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Samenvatting
Als laatste in de reeks landhervormingswetten uit de periode 1975/76 voortvloeiende uit
de Portugese Anjerrevolutie van 1974, werd de wet op de baldios uitgevaardigd. Deze
wet, die onderdeel vormt van de Agrarische Hervorming, behelst de teruggave aan de
lokale bevolking van de communale dorpsgronden, welke onder het Salazar-regime door
de staat in beslag waren genomen ter realisatie van een grootschalig bebossingsproject.
De teruggave van de communale gronden werd in de wet gekoppeld aan het in het leven
roepen van lokale bestuursraden, die op gemeenschappelijke wijze de gronden dienden
te gaan beheren.
Aangezien de uitvoering van de wet op een aantal grote problemen stuit, hebben wij ons
de vraag gesteld in hoeverre de wet op de baldios levensvatbaar moet worden geacht.
Dit moet dan worden bezien tegen de achtergrond van de meer algemene vraag wat de
problemen en dilemma's zijn van een "linkse" agrarische politiek met betrekking tot
kleine boeren. Allereerst moest echter de vraag beantwoord worden, hoe het mogelijk
was dat de baldios ten tijde van de revolutie van 1974 nog een politieke kwestie konden
vormen. Hierbij zijn vooral de volgende vier elementen van belang:
- de oorzaken van het feit dat tot aan de vestiging van het Salazar-regime op vele
plaatsen, met name in Noord-Portugal, communale gronden zijn blijven bestaan;
- de aard van de staatsinterventie, met name het grootschalig bebossingsproject, onder
het corporatisme;
- de aard van de veranderingsprocessen die zich de afgelopen decennia hebben
voltrokken in die dorpsgemeenschappen die nog beschikken over stukken communale
grond;
- de politieke ontwikkelingen direct volgend op de revolutie van 1974.
De levensvatbaarheid van de wet op de baldios is onzes inziens afhankelijk van de
volgende factoren:
- de uitkomst van de controversen met betrekking tot de wet op het nationale
niveau;
- de problemen met de uitvoering van de wet op het lokale niveau;
- de vraag in hoeverre de wet aan haar eigen doelstellingen kan voldoen.
De achterliggende ideeën en motieven van de wet zijn van sociaal-economische,
beheerstechnische en politiek-ideologische aard. Sociaal-economisch in de zin van het
verhogen van het levenspeil in die gemeenschappen waar de wet betrekking op heeft;
beheerstechnisch in de zin van het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de
plaatselijke bevolking ten aanzien van de bossen; politiek-ideologisch in de zin van het in
het leven roepen van vormen van collectief beheer van productie-eenheden, die dan als
"leerschool" moeten dienen voor socialisme en collectivisme. Links poogde door terug te
grijpen op een communaal instituut als de baldios de recente individualiseringstendensen
te kunnen keren en het collectivisme nieuw leven in te blazen.
De controversen met betrekking tot de wet spelen zich voornamelijk af op het politiekideologische, financiële en economische terrein. We hebben trachten aan te tonen dat
afgezien van de uitkomst van deze controversen, welke de algemene politieke
voorwaarde vormt voor de effectuering van de betreffende wet, de problemen met de
uitvoering vooral zijn terug te voeren op de gebrekkige en inadequate analyses die door
"links" zijn gemaakt ten aanzien van zowel het karakter van de dorpsgemeenschappen,
die tot aan de vestiging van het Salazar-bewind nog de beschikking hadden over
communale grond, als van de veranderingsprocessen die hier de afgelopen decennia
hebben plaatsgevonden. We hebben mede op basis van eigen onderzoek deze analyses
bekritiseerd en willen dan ook betogen dat het ten zeerste de vraag is of het verschijnsel
"baldio" wel die sociale inhoud heeft die haar in het algemeen wordt toegeschreven. Het
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valt te betwijfelen of op basis van dit instituut het collectivisme kan worden gestimuleerd
en een basis kan worden geschapen voor een socialistisch georganiseerde landbouw.
Daarnaast komen ons inziens de dilemma's mede voort uit de visie als zou men via
strategische middelen, achter de ruggen van de betrokkenen om, de kleine boer
ontvankelijk kunnen maken voor socialistische ideeën.
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Summary
The last of the land reform laws introduced in 1975/76 and originating out of the
"Carnation Revolution" of 1974 was the baldios-law. The aim of this law, which fell under
the Agrarian Reform, was to give back to the local population the communal lands
(baldios), which had been confiscated by the state under the Salazar regime in order to
realize a large-scale afforestation project. Along with land restitution, this law provided
for local governing councils which were to carry out the communal management of the
baldios.
In view of the considerable problems which surround the realization of this law, we asked
ourselves to what extent the baldios-law could be considered to be viable. This question
had to be placed in the general context of the problems and dilemmas surrounding "leftwing" agrarian policies. First however we had to explain how the baldios could still be a
political issue at the time of the revolution in 1974. The following four issues proved to
be of importance:
- the factors which led to the continued existence of the communal lands in a number of
places, particularly in northern Portugal, up until the Salazar period;
- the nature of state intervention, particularly around the large-scale afforestation
project, under the Salazar regime;
- the nature of the changes which took place during the past few decades in those village
communities which still had communal lands at their disposal;
- the political developments directly following the revolution of 1974.
Whether or not the baldios-law would prove viable depends in our opinion on the
following factors:
- the outcome of the political controversies surrounding this issue on the national level;
- the problems surrounding the realization of this legislation on the local level;
- the extent to which this law can meet its own ends.
The original ideas and motives behind the baldios-law were socio-economic, managerial
and politico-ideological in nature. The socio-economic aim was to raise the standard of
living in those communities to which the law applied. The managerial aim was to increase
the sense of responsibility of the local population for the forest reserve. The politicoideological aim was to introduce new forms of collective management of production units
which would provide "training" in socialism and collectivism. By reverting to a communal
institution like the baldios, the Portuguese left hoped to counter the growing trend
towards individualism and to give collectivism a new lease of life.
On the national level, the controversies centred around the politico-ideological, financial
and economic aspects of this legislation. We have tried to argue that, aside from the
outcome of these controversies, which will in itself determine the political fate of the
baldios-law, the origins of the problems surrounding the concrete realization of this
legislation can be traced back to the inadequate analyses made by the political left
concerning the nature of the village communities which had communal lands at their
disposal up until the Salazar period, and regarding the changes which had taken place in
those same communities over the past decades. A critique of this analyses is partly
based on the results of our own research. We seriously question whether the baldios
possess that social content which is normally attributed to them. We doubt that this
institution can provide a base for collectivism, or that it can provide the foundation for a
socialist model of agricultural production. We also maintain that the assumption that one
can make small farmers or peasants receptive to socialist ideas by deploying strategic
methods behind their backs has only added to the problems.
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Oppervlakte Portugal totaal: 91.000 km2
Oppervlakte continentaal Portugal: 88.500 km2
Bevolking (1979): 9.870.000 inw.
Hoofdstad Lissabon (Lisboa): 1.870.000 inw.

Minho = provincie
Braga = district

Fig. 1 Portugal: provincies en districten

V

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

3

I. Theoretische beschouwingen met betrekking tot de peasantry
A. Het marxistische debat 5
B. Enkele niet-marxistische theorieën
C. Evaluatie en eigen standpunt 13

5

11

II. Het communaal grondgebruik in Portugal: een historisch overzicht

15

A. De oorsprong 15
B. Het verdwijningproces 16
1. Het Ancien Regime 16
2. Het liberalisme 17
3. De 1e Republiek 20

III. De Terra Fria in de jaren 30

23

A. Algemene kenmerken van de Terra Fria in de jaren 30 23
B. Nadere specificering van de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria 24
1. Arbeidsruil 24
2. Patronage 25
3. Samenwerkingsverbanden zonder arbeidsruil 27
4. Relatief autonome vormen van conflictregulering en besluitvorming 28
C. Relaties tussen de dorpsgemeenschappen en de bredere sociale formatie 30
1. Het economische niveau 30
2. Het politieke niveau 31
D. Albergaria das Cabras 32

IV. De politiek met betrekking tot de communale gronden onder
de Estado Novo 50
A. Het corporatisme in Portugal 50
B. De politiek met betrekking tot de ongecultiveerde gronden
1. Campanha do Trigo 52
2. Het bebossingsproject 53
C. Verzet van de bevolking tegen de bebossingspolitiek 57
D. Het bebossingsproject in de Serra da Freita 59

52

V. Veranderingsprocessen in de Terra Fria gedurende de laatste decennia
A.
B.
C.
D.
E.

Industrialisatie 65
Het Noordportugese platteland
De emigratie 67
De Terra Fria 68
Albergaria das Cabras 71

66

1

65

VI. De wet op de baldios
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.

83

De ondergang van de Estado Novo 83
Politieke ontwikkelingen van april 1974 tot medio 1976 84
De landhervormingen 85
De wet op de baldios 86
1. De wet uit 1976 87
2. Achterliggende ideeën van de wetgeving 88
3. De totstandkoming van de wet 89
Controverses op het nationale niveau met betrekking tot de wet op de baldios van
1976 91
Politieke ontwikkelingen met betrekking tot de wet op de baldios vanaf 1976 93
Problemen met de uitvoering van de wet op het lokale niveau 94
Albergaria das Cabras 96

Samenvatting en conclusies

Noten

101

110

Literatuur

114

2

INLEIDING

Tussen oktober 1983 en januari 1984 en in de zomer van 1985 hebben wij in het kader
van het doctoraalprogramma een leeronderzoek verricht in Portugal. Dit onderzoek had
betrekking op de uitvoering van een in 1976 uitgevaardigde wet, die de teruggave van
door de staat in beslag genomen collectieve dorpsgronden behelsde. Deze wet vormde
onderdeel van een reeks landhervormingswetten uit 1975/76, voortvloeiende uit de
revolutie van 1974, die tot doel had de positie van landarbeiders, kleine en middelgrote
boeren te verbeteren en de macht van de grote boeren te breken. De inbeslagname van
de dorpsgronden door de Portugese staat, waarmee omstreeks 1940 een begin werd
gemaakt, had als voornaamste doel de realisering van een grootschalig
bebossingsproject.
De betreffende gronden worden in Portugal in het algemeen "baldios" genoemd. Zij
bevinden zich heden ten dage voornamelijk in het gebied ten noorden van de Taag. De
baldios werden en worden op een groot aantal plaatsen nog steeds gebruikt voor het
laten grazen van vee, het verzamelen van brandhout en grondstof voor mest, de jacht en
het houden van bijen. Ook was en is de verbouw van voedselgewassen op deze gronden
niet ongebruikelijk.
De probleemstelling met betrekking tot ons onderzoek was de vraag in hoeverre de wet
een bijdrage kon leveren aan de verbetering van de bestaanszekerheid van kleine boeren
en landarbeiders. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de teruggave van de baldios in
de wet gekoppeld werd aan het in het leven roepen van bestuursraden, die de
communale gronden op gemeenschappelijke wijze dienden te gaan beheren. De wet werd
dus gekoppeld aan het tot stand brengen van collectief beheer van productie-eenheden.
Eveneens vroegen wij ons af op welke problemen de uitvoering van de wet stuitte, zowel
op het lokale als op het nationale niveau. We waren in die tijd het idee toegedaan dat de
wet globaal beantwoorde aan de objectieve belangen van de kleine boeren en
landarbeiders en dat de problemen bij de uitvoering voornamelijk te wijten waren aan de
houding van enerzijds overheidsinstanties als de bosbouwdienst (Serviço Florestal) met
haar oude fascistische structuur of de lokale overheden (Câmara Municipal en Junta de
Freguesia) en anderzijds van bepaalde rijke boeren, die hun machtspositie in deze
gebruikten om de wet naar hun hand te zetten. We zijn echter tot de conclusie gekomen
dat er met de uitvoering van een landhervormingswet als deze een aantal problemen en
dilemma's verbonden zijn, die niet altijd kunnen worden teruggevoerd op
bovengenoemde factoren.
In dezelfde periode hebben we ons bezig gehouden met een herwaardering van onze
oorspronkelijke marxistische uitgangspunten. Dit heeft er dan ook toe geleid dat het
geheel in een ander licht kwam te staan. Bij ons rees nu de vraag in hoeverre de wet op
de baldios van 1976 nog levensvatbaar moet worden geacht. Deze vraag moet dan niet
geïnterpreteerd worden als zijnde cynisch. Het gaat ons er niet om aan te tonen dat de
wet inhoudelijk goedbedoeld is maar als onuitvoerbaar, onrealistisch en utopisch van de
hand moet worden gewezen. Meer moet dit gezien worden in het licht van de ons inziens
zeer relevante vraag, wat de problemen en dilemma's zijn van een "linkse" agrarische
politiek. Bovendien is een onderzoek naar de problemen rond de wet op de baldios van
belang aangezien studies hierover, in tegenstelling tot de meeste andere Portugese
landhervormingswetten uit dezelfde periode, voor zover ons bekend geheel ontbreken.

Probleemformulering en opbouw van de scriptie
In dit werkstuk willen wij ons nu in het algemeen bezig houden met de volgende vraag:
''wat is de levensvatbaarheid van de wet op de baldios van 1976". Bij de beantwoording
van deze vraag is het allereerst noodzakelijk te weten hoe het mogelijk was dat de
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baldios ten tijde van de revolutie van 1974 nog een politieke kwestie konden vormen en
hoe een dergelijke wetgeving kon ontstaan. Een uitgebreid historisch overzicht van de
ontwikkelingen met betrekking tot het communaal grondbezit, evenals een analyse van
de gemeenschappen welke de beschikking hebben over communale gronden, is ons
inziens dan ook noodzakelijk.
De levensvatbaarheid van de wet is volgens ons afhankelijk van de volgende factoren:
- de uitkomst van de controversen met betrekking tot de wet op het nationale
niveau;
- de problemen met de uitvoering van de wet op het lokale niveau;
- de vraag in hoeverre de wet aan haar eigen doelstellingen kan voldoen.
In ons werkstuk zal nu vooral de nadruk komen te liggen op de twee laatst genoemde
aspecten, aangezien deze nauw verbonden zijn met ons eigen veldwerk.
Aangezien de wet op de baldios betrekking heeft op die gebieden in Portugal waar het
kleingrondbezit domineert en eveneens teruggrijpt op elementen die deel uitmaken van
een maatschappijvorm die in de theoretische literatuur verbonden is met het begrip
"peasant" (1) willen we in het eerste hoofdstuk ingaan op een aantal theorieën waarbij
dit concept centraal staat. We zullen ons hier kritisch verhouden tot enkele marxistische
uitgangspunten dienaangaande.
In hoofdstuk II zullen we een historische schets geven van de ontwikkelingen met
betrekking tot de communale gronden tot aan de vestiging van de corporatieve staat
onder Salazar (Estado Novo). Aangezien de wet betrekking heeft op juist die gebieden
die in de hierna volgende periode door de staat in beslag genomen zijn, vormt het
uitroepen van de Estado Novo een belangrijk breekpunt.
Vervolgens willen we in hoofdstuk III pogen een karakterisering te geven van de situatie
op het platteland in de beginperiode van de Estado Novo, in die gebieden waar de wet
betrekking op heeft. De theoretische verhandelingen met betrekking tot de peasantry
zullen hier als basis dienen. Een en ander willen we onder andere illustreren aan de hand
van ons eigen onderzoeksmateriaal.
In hoofdstuk IV komt de Salazariaanse politiek ten aanzien van de communale gronden
aan de orde, welke in de revolutie van 1974 haar einde vindt.
De veranderingsprocessen die gedurende deze periode hebben plaatsgevonden in de
betreffende gebieden zullen in hoofdstuk V naar voren worden gebracht. Ook dit willen
we mede illustreren aan de hand van ons eigen veldmateriaal.
Hierna, in hoofdstuk VI, zullen we de wet op de baldios aan een nadere analyse
onderwerpen. Hierbij zullen we ingaan op de historische context waarbinnen zij kon
ontstaan evenals de ideeën die ten grondslag liggen aan deze wetgeving. Daarnaast
zullen we een globale uiteenzetting geven van de problemen die op het nationale niveau
verbonden zijn met de uitvoering van de wet. Een bespreking van de problemen op het
lokale niveau zal gebeuren in nauwe samenhang met de resultaten van ons eigen
onderzoek.
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I. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN MET BETREKKING TOT DE PEASANTRY

A. Het marxistische debat
In de ogen van Marx konden kleine boeren worden beschouwd als een groep mensen die
door de aard van hun productiewijze geen veelvuldige betrekkingen met elkaar
aangingen en zodoende geïsoleerd tegenover elkaar stonden. Zij werden door hem
beschouwd als:
"een eenvoudige optelling van gelijknamige grootheden, zoals bijvoorbeeld een zak met
aardappelen een zak aardappelen vormt" (Marx,1976:132-133).
Tot de peasantry werden door hem zowel de kleine grondbezitters als de feodale
pachters gerekend. Er kan dus met andere woorden geen sprake zijn van een of andere
algemene vorm van peasant-productiewijze of peasant-economie. Eerder waren het
volgens Marx kleine producenten die in het proces van de ontwikkeling van de
kapitalistische productiewijze gedoemd waren te verdwijnen. Als oorzaken noemt hij de
vernietiging van de huisindustrie door het ontstaan van de kapitalistische grootindustrie;
uitputting van de grond; de inbeslagname van de communale gronden door grote
landeigenaren; de concurrentie van plantages en grootschalige kapitalistische
landbouwbedrijven; technische verbeteringen die enerzijds leidden tot verlaging van de
landbouwprijzen en anderzijds grotere kapitaalsinvesteringen noodzakelijk maakten.
Woekerrente en belasting zouden het onder nog grotere druk zetten. Het eigendom van
kleine percelen sluit door haar karakter de ontwikkeling van de productiekrachten uit en
beperkt eveneens de ontwikkeling van de arbeidsdeling en de concentratie van het
kapitaal, grootschalige veeteelt en de toepassing van wetenschappelijke kennis
(Marx,1977:807). Ook Engels (1973) wijst op dit onherroepelijke verdwijningproces
onder invloed van de kapitalistische productiewijze.
Lenin en Kautsky hebben deze lijn enigszins gewijzigd voortgezet. Volgens Lenin zou de
zich ontwikkelende warenproductie de landbouw in haar kielzog meetrekken. Zowel in de
industrie als in de agrarische sector zou de homogeniteit van de natuurlijke economie
worden omgevormd tot de heterogene wareneconomie. Dit zou het gevolg zijn van de
zich steeds verder ontwikkelende arbeidsdeling (Lenin,1977:37-38). Zodra de economie
de warenvorm heeft aangenomen is zij onderhevig aan de daaraan inherente
wetmatigheden. Hierdoor zou zich volgens Lenin binnen de peasantry een
differentiatieproces afspelen, waarbij de zogenaamde "middle-peasant" zou verdwijnen
en er enerzijds een rurale bourgeoisie en anderzijds een min of meer landloos
proletariaat zou ontstaan (Lenin,1977:172-176). Kautsky benadrukte ten aanzien van dit
proces vooral de werking van de markt, waarbij grote en kleine ondernemingen in een
concurrentieverhouding tegenover elkaar kwamen te staan (Ennew, Hirst & Tribe,
1977:299). Volgens Ennew, Hirst en Tribe ging het er bij Lenin en Kautsky niet om de
peasantry als zodanig te onderzoeken. Veel meer ging het hen erom de door de
ontwikkeling van het kapitalisme veranderende bestaansmogelijkheden voor de
verschillende vormen van het boerenbedrijf te analyseren. Het kleine bedrijf zou niet
noodzakelijkerwijs door grote kapitalistische ondernemingen worden vernietigd, maar
zou in articulatie met de kapitalistische productiewijze kunnen blijven voortbestaan. De
landbouw kan kapitalistisch van aard zijn en toch verschillende bedrijfsvormen bevatten
(Ennew,Hirst & Tribe,1977:304). In het algemeen kan worden gesteld dat zowel Lenin als
Kautsky ervan uitgingen dat als eenmaal de wareneconomie zich in de landbouw had
gevestigd, er kapitalistische relaties zouden ontstaan die oude productievormen aan haar
logica ondergeschikt zouden maken. Zodoende zou de landbouw zich in kapitalistische
richting ontwikkelen. Voor Lenin en in mindere mate voor Kautsky geldt dat zij van de
gedachte uitgingen dat de landbouw zich analoog aan het industrieel kapitaal zou
ontwikkelen (Djurfeldt,1982:140-148) .
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In "The Theory of Peasant Economy" uit de Russische econoom Chayanov scherpe kritiek
op zowel de neo-klassieke economen uit het westen als op de orthodox marxisten. Het
politieke klimaat na de Oktoberrevolutie van 1917 was er echter niet naar om deze
laatstgenoemde groep openlijk te bekritiseren. Toch kan het werk van deze auteur
gelezen worden als een polemiek tegen Lenin. Met name zijn bewering dat er op het
Russische platteland sprake was van een specifieke peasant-economie, door hem ook wel
peasant-productiewijze genoemd, stond op gespannen voet met Lenin's stelling dat hier
kapitalistische verhoudingen reeds dominant waren. Als uitgangspunt van zijn theorie
neemt Chayanov de specifieke oriëntatie en organisatie van de productie binnen het
boerenbedrijf. Deze boerenbedrijfjes, die tezamen de peasant-economie vormen,
functioneren niet zoals kapitalistische ondernemingen. Het zijn productie-eenheden, door
hem "family labour farms" genoemd, waarin geen gebruik wordt gemaakt van
loonarbeid, de productiemiddelen in eigen bezit zijn en winst- en rentabiliteitscriteria als
richtsnoer bij de productie ontbreken (Chayanov,1966:51). Hoe de oriëntatie en
organisatie binnen het boerenbedrijf plaatsvindt maakt Chayanov inzichtelijk met behulp
van zijn centrale begrip "labour consumer balance" (1966:68-79). Dit concept, dat stamt
uit de burgerlijke economie, heeft betrekking op de nutsafweging tussen consumptie en
vrije tijd. De beslissing om meer land in productie te nemen of het bestaande
landbouwareaal intensiever te bewerken wordt met andere woorden bepaald door
subjectieve factoren. De mate van "zelfuitbuiting" is dan ook in de woorden van
Chayanov het aantal dagen dat de boer zich verplicht te werken. Volgens hem zou de
productie op het boerenbedrijf uiteindelijk bepaald worden door:
“. . . the desire to maintain a constant level of well-being” (Chayanov,1966:218).
Deze wens impliceert volgens hem dat de hoeveelheid werk die binnen het boerenbedrijf
wordt verricht voornamelijk afhankelijk is van de veranderingen die optreden in de
verhouding tussen het aantal consumerende en het aantal voor het werk beschikbare
familieleden, de zogenaamde consument/arbeid verhouding. Als gevolg hiervan zal er
geen differentiatie optreden in de zin zoals Lenin meende vast te kunnen stellen op basis
van de tegenstellingen die inherent zijn aan elke wareneconomie. De
differentiatieprocessen die optreden zijn volgens Chayanov cyclisch van aard en terug te
voeren op demografische factoren (1966:57-60) .
Anders dan met name Marx, Engels, Lenin en met enig voorbehoud ook Kautsky hadden
voorzien, wist het familiebedrijf zich in de landbouw te handhaven en heeft het zich zelfs
plaatselijk versterkt. De kapitaal-arbeid verhouding, zoals die zich in de industrie heeft
ontwikkeld is in de agrarische sector niet dominant geworden. De "differentiatie-these"
wordt dan ook door de meeste hedendaagse marxisten niet meer onderschreven. Er
moesten categorieën worden ontwikkeld die het voortbestaan van het familiebedrijf in de
landbouw konden verklaren. De visie van Chayanov als zou er sprake zijn van een
specifieke peasant-economie of productiewijze wordt echter door de meeste marxisten
van de hand gewezen. Zo stellen Ennew, Hirst en Tribe dat de constructie van deze
begrippen, althans in marxistische zin, onhoudbaar is. Indien mogelijk zou zo’n
constructie van een peasant-productiewijze moeten geschieden vanuit het begrip "family
labour farm", dat de basisproductie-eenheid in de theorie van Chayanov vormt. Er kan
echter alleen sprake zijn van een peasant-productiewijze indien de "family labour farm"
gekarakteriseerd kan worden door specifieke en eenduidige productieverhoudingen.
Wanneer dit niet mogelijk is wordt het concept peasant-productiewijze in marxistische zin
inhoudsloos. Indien in de categorie familie met betrekking tot de "family labour farm" de
enige bestaande productieverhoudingen besloten liggen, is de bruikbaarheid van het
concept peasant-productiewijze dus afhankelijk van de vraag of zo’n categorie
geconstrueerd kan worden abstraherend van externe relaties. Dit is zoals duidelijk zal
zijn onmogelijk. Zo stellen Ennew, Hirst en Tribe dat het bestaan van een familie, onder
voorwaarde van patriarchale relaties, de uitwisseling van vrouwen veronderstelt.
Bovendien is het zo dat de distributie van land onder de verschillende families het
bestaan van erf- en eigendomsrechten veronderstelt. Het functioneren van de "family
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labour farm" is dus afhankelijk van het type familie en karakter van de communale
relaties. Beide elementen verschillen naar gelang de specifieke historische situatie van de
sociale formatie waarvan het boerenbedrijf onderdeel uitmaakt.
"The family is not a natural institution and has no essential form. Similarly, the commune
has no simple existence in general but only as part of more definite social
relations"(Ennew, Hirst & Tribe,1977:308).
Om nu een verklaring te geven voor het voortbestaan van de kleine landbouw is door een
aantal theoretici teruggegrepen op het begrip ''kleine wapenproductie" als concept voor
de analyse van peasant-productie, waarbij vooral de relatie van deze productievorm met
de kapitalistische sociale formatie als geheel wordt bestudeerd. Hierin moeten nu worden
onderscheiden:
- theorieën, die met enig voorbehoud functionalistisch kunnen worden genoemd in de zin
dat de specifieke onderschikking van de kleine warenproductie aan het kapitaal
beschouwd dient te worden als zijnde functioneel voor de kapitaalsaccumulatie;
- de theorie, die het voortbestaan van de kleine warenproductie verklaart uit de in de
eigen logica van het kapitaal besloten liggende belemmeringen om in de landbouw te
penetreren.
Bernstein vat kleine warenproductie op als een productievorm die in verschillende
historische situaties voorkomt. Uitgaande van een "natuurlijke economie" zal de kleine
boer in contact met de wareneconomie, een relatie die hem van buitenaf wordt opgelegd,
zijn autonomie steeds meer verliezen. Het functioneren van het boerenbedrijf wordt als
gevolg van dit proces onderworpen aan de zogenaamde "simple reproduction squeeze".
Hiermee "wil Bernstein aangeven dat peasants niet zoals in de kapitalistische
onderneming de gemiddelde winstvoet dienen te realiseren. Bij daling van de prijzen zal
dit binnen bun bedrijfsvoering leiding tot vermindering van de consumptie of
intensivering van de productie. Dit nu is een uiterst nuttig mechanisme voor het kapitaal.
Zonder zelf kosten te maken wordt een vergroting van het agrarisch aanbod
gerealiseerd. Het kapitaal, in samenhang met de staat, zal zonder dat peasants
noodzakelijkerwijs van hun productiemiddelen worden gescheiden trachten het
productieproces en de marktrelaties steeds meer naar haar hand te zetten. Als uiterste
consequentie van dit fenomeen ontstaan er boeren, die formeel gezien nog wel eigenaar
zijn van hun productiemiddelen, maar in werkelijkheid niet veel meer zijn dan vermomde
arbeiders die voor hun arbeid een loonequivalent ontvangen (Bernstein,1982:160-177).
Volgens Bernstein is dan ook de centrale vraag:
"how the conditions of production and reproduction are determined by the operation of
capital (in particular social formations and at the level of world economy) and the state"
(Bernstein,1982:160).
Volgens Vergopoulos is het familiebedrijf de meest succesvolle productievorm om het
maximum aan agrarisch surplus te doen toevallen aan het stedelijk kapitaal. Deze vorm
is volgens hem noodzakelijk voor de accumulatie van het stedelijk kapitaal en de
ontwikkeling van het kapitalisme in het algemeen.
"Indeed this form of agriculture, also based on the family, is nevertheless capitalist; it is
within the family form of production that, in the domain of agriculture, the contemporary
movement of capitalism manifests itself. It is indeed this inequality, this noncorrespondence between urban and rural social forms (which are nevertheless integral
parts of the same social body and of the same unitary movement of capital) which I have
called 'deformed capitalism' " (Vergopoulos,1978:447).
De productievorm gebaseerd op het familiebedrijf heeft een aantal voordelen ten
opzichte van de kapitalistische agrarische onderneming in het belang van het stedelijk
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kapitaal. Enerzijds is hier geen sprake van grondrente voor zover de boer eigenaar van
de grond is; anderzijds is er geen sprake van het behalen van de gemiddelde winstvoet.
Ten aanzien van het eerstgenoemde stelt Vergopoulos dat wil er sprake zijn van
grondrente, de eigenaars het aanbod van land moeten kunnen manipuleren. Peasants
zijn genoodzaakt hun grond zelf in cultuur te brengen, ook al is de opbrengst laag.
Grootgrondbezitters zijn echter in staat het grondaanbod te verkleinen (door het braak te
laten liggen) zodat de grondrente zal stijgen. Wat betreft de gemiddelde winstvoet merkt
Vergopoulos op dat het kleine en middelgrote familiebedrijf niet in staat is bij te dragen
aan de formatie van agrarische prijzen. Deze worden als het ware aan hen opgelegd.
Wanneer de prijzen dalen kunnen zij niet zoals in de industrie hun kapitaal terugtrekken.
Zij zullen dan om hun inkomen te behouden enerzijds de productiviteit verhogen via
mechanisering en anderzijds overgaan tot intensivering van de arbeid en verlenging van
de arbeidsdag (Vergopoulos,1978:446-447). In arbeidsintensieve sectoren is het voor
kapitalistische agrarische bedrijven dan ook moeilijk te concurreren tegen
gezinsbedrijven die tegen een lage beloning met het hele gezin lange werkdagen maken.
Terwijl deze laatste evenals een loonarbeider slechts de reproductie van de arbeidskracht
vergoed krijgen zullen zij hier een grotere productie tegenover stellen
(Vergopoulos,1978:456).
Volgens Chevalier hebben Vergopoulos en Bernstein, in tegenstelling tot de meeste
marxisten, een rigide begrip van de tot waar geworden arbeidskracht in de vorm van
loonarbeid losgelaten. Hoewel zij de mogelijkheid van een door het kapitaal overheerste
kleine warenproductie onderkennen en hiermee het transitionele of pre-kapitalistische
karakter van deze productievorm verwerpen, hebben beide theoretici dit concept volgens
hem onvoldoende theoretisch doordacht. Volgens Chevalier kan nu analoog aan het
functioneren van het kapitalistische productieproces ten aanzien van de kleine
warenproductie gesteld worden dat in principe elke materiële consumptie tot waar kan
worden en zodoende ruilwaarde vormen, zonder als zodanig in het reële circulatieproces
te zijn opgenomen. Dit baseert hij op het marxistische uitgangspunt dat een waar
ruilwaarde beeft onafhankelijk van het feit of deze op de markt wordt gerealiseerd. In het
geval van de kleine warenproductie bestaat dan de mogelijkheid dat de "self-employed"
arbeider zijn eigen arbeidskracht koopt op grond van een marktgerichte calculatie. De
ruilwaarde van deze arbeidskracht kan dan eventueel gerealiseerd worden in de vorm
van het verkrijgen van "subsistence" waren. Dit hangt dan af van de marktwaarde van de
betreffende waren. Op grond van genoemde berekening beslist een "self-employed"
arbeider in hoeverre hij zijn arbeidskracht geheel of gedeeltelijk zal verkopen ter
maximalisatie van zijn inkomen en de reproductie van zijn productiemiddelen
(Chevalier,1983:162). De door deze "arbeider" geproduceerde meerwaarde kan nu
volgens Chevalier worden onteigend zonder dat men het wettelijk eigendom van de
productiemiddelen verliest. Indien de marktprijzen nu dalen en de schulden van deze
"arbeiders" toenemen zal, vanwege de afhankelijkheid van een door het kapitaal
gedomineerde markt, de meerwaarde door het kapitaal kunnen worden toegeëigend.
Zodoende kan het kapitaal op indirecte wijze arbeidskracht betrekken, waardoor sprake
is van "formele onderschikking van de arbeid aan het kapitaal" (Chevalier,1983:
170-171). Met betrekking tot de kleine warenproductie in de landbouw geeft Chevalier nu
een aantal voordelen aan voor het industrieel en handelskapitaal die met dit mechanisme
verbonden zijn. Deze kwamen reeds ter sprake bij de behandeling van de ideeën van
Bernstein en Vergopoulos. Chevalier stelt nu dat dit model slechts opgaat voor die
vormen van kleine warenproductie waar de arbeidskracht tot waar is geworden. Als de
consumptie van de "arbeider" niet bepaald wordt door de markt van constant en variabel
kapitaal is er geen sprake van een abstracte kosten-baten berekening en is er dus geen
sprake van formele onderschikking aan het kapitaal (Chevalier,1983:163).
Een geheel ander antwoord op de vraag waarom de kleine warenproductie in de
landbouw blijft voortbestaan wordt geformuleerd door Mann en Dickinson. Zij nemen als
uitgangspunt van hun analyse de door Marx gehanteerde begrippen "productietijd" en
"arbeidstijd". Het verschil tussen arbeidstijd en productietijd kan, in tegenstelling tot de
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industriële sector, in de landbouw sterk uiteenlopen. Zo zal er bijvoorbeeld in de
graansector gedurende de periode dat het gewas tot rijping komt nauwelijks arbeid
verricht worden. Als gevolg van deze ongelijke verhouding tussen productietijd en
arbeidstijd zijn er zowel in de productie- als in de circulatiesfeer allerlei obstakels, die
bepaalde sectoren van de landbouw onaantrekkelijk maken voor het kapitaal. Binnen die
sector zou sprake zijn van een lage winstvoet, inefficiënt gebruik van constant kapitaal,
moeilijkheden bij het verwerven van arbeidskracht en complicaties bij het realiseren van
de ruilwaarde (Mann & Dickinson,1978:473-478). De winstvoet zal laag blijven aangezien
de turn-over tijd van het kapitaal lang is als gevolg van de lange productietijd (2). Ook
zal het constante kapitaal vaak nutteloos terzijde staan, onderworpen aan
waardeverminderende fysische invloeden. In de piekperiode van de oogst zullen
kapitalistische bedrijven geconfronteerd worden met rekruteringsproblemen. De
variabele component van het kapitaal zal daardoor relatief hoog uitvallen. Hiernaast
maakt de bederfbaarheid van sommige landbouwproducten het voor het kapitaal hoogst
riskant om zich in de landbouw te begeven. Voor die producten waar dit in mindere mate
een rol speelt zal vanwege de lange productietijd opslagruimte gecreëerd moeten
worden, iets dat de kapitalist ook zal doen aarzelen om tot investeringen over te gaan.
Volgens Mann en Dickinson hoeft bovengenoemde situatie echter geen eeuwig durend
fenomeen te zijn.
“When the conditions of production are sufficiently altered by advances in science,
technology, etc. so as to overcome these barriers, then there is no reason to believe that
capitalism will not move in and conquer them as it has done in areas of industry proper"
(Mann & Dickinson,1978:478) .
Perelman bestrijdt nu dat op basis van de waardeleer zoals die door Mann en Dickinson
wordt gehanteerd, een verklaring kan worden gegeven voor het niet penetreren van het
kapitaal in de landbouw. Volgens hem zal het profijt van de verkorting van de turn-over
tijd binnen de industriële sector slechts tijdelijk de winstvoet doen stijgen. Zodra overige
kapitalisten dezelfde methode gaan hanteren, zullen de prijzen een tendens tot dalen
vertonen, waarna de initiatiefnemer weer een normale winstvoet realiseert. Het resultaat
van dit proces is echter wel dat als gevolg van de nieuwe productietechnieken de
gemiddelde winstvoet hoger uitvalt dan wanneer deze technieken niet zouden zijn
toegepast (Perelman,1979:119). Perelman wijst erop dat als het kapitaal wegens de door
Mann en Dickinson genoemde factoren niet in de landbouw zou penetreren, de prijzen
zodanig zouden stijgen dat kapitaalsinvesteringen weer winstgevend worden. Er zou dan
worden geïnvesteerd tot op het moment dat de winstvoet weer gelijk is aan die van het
overige kapitaal (1979:119-120). Hoewel hij aangeeft dat kleine warenproducenten hun
producten tegen lagere prijzen op de markt brengen dan kapitalisten met gebruik van
dezelfde technieken zouden doen, concludeert hij hier echter niet uit dat dit wel eens de
reden zou kunnen zijn voor het blijven voortbestaan van de kleine warenproductie in de
landbouw. Eveneens wordt door Perelman in het geheel niets aangedragen dat deze
stelling zou kunnen ondergraven, waardoor we weer terug zijn bij Vergopoulos.
Afgezien van het feit dat een aantal van de tot dusver behandelde theorieën enig inzicht
kunnen verschaffen in het voortbestaan van het familiebedrijf in de landbouw, willen we
wijzen op twee fundamentele problemen die ons inziens meer in het algemeen verbonden
zijn met bovengenoemde marxistische theorieën. Dit zijn:
- het functionalisme en determinisme dat impliciet in dergelijke theorieën besloten ligt;
- het problematische karakter van het begrip "kleine warenproductie", waarin geen
onderscheid wordt gemaakt tussen "peasants" en "farmers".
In een kritiek op Vergopoulos heeft Mouzelis (1979:356) het functionalisme dat in
dergelijke theorieën besloten ligt geproblematiseerd. Hij benadrukt daarentegen de
actieve component van de klassenstrijd, waarmee hij duidelijk maakt dat de concrete
sociale verhoudingen niet kunnen worden herleid tot haar functionaliteit voor het
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kapitaal. De marxistisch-structuralistische opvatting van klassen als passieve dragers van
objectieve structuren wordt hiermee bestreden. Dit is volgens ons echter niet voldoende.
Bij de poging het determinisme te omzeilen door naar de actieve kant van de
klassenstrijd en de uitkomst daarvan te verwijzen bij de analyse van concrete sociale
formaties, stuiten de marxisten op een dilemma. Wat voor categorieën kunnen zij
aandragen om deze actieve component van de klassenstrijd te funderen? Zuiver
marxistisch geredeneerd volgt de klassenstrijd uit de objectieve belangentegenstellingen,
die gefundeerd zijn in de antagonistische productieverhoudingen. Voor zover klassen nu
actief bijdragen aan het vormgeven van de sociale formatie, zullen categorieën in het
geding moeten worden gebracht die voorkomen dat de klassenstrijd toch als een
objectief proces wordt geanalyseerd, dat zich dan doorzet op alle niveaus van de
maatschappij (economie, politiek en ideologie). Anders is niet in te zien hoe de kritiek op
het structuralisme overeind kan blijven (3).
Bovengenoemde marxistische auteurs hebben gepoogd om door middel van begrippen uit
de politieke economie, dus op deductieve wijze, de reproductie van het kleine
boerenbedrijf binnen een kapitalistische sociale formatie te analyseren. Het empirische
begrip "peasant" valt binnen deze theorieën onder de analytische notie ''kleine
warenproductie". Volgens Friedmann moeten deze begrippen echter duidelijk worden
onderscheiden. Peasant-productie wordt volgens haar juist gekenmerkt door een lage
mobiliteit van productiefactoren (land, arbeid en kapitaal). Zij noemt dit "resistance to
commodisation" (1980:162).
"If household reproduction is based on reciprocal ties, both horizontal and vertical, for
renewal of means of production and subsistence, then reproduction resists
commodisation. If access to land, labour, credit and product markets is mediated through
direct, non-monetary ties to other households or other classes, and if these ties are
reproduced through institutionally stable reproductive mechanisms, then commodity
relations are limited in their ability to penetrate the cycle of reproduction. For
expositional simplicity, households whose reproduction occurs through communal and
particularistic class relations are provisionally called 'peasants'" (Friedmann,1980:163)
De kleine warenproductie echter heeft volgens haar betrekking op een sociale klasse,
waarbij arbeid wordt gecombineerd met het bezit van productiemiddelen. Deze klasse
maakt onderdeel uit van een kapitalistische economie en de reproductie van de kleine
warenproductievorm is verbonden met de arbeidsmarkt en het agrarisch, industrieel en
bankkapitaal. Deze relaties zijn dan op abstract deductieve wijze af te leiden
(Friedmann,1980:162). Aangezien de definitie van het peasantbegrip inductief tot stand
is gekomen stelt Friedmann dan ook dat deze niet vanuit een algemene theorie deductief
kan worden afgeleid en zodoende niet kan worden vervangen door het begrip "kleine
warenproductie" (1980:166). Volgens Friedmann moeten er nu concepten worden
ontwikkeld die de relatie aangeven tussen de huishoudelijke productie-eenheden
enerzijds en de sociale formatie waarbinnen deze opereren anderzijds (1980:166). Het
voorlopige begrip "resistance to commodisation" heeft dan betrekking op een
productievorm die moet worden onderscheiden van de kleine warenproductie enerzijds
en de kapitalistische productiewijze anderzijds. De verschillende houding van peasants
enerzijds en kleine warenproducenten anderzijds ten opzichte van keuzemogelijkheden
die voortkomen uit het bredere economisch systeem of de sociale formatie, kan volgens
Friedmann echter niet uit verschillende motivaties verklaard worden. Zo moet de meer
commerciële houding van de "farmer" geweten worden aan een individualiseringsproces
van de huishoudelijke productie-eenheid, dat gepaard gaat met de ontwikkeling van de
wareneconomie en de omvorming van communale en particularistische verhoudingen
naar concurrentie en meer universele relaties (Friedmann,1980:174). Wil peasantproductie nu de warenvorm gaan aannemen, dan zal de sociale formatie waarvan zij
onderdeel vormt zodanig moeten veranderen dat er meer ontwikkelde factormarkten
ontstaan.
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Hoewel wij de kritiek van Friedmann op de gangbare marxistische theorieën in zoverre
delen dat het ons inziens niet goed mogelijk is op deductieve wijze de peasantry te
analyseren, blijft haar theorie deterministisch aangezien de door haar genoemde
individualiseringsprocessen voortvloeiende uit de ontwikkeling van de wareneconomie
blijkbaar sowieso plaatsvinden. De vraag is dan hoe er "commodisation" kan optreden
onder voorwaarde van "resistance to commodisation" zonder normatieve of motivationele
elementen in dit overgangsproces een actieve en empirisch werkzame rol te laten spelen,
maar deze slechts te beschouwen als het resultaat van de veranderde economische
verhoudingen.

B. Enkele niet-marxistische theorieën
Terwijl marxistische theoretici gepoogd hebben op deductieve wijze de kleine landbouw
en vormen van peasant-productie te analyseren, hetgeen door Friedmann reeds vanuit
een marxistische visie is bekritiseerd, hebben vanuit een andere invalshoek een aantal
theoretici juist niet-economische en niet deductief af te leiden factoren naar voren
gebracht om het specifieke karakter van de peasantry aan te geven. De afwezigheid van
zoiets als een rurale gemeenschap binnen de commerciële Amerikaanse landbouw
maakte het voor Max Weber duidelijk dat het Europese platteland een bepaalde
specificiteit bezat. Het was dan ook volgens hem legitiem om een theorie over die
specificiteit te formuleren (Weber,1947:363-364). Zoals we reeds hebben aangegeven
zag Chayanov deze specificiteit in de oriëntatie en organisatie van het individuele
boerenbedrijf. De relaties tussen de verschillende familiebedrijven werden echter door
hem niet in de analyse betrokken. Shanin die de visie van Chayanov in zoverre
overneemt dat er sprake is van een specifieke peasant-economie of maatschappij heeft
nu via empirische generalisaties, op basis van vergelijkend onderzoek, getracht deze
specificiteit in kaart te brengen. Uiteindelijk kunnen volgens hem deze karakteristieken
teruggevoerd worden op de volgende basiselementen. Naast het familiebedrijf, dat de
basiseenheid van de peasant-economie vormt met als voornaamste activiteit een
combinatie van landbouw en veeteelt, noemt Shanin de dominantie door machtige
buitenstaanders welke de oorzaak vormt van het feit dat de autonomie van de
dorpsgemeenschap slechts betrekkelijk van aard is en tevens historisch bepaald. Als
laatste element noemt Shanin het bestaan van een specifieke traditionele cultuur binnen
de rurale gemeenschap (Shanin,1971:14-15 en 1973:64). Volgens hem ligt mede hierin
de verklaring voor het feit dat zowel de productie als de distributie niet
noodzakelijkerwijs vanuit puur economisch rationele beslissingen plaatsvindt.
"It is both the very extent to which the members of the family farms and peasant
villagers are bound to take into account 'non-economic' considerations and the type of
consideration they do take into account which set them apart from contemporary
urbanites" (Shanin,1973:72).
De peasant-maatschappij wordt dan ook volgens Shanin in het algemeen gekenmerkt
door een sociale structuur die een remmende werking uitoefent op het accumulatie- en
differentiatieproces. Een belangrijk fenomeen is immers dat de belangrijkste domeinen
van sociaal handelen, namelijk de familie, het dorp en het uitgebreidere netwerk van
interactie en dominantie tevens de basiseenheden van het economisch leven zijn
(Shanin,1973:67).
Het is Robert Redfield geweest die op basis van antropologisch veldwerk als eerste het
begrip "peasant" en "peasant community" als aparte categorieën binnen de antropologie
heeft geïntroduceerd. Silverman (1979:52-57) geeft aan dat Redfield het holistische
cultuurbegrip van Taylor combineerde met het functionalistische cultuurbegrip van
Malinowski en de Britse sociale antropologie. Cultuur wordt dan door hem cognitivistisch
opgevat als geheel van betekenissen en zingeving, dat functioneel verbonden is met de
sociale structuur. De specificiteit van de "peasant community" ligt bij Redfield nu in de
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specifieke culturele traditie, de "folk way of life" die moet worden onderscheiden van de
"urban way of life". De dorpsgemeenschap wordt door hem opgevat als een harmonieuze
sociale entiteit. De veranderingsprocessen en sociale evolutie kunnen door
Redfield ondanks de introductie van het zogenaamde "folk-urban continuüm" niet goed
worden verklaard (4).
In een herstudie van het Mexicaanse dorp Tepoztlan schetst Oscar Lewis (1951) een heel
ander beeld van deze gemeenschap dan Redfield, die daar enkele decennia eerder
onderzoek had gedaan. In plaats van een harmonieuze dorpsgemeenschap karakteriseert
Lewis Tepoztlan als een samenleving waarin jaloezie, achterdocht en gebrek aan
samenwerking de boventoon voeren. Volgens Foster zijn juist deze elementen
universaliseerbaar voor alle peasant-gemeenschappen. Aan deze specifieke houding van
de peasant ligt volgens Foster een wereldbeeld ten grondslag waarin de economie als een
statisch geheel wordt opgevat, waardoor de winst van de een verlies voor de ander
oplevert. Deze cognitieve oriëntatie wordt door hem de "image of limited goods"
genoemd (Foster,1967:304-310). Vanuit dit integratieprincipe wordt een aantal
mechanismen afgeleid die bijdragen tot de stabiliteit van peasant-gemeenschappen.
Enerzijds een gemeenschappelijk erkende norm gericht op de handhaving van de status
quo, met andere woorden het voorkomen van individuele mobiliteit en anderzijds
sancties die verzekeren dat men zich aan die norm houdt (Foster,1967:311-315). Foster
deelt, hoewel anders ingevuld, de cognitivistische cultuuropvatting van Redfield.
Hiernaast stemmen beide auteurs overeen in hun visie op de vraag wanneer er over
peasant-maatschappijen kan worden gesproken. Beide gaan ervan uit dat dit pas
mogelijk is onder voorwaarde van een specifieke relatie tussen het dorp enerzijds en de
stad of staat anderzijds (Foster,1967:8-13).
Kritiek op het cognitivistische cultuurbegrip van Redfield en Foster is geleverd door Wolf
en Mintz. Zij stellen dat een wereldbeeld in ieder geval gedeeltelijk een functie is van de
economische of machtspositie die door individuen of groepen in een samenleving wordt
ingenomen. De causale prioriteit ligt dan bij de sociale positie. Cultuur kan volgens hen
evenmin worden opgevat als een totaal van blinde gewoontes. Hier tegenover wordt het
individu geplaatst dat culturele vormen manipuleert en gebruikt. De notie van een
traditionele cultuur, in de zin van iets dat in het verleden is ontstaan en behouden
gebleven, hetgeen door Redfield als kenmerkend voor peasants wordt beschouwd, wordt
door Wolf en Mintz vervangen door de notie van cultuur als product van concrete
historische gebeurtenissen en voorwaarden. Volgens de beide auteurs gaat het primair
om de vraag naar de verschillende condities en historische omstandigheden waaronder
peasants leven. Dit gaat dan verder dan verwijzingen naar een traditionele cultuur,
"peasant way of life" of zelfs een specifiek integratieprincipe (Silverman,1979:64-65).
Hoewel Wolf in zijn analyse van de peasantry veel nadruk legt op marktverhoudingen en
historische ontwikkelingen die de positie van peasants, evenals de voorwaarden voor het
voortbestaan van hun levenswijze bepalen, schenkt hij eveneens veel aandacht aan het
handelen van peasants als individueel handelende actoren. Dit handelen wordt dan
opgevat als het ten toon spreiden van strategieën uit verdediging tegen allerlei
contingenties die op drie niveaus optreden, namelijk het ecosysteem, de lokale
gemeenschap en de omringende maatschappij in de vorm van machtige buitenstaanders.
Deze strategieën dragen uiteindelijk weer bij tot de uitkomst van het totale historische
proces (Wolf,1966:77).
Het ontbreken van een op de individuele actor gerichte analyse is voor Norman Long een
van de punten van kritiek op het deterministisch denken binnen het marxisme. Evenals
Wolf ziet hij de relatie tussen de dorpsgemeenschappen en de omringende maatschappij
als een dialectische verhouding. De peasant¬maatschappijen worden continu
geconfronteerd met externe contingenties en imperatieven, die echter als het ware door
de "leefwereld" van de betrokkenen worden gefilterd en als zodanig empirisch werkzaam
zijn op dorpsniveau, maar ook op het niveau van de sociale formatie. Volgens Long moet
nu, wil het determinisme kunnen worden ondervangen, een structurele analyse worden
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gekoppeld aan een op de individuele actor gerichte analyse op het lokale niveau, waarbij
rekening wordt gehouden met de interpretatieve activiteiten van de sociale actoren tegen
de achtergrond van een gedeelde leefwereld (Long,1984:168-172) Zo stelt hij:
"Such an approach emphasizes the importance of taking full account of 'human agency',
which means recognizing that individuals, whether they be peasants, landlords or
bureaucrats, attempt to come to grips with the changing world around them and that
they do this both cognitively on the basis of existing cultural categories, ideologies and
forms of practical consciousness, and organizationally in the way they interact with other
individuals and social groups" (Long,1984:171).

C. Evaluatie en eigen standpunt
Als enige binnen het marxistische debat heeft Friedmann peasants en kleine
warenproducenten als aparte categorieën onderscheiden. Binnen peasantmaatschappijen ontbreken volgens haar universele warenrelaties, daar de materiële
reproductie gebonden blijft aan particularistische levenssferen. Dit impliceert volgens ons
dat het economische geen verzelfstandigd domein is in de door Habermas (1981: 223229) bedoelde zin van een handelingsdomein waarbij de handelingen van sociale actoren
niet op basis van intersubjectief erkende waarden en normen, maar via systemische
samenhangen worden gecoördineerd. Met betrekking tot de analyse van
veranderingsprocessen binnen peasant-maatschappijen ontkomt Friedmann echter niet
aan het determinisme dat inherent is aan marxistische theorievorming. Ook bij Shanin
komt naar voren dat het economische in peasant-maatschappijen in tegenstelling tot de
moderne kapitalistische maatschappij niet als een verzelfstandigd domein kan worden
beschouwd. In een aantal antropologische theorieën met betrekking tot de peasantry
wordt de peasant gekarakteriseerd als een specifiek type mens, oftewel een rollendrager
van een specifiek waardesysteem, traditionele cultuur of integratieprincipe. Hoewel in
deze visies impliciet wordt aangegeven dat de materiële reproductie niet verzelfstandigd
is ten opzichte van de in de peasant-samenlevingen bestaande waarden of culturele
elementen, worden de externe contingente voorwaarden nauwelijks geproblematiseerd,
terwijl eveneens het handelend subject niet in beeld wordt gebracht. Als kritiek hierop
zijn ideeën geformuleerd, die naast de historische ontwikkeling als voorwaarden
scheppend proces het individuele handelen en de daaruit voortvloeiende
veranderingsprocessen in de analyse betrekken. Uitgaande van een cognitivistisch
cultuurbegrip, waarin het wereldbeeld en de daaruit afgeleide waarden het handelen
bepalen, kunnen veranderingen namelijk niet uit de individuele handelingen van de
betrokkenen maar slechts als van buitenaf komend worden verklaard. Long en Wolf
pogen veranderingsprocessen zodanig te begrijpen dat zowel de imperatieven en
contingenties waarmee peasant-samenlevingen worden geconfronteerd als het
individueel handelen van actoren in de analyse worden betrokken. Terwijl bij Wolf
onduidelijk blijft op grond waarvan sociale actoren bij het ten toon spreiden van
strategieën worden geacht keuzes te maken (5), geeft Long daarentegen aan dat actoren
dit doen op basis van interpretatieve activiteiten tegen de achtergrond van een gedeelde
leefwereld.
We zouden nu kunnen concluderen dat peasant-maatschappijen kunnen worden
gekarakteriseerd als samenlevingsvormen waar de materiële reproductie zich nog niet
heeft verzelfstandigd. Wij zouden dan ook willen betogen dat de materiële reproductie
hier verbonden blijft aan instituties die eveneens een sociaal-integratieve dimensie
hebben. Dit houdt dan in dat op het economische niveau de warenvorm niet dominant is,
terwijl op het politieke niveau de besluitvorming en conflictregulering nog een grote mate
van autonomie bezit ten opzichte van de moderne staat. Aangezien peasantmaatschappijen geïntegreerd zijn binnen een maatschappijformatie waar sprake is van
een kapitalistisch economisch systeem en een daaraan complementair politiek systeem
(staat), zullen zij geconfronteerd worden met de daarmee samenhangende contingenties
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en imperatieven (6). Deze laatste vormen tevens de voorwaarden voor
veranderingsprocessen binnen peasant-samenlevingen. De veranderingsprocessen
worden echter niet van buitenaf gedetermineerd, maar worden gedragen door individueel
handelende actoren die tegen de achtergrond van een gedeelde leefwereld
interpretatieve activiteiten ontplooien en als zodanig mede vorm geven aan de
verandering van hun eigen samenleving.

14

II. HET COMMUNAAL GRONDGEBRUIK IN PORTUGAL: EEN HISTORISCH
OVERZICHT

In de 16e eeuw bestonden er in heel Portugal grote stukken collectieve grond. Evenals in
andere delen van Europa kwam er echter een proces op gang waardoor dit communale
gebruik langzamerhand in betekenis zoo afnemen. Veel beschreven is in dit verband de
in de 15e eeuw in Engeland op gang gekomen "enclosure" beweging, waarbij grote
stukken voorheen collectieve grond in particuliere handen kwamen en waarbij akkers in
weidegrond werden omgezet ten behoeve van de grootschalige schapenteelt
(Marx,1978:558 e.v.; Slicher van Bath,1960:182-185; Wallerstein,1974:109 e.v.). In
zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het verdwijningsproces van het collectieve
grondgebruik samenhangt met de ontwikkeling van een kapitalistische markteconomie en
het daaraan gekoppelde ontstaansproces van de moderne staat. Als reactie op de
algemene crisis van het feodalisme in de 14e en eerste helft van de 15e eeuw
ontwikkelden zich in Europa de absolute monarchieën. Volgens Wallerstein (1974:347
e.v.) kon onder voorwaarde van dit nieuwe statensysteem een economisch
wereldsysteem ontstaan dat zich onderscheidde van de vroegere imperia of wereldrijken
in die zin dat het geen politieke entiteit was en niet vanuit een bestuurlijk centrum werd
beheerst. In de termen van Habermas kan dit proces worden opgevat als het ontstaan
van een economisch systeem waarbij het medium geld wordt geïnstitutionaliseerd.
Tevens verzelfstandigt zich onder het absolutisme het machtsmedium, waardoor er een
politiek systeem ontstaat (Habermas,1981:525 e.v.) (7). Concreet kunnen we deze
ontwikkelingen opvatten als het commercialiseringproces (ontwikkeling wareneconomie)
enerzijds en het bureaucratiseringproces (ontwikkeling moderne staat) anderzijds.

A. De oorsprong
Wanneer we nu spreken over communaal grondgebruik is het van belang onderscheid te
maken tussen de volgende twee dominante vormen:
- braakliggend akkerland; van de in rotatie bebouwde grond kan het braakliggende deel
gebruikt worden voor het laten grazen van het vee van de gehele gemeenschap; deze
begrazing heeft mede tot gevolg dat de grond via de mest weer vruchtbaar wordt; dit
systeem wordt in de literatuur meestal aangeduid als "open-field stelsel";
- ongecultiveerde gronden die op gemeenschappelijke wijze worden gebruikt; deze
worden in Portugal over het algemeen baldios genoemd.
Eerstgenoemde variant heeft een andere oorsprong dan de tweede. Zo is volgens Slicher
van Bath het gereglementeerde rotatiestelsel (bijvoorbeeld het drieslagstelsel) pas in de
12e of 13e eeuw ontstaan, onder invloed van de toenemende bevolkingsdruk (1960:70).
Volgens Silbert is het open-field systeem in Portugal ontstaan in een tijd dat de druk op
de grond toenam, waardoor het land niet meer op ongecontroleerde wijze kon worden
bebouwd. Volgens hem was dit de periode direct volgend op de herovering van Portugal
op de Moren, met andere woorden vanaf het eind van de 13e eeuw (Silbert,1966:391).
Het gemeenschappelijk gebruik van ongecultiveerde grond is echter van veel vroegere
datum. Zo wijst Bennema (1978:34,112) op het bestaan, tijdens de Visigotische periode
(voorafgaande aan de Moorse overheersing), van de "conventus publicus vicinorum"
(openbare raad van dorpsbewoners), waaruit hij afleidt dat er in de
dorpsgemeenschappen een aantal zaken, waaronder het gebruik van de grond,
gemeenschappelijk werden geregeld. Dezelfde demografische processen die in de 12e en
13e eeuw aanleiding gaven tot het ontstaan van een nieuwe vorm van communaal
grondgebruik, te weten het open-field stelsel, waren er tevens de oorzaak van dat in die
periode grote stukken ongecultiveerde grond in cultuur werden gebracht. Hierdoor
werden de mogelijkheden om op deze gronden vee te houden verkleind (Slicher van
Bath,1960:176; Oliveira Marques,1982:92-93).
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Na de "reconquista" (de herovering van Portugal op de Moren) werden er in het gehele
land door de grondbezittende klassen, de Kroon, de adel, de kerk en in het zuiden vooral
de religieus-militaire ordes, welke laatste een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd
tegen de Moren en zodoende onafzienbare gebieden in bezit kregen, bepaalde rechten
(aforamentos) toegekend aan de boerenbevolking op het collectief gebruik van de grond.
Hieraan liggen een aantal factoren ten grondslag waarop wij niet dieper in zullen gaan.
We willen slechts wijzen op het belang van deze gemeenschappelijke gronden voor de
materiële reproductie van de boerengemeenschappen en daarmee indirect voor de
grondbezittende klassen, die immers leefden van het door de boeren geproduceerde
surplus. Politiek betekende een relatief onafhankelijke boerenstand (betrekkelijk
autonome dorpsgemeenschappen) een belangrijke factor voor het niet ontstaan van een
te machtige feodale adel. De vorst verleende de boerenstand dan ook allerlei concessies.
In Zuid-Portugal heeft zich daarentegen geen belangrijke klasse van vrije boeren
ontwikkeld. Hoewel hier eveneens, zoals hierboven reeds aangegeven sprake was van
toegekende rechten op het gemeenschappelijk gebruik van bepaalde gronden, stonden
de meeste boeren in een pachtverhouding tot de grondbezittende klassen (in casu de
militair-religieuze ordes en de Kroon). In dit relatief dun bevolkte gebied speelde de adel
slechts een ondergeschikte rol (Anderson,1978:171-172).

B. Het verdwijningsproces
1. Het Ancien Regime
In de 15e en 16e eeuw komt er een proces op gang waardoor wederom grote stukken
collectieve grond in cultuur werden gebracht. Naast een toenemende bevolkingsgroei,
waardoor deze gronden in akkerland werden omgezet en zodoende de veeteelt in
betekenis afnam, werden als gevolg van een toenemende buitenlandse vraag vele van
deze gebieden bestemd voor de aanplant van olijfbomen en de aanleg van wijngaarden
(Oliveira Marques ,1982:292). In grote delen van de zogenaamde Terra Quente, de meer
laaggelegen delen van Noord-Portugal, zijn als gevolg van dit proces de
gemeenschappelijke gronden waarschijnlijk reeds vroeg verdwenen. Bennema relateert
het verdwijningsproces van collectieve grond in het zuidelijk deel van Portugal
voornamelijk aan het ontstaan van de grootschalige schapenteelt in de 17e en 18e eeuw
(1978:83). Met name in de 18e eeuw werd de export van wol naar Engeland belangrijk.
Op vele plaatsen is hierdoor het open-field systeem verdwenen. In Zuid-Portugal hadden
naast rijke handelaren vooral grote boeren, die hun landerijen pachtten van "foreiros"
(erfpachters), die deze zelf weer van de oorspronkelijke grondbezitters hadden gepacht,
veel invloed op lokaal niveau. Zij waren het die onder het "Ancien Regime", maar ook
later, de dienst uitmaakten in de zogenaamde "conselhos" (gemeenten). Vanaf het begin
van de 17e eeuw was het wettelijk mogelijk geworden dat het beheer van de collectieve
gronden in handen van de conselhos kwam. Naarmate de commerciële schapenteelt in
belang toenam gingen de conselhos er op vele plaatsen toe over delen van de open-fields
te verpachten aan de meest biedende schapenhouders. Eveneens zouden grote boeren
de open-field afsluiten voor communaal gebruik, zonder hiervoor contracten af te sluiten
met de conselhos (Bennema,1978:83-84). Tot aan het eind van de 18e eeuw is dit proces
nog betrekkelijk langzaam verlopen. Enerzijds was dit te danken aan het feit dat de
koning evenals de religieus-militaire ordes de rechten op het communaal grondgebruik,
met andere woorden de traditionele orde, nog enigszins hebben beschermd. Anderzijds
bestond er een belangenovereenkomst tussen de kleine boeren en bepaalde grote
schapenhouders (o.a. de transhumance uit de Serra da Estrela) ten aanzien van het
handhaven van het collectieve grondgebruik (Villaverde Cabral,1981:53).
In de 18e eeuw vindt er in Portugal een sterke centralisatie van de staatsmacht plaats,
vooral onder invloed van Pombal (1750-1777). Het was de tijd van het zogenaamd
verlicht despotisme, dat ontstond onder invloed van de Verlichting en was gefundeerd in
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het natuurrecht in die zin dat de absolute vorst dit kon interpreteren en naar zijn
goeddunken kon omzetten in concrete wetten. Slechts de rede zou de inhoud hiervan
bepalen. Juridisch vond deze ontwikkeling haar weerslag in het uitvaardigen van de "lei
da boa razão" (wet van de goede reden), waaraan alle andere wetten ondergeschikt
werden gemaakt. Alle sociale klassen dienden onderworpen te worden aan het centrale
gezag (de vorst). Erfelijke privileges en traditionele rechten zouden moeten worden
opgeheven, evenals alle controlerende en vertegenwoordigende organen. De
economische ideeën van de fysiocraten werden in deze periode overgenomen en in
zoverre in praktijk gebracht dat het "onvolledig eigendom" sterk onder druk kwam te
staan. Eveneens werd de nationale industrie beschermd tegen buitenlandse concurrentie
en werd gepoogd de handel met de koloniën te monopoliseren door middel van het
oprichten van zogenaamde "compagnieën" (Oliveira Marques,1983:322-323). Hoewel de
politiek van Pombal de adel en de clerus enigszins in macht heeft doen inboeten, heeft
het zeker nog een eeuw geduurd voordat deze klassen als machtsfactor hadden
afgedaan. Onder het verlicht despotisme, dat in feite het einde van het Ancien Regime
aankondigde, begint met betrekking tot het verdwijnen van de collectieve gronden de
zogenaamde "desamortização" (het in particulier bezit brengen van de grond). Hadden
allerlei traditionele rechten (aforamentos) het communaal grondbezit nog enigszins
beschermd, nu komt er een proces op gang waardoor het juridisch mogelijk wordt om
deze gronden particulier toe te eigenen of te pachten van de gemeenten (conselhos).
Min of meer onafhankelijk van bovengenoemde ontwikkelingen heeft zich in grote delen
van Noordwest Portugal een proces voltrokken waardoor het open-field stelsel
grotendeels verdween. De introductie van de maïsteelt in de 17e en de spectaculaire
toename hiervan in de 18e eeuw hebben tot een rigoureuze verandering in het
landbouwsysteem aanleiding gegeven. Op de braakliggende gronden werd nu maïs
verbouwd in rotatie met geïrrigeerde weidegronden. Dit proces is echter beperkt
gebleven tot genoemde regio wegens de voor de maïsteelt gunstige klimatologische
omstandigheden aldaar (Villaverde Cabral,1981:53).

2. Het liberalisme
De liberale revoluties in de 19e eeuw zouden tenslotte een einde maken aan de privileges
van de adel en de clerus. In deze periode zou er een burgerlijke grootgrondbezittende
klasse ontstaan. Voor de meeste kleine boeren betekende deze ontwikkeling echter een
verslechtering van hun positie. De agrarisch politiek van de liberale staat was er op
gericht de belemmeringen die voortvloeiden uit de feodale structuur van de landbouw op
te heffen, met name door het vestigen van het volledig particuliere eigendom. Silbert
beschrijft het moeizame proces van het opheffen van de feodale privileges, waarbij de
boeren wel werden bevrijd van enkele feodale lasten maar hetgeen eveneens de
vernietiging betekende van een aantal rechten, onder andere vormen van erfpacht waar
normale pachtverhoudingen of vele vormen van deelpacht voor in de plaats traden. Ook
de rechten op het gemeenschappelijk gebruik van de grond kwamen hiermee
op de helling te staan (Silbert,1981:79 e.v.). Daarnaast werden de "vinculos"
of "morgadios" (onvervreemdbare adellijke erfgoederen) gedurende de 19e eeuw
afgeschaft (volledig in 1863), waardoor de ondeelbaarheid van de adellijke domeinen
kwam te vervallen. De grond kon nu vrij op de markt worden gebracht. In 1867 kwam er
een liberale erfwet tot stand, die bepaalde dat het erfgoed gelijkelijk onder alle
erfgenamen moest worden verdeeld. De kerkelijke domeinen, evenals de meeste
Kroondomeinen werden geconfisqueerd en openbaar verkocht. Deze maatregelen leidden
ertoe dat in relatief korte tijd delen van de rijke handelsbourgeoisie haar kapitaal in deze
gronden gingen investeren. Villaverde Cabral wijst erop dat dit proces in relatie staat met
het onafhankelijk worden van Brazilië en de daaraan gekoppelde verkleinde
winstmogelijkheden in de buitenlandse handel (1974:34-35). Een burgerlijke
grootgrondbezittende klasse verving als het ware de oude aristocratie, zodat in navolging
van Silbert (1981:100) kan worden gesproken van een "geaborteerde" agrarische
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hervorming. Aan de andere kant nam echter eveneens het kleine perceeleigendom in
omvang toe. Waarschijnlijk was dit gedeeltelijk het gevolg van het feit dat kleine boeren
eigendomsrechten kochten op de grond (via het afkopen van aforamentos), hetgeen
onder andere mogelijk werd gemaakt door emigratie-inkomsten (8). Ten aanzien van
commercieel minder aantrekkelijke gebieden kan worden gesteld dat in vele gevallen de
eigendomsrechten eenvoudigweg werden overgedragen na de confiscatie.
Met betrekking tot het verdwijningsproces van de baldios (ongecultiveerde grond) en het
open-field stelsel in deze periode kan nu het volgende worden opgemerkt. Met de
confiscatie van de Kroondomeinen en de kerkelijke goederen (waaronder die van de
militair-religieuze ordes) kwamen de baldios in beheer van de lokale overheden
(gemeenten en parochies). Deze organen konden onder invloed van het liberale klimaat,
waarin particuliere toeëigening van de grond sterk werd bevorderd (desamortização),
vele van deze gronden verpachten of verkopen aan grote boeren, die deze bestemden
voor het bedrijven van extensieve veeteelt of het verbouwen van graan. Ook is de
aanplant van kurkeiken in dit verband niet onbelangrijk. In de jaren 60 van de vorige
eeuw werd het toeëigeningsproces van de communale gronden enigszins afgeremd,
doordat wettelijk werd vastgesteld dat de delen van de baldios die voor de bevolking
onmisbaar waren (logradouro comum) niet in particuliere handen mochten komen.
Duidelijk moge echter zijn dat de vraag welke gebieden nu wel of niet onmisbaar waren
voor de plaatselijke bevolking voor velerlei interpretaties vatbaar was, met alle negatieve
gevolgen van dien voor de kleine boerenstand. Hiernaast werd het verpachten of
verkopen van het niet onmisbare restant wettelijk vergemakkelijkt. Een nieuw element in
deze wetgeving was dat de baldios, met uitzondering van het gedeelte dat bestemd was
voor logradouro comum, nu ook door de plaatselijke bevolking kon worden verdeeld,
indien de meerderheid dit wenste. Terwijl met betrekking tot de baldios enige
beschermende maatregelen werden genomen, werd in dezelfde tijd, namelijk met het
verschijnen van de Código Civil (burgerlijk wetboek) in 1867, het recht op het laten
grazen van vee op braakliggende grond (direito de compascuo) oftewel het open-field
stelsel wettelijk opgeheven. Grondbezitters konden nu hun land naar believen omheinen.
Eveneens kwamen er wettelijke bepalingen ten aanzien van het vrij laten grazen van
vee, hetgeen vooral gevolgen had voor de "transhumance". Met name in Zuid-Portugal is
hierdoor in de 19e eeuw het gemeenschappelijk grondgebruik grotendeels verdwenen. De
mogelijkheid om tot verdeling van de baldios over te gaan is door vele kleine boeren en
landarbeiders aangegrepen, veelal uit angst voor een eventuele toeëigening van deze
gronden door grote boeren of grootgrondbezitters. Villaverde Cabral wijst erop dat na
verloop van tijd laatstgenoemden deze gronden door allerlei oorzaken toch in handen
zouden krijgen (1974:66-67) (9).
In de Terra Fria, de bergachtige streken van Noord-Portugal, waren bovengenoemde
factoren van veel minder grote invloed, aangezien in deze gebieden de productie van
commerciële gewassen niet goed mogelijk was. Hoewel ook hier de extensieve veeteelt
van belang was, had de wol een relatief slechte kwaliteit, waardoor er in mindere mate
sprake was van commercialisering van dit product. De wol werd hier voornamelijk
bestemd voor lokaal gebruik. Wel heeft de liberale erfwet in deze gebieden op indirecte
wijze gevolgen gehad voor het communale grondbezit. Dankzij deze wet werd het
mogelijk dat er meer huwelijken werden gesloten. Voorheen bleven de ongetrouwde
broers en zusters op het bedrijf van de oudste zoon wonen of trokken naar elders. Met de
nieuwe erfwet kregen zij allen recht op een stuk grond. Daar de percelen vaak een te
geringe omvang hadden om daarvan een gezin te kunnen onderhouden, gingen de
nieuwe echtparen aanspraak maken op delen van de baldios. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot de verdeling van grote stukken oorspronkelijk collectieve grond (Bennema,1978:
52-53).
Tot omstreeks 1870 is de agrarische politiek er vooral op gericht geweest de grond vrij te
maken en het volledig particulier eigendom te vestigen. Van een coherente staatspolitiek,
in het bijzonder met betrekking tot de ongecultiveerde grond, was geen sprake. Hierin
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zou echter aan het einde van de 19e eeuw langzaam verandering komen. Het in eerste
instantie ontbreken van een dergelijke politiek kan ons inziens in verband worden
gebracht met de gebrekkige industrialisatie van Portugal gedurende de 19e eeuw. De
steeds nijpender wordende betalingsbalansproblemen , onder andere veroorzaakt door
de grote graanimporten, zijn er in elk geval gedeeltelijk de oorzaak van dat de staat zich
op een meer directe wijze ging bezig houden, zij het vooralsnog halfslachtig, met het
probleem van de ongecultiveerde gronden. In het hierna volgende zullen we op deze
punten nader ingaan.
Door de specifieke relatie die Portugal reeds vanaf haar ontstaan met Engeland heeft
gekend en waarbij zich een situatie ontwikkelde die door Halpern Pereira (1978:12)
kolonialisme in afhankelijkheid wordt genoemd, heeft het land in de loop der tijd slechts
een gebrekkige industriële ontwikkeling doorgemaakt. De voor Portugal nadelige
handelsverdragen met Engeland (o.a. het verdrag van Methuen van 1703) die tot grote
tekorten op de betalingsbalans aanleiding gaven hebben echter dankzij het Braziliaanse
goud niet tot ernstige crises geleid. De binnenlandse industrie, die onder het verlicht
despotisme (Pombal) enigszins tot ontwikkeling was gekomen, bleek in de 19e eeuw niet
opgewassen te zijn tegen de concurrentie van met name Engelse industrieproducten,
hetgeen met enkele uitzonderingen daargelaten tot stagnatie aanleiding zou geven. Een
omvangrijk bebossingsprogramma, veelal gekoppeld aan een sterke industrialisatie en
urbanisatie, kwam dan ook in deze periode niet goed van de grond. Hiervan zou dan ook
vooralsnog geen bedreiging uitgaan voor het communaal grondbezit. In tegenstelling tot
de industrie zag de situatie er wat betreft de agrarische sector in eerste instantie
rooskleuriger uit, met name die delen die gericht waren op de export. Vooral de wijn nam
hier een zeer belangrijke plaats in. De grote tegenstellingen gedurende de 19e eeuw
vonden dan ook gedeeltelijk hun oorsprong in een zich tegen een protectionistische
politiek verzettende grootgrondbezittende klasse. Deze stond een volledige vrijhandel
voor om de afzet op de Engelse markt van vooral wijn probleemloos doorgang te laten
vinden. Het protectionisme werd door grote delen van de industriële bourgeoisie
nagestreefd ter bescherming tegen de moordende Engelse concurrentie. Aan de andere
kant ondervond de graanbouw vooral aan het eind van de 19e eeuw grote problemen
vanwege de invoer van goedkoop graan uit de "nieuwe wereld". Volgens Halpern Pereira
heeft de gebrekkige industrialisatie echter op een zeker moment zijn terugslag op de
agrarische ontwikkeling. Wanneer aan het einde van de 19e eeuw, vanwege de
toenemende internationale concurrentie, de afzetmarkten van vele belangrijke agrarische
producten afnemen is er geen binnenlandse markt die dit verlies kan opvangen. De
import van industriële producten gaat in eerste instantie onverminderd door en er
ontstaan zodoende grote tekorten op de betalingsbalans (Halpern Pereira,1971:351358). Volgens Villaverde Cabral (1974:72-76) heeft juist het wegvallen van deze
exportmarkten aanleiding gegeven tot een zeker industrialisatieproces, dat gepaard ging
met een relatief sterke groei van het industrieel proletariaat. Door het grote tekort op de
betalingsbalans zag de Portugese regering zich genoodzaakt de munteenheid te
devalueren, hetgeen een relatieve verhoging van de prijs van importproducten tot gevolg
had. De binnenlandse industrie kon hiervan profiteren. Er kan dan ook gesproken worden
van een op importsubstitutie gebaseerde industrialisatie in deze periode. De problemen
met de betalingsbalans leidden er eveneens toe dat er een protectionistische politiek ten
aanzien van het graan zou worden gevoerd om de import hiervan tegen te gaan en de
nationale productie te doen toenemen. Met betrekking tot de collectieve gronden
kwamen er aan het eind van de vorige eeuw allerlei plannen, zoals dat van Oliveira
Martins in 1887, die ten behoeve van kolonisten een verdeling van de baldios op basis
van lange termijn pachtcontracten (enfiteuse) voorstonden. Eveneens behelsden deze
plannen een interne kolonisatie van de ongecultiveerde particuliere grond in ZuidPortugal, de zogenaamde “incultas” of "charnecas", op basis van erfpacht. Van
onteigening van het grootgrondbezit was dus geen sprake. De plannen hadden tot doel
de ongecultiveerde grond ten behoeve van de graanbouw in kul tuur te brengen om
zodoende het tekort op de betalingsbalans te verminderen. Hoewel deze plannen als
basis hebben gediend voor latere wetgeving werden zij mede door gebrek aan financiële
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middelen niet ten uitvoer gebracht. Het in cultuur brengen van grote delen
ongecultiveerde grond in Zuid-Portugal ten behoeve van de graanproductie en het
daaraan gekoppelde verdwijningsproces van collectieve grond is dan ook vooral te wijten
aan de protectionistische wetgeving van rond de eeuwwisseling. Een toenemende
staatsinterventie met betrekking tot de baldios blijkt duidelijk uit het feit dat er vanaf
1887 een begin werd gemaakt, zij het vooralsnog op beperkte schaal, met de bebossing
van ongecultiveerde gronden in enkele bergachtige gebieden in Noord-Portugal.

3. De 1e Republiek
In het revolutionaire klimaat dat het uitroepen van de Republiek in 1910 deed ontstaan,
kwamen vele boeren in verzet tegen de particuliere toeëigening van voorheen
communale grond. De acties van de boerenbevolking waren vaak spontanistisch van aard
en beperkten zich veelal tot het omvertrekken van de omheiningen of het opnieuw in
gemeenschappelijk gebruik nemen van deze gronden. De republikeinse regeringen, die
evenals hun liberale voorgangers voorstanders waren van het 'vrijmaken' van deze
collectieve gronden en een interne kolonisatie wilden bevorderen, herstelden dan ook,
vaak met geweld, de "openbare orde". Van nu af was het duidelijk dat de boeren van de
Republiek niets hadden te verwachten met betrekking tot de bescherming van de
communale gronden. Het republikeinse programma kan beschouwd worden als de
vervolmaking van het institutionaliseringproces van de burgerlijke idealen, gecombineerd
met een aantal gematigd socialistische elementen. De republikeinse regeringen
beschouwden het conservatisme op het Portugese platteland echter als een grote
dreiging. Algemeen kiesrecht werd dan ook niet ingevoerd alvorens de boerenbevolking
op een ''cultureel hoger peil" zou zijn gebracht en minder afhankelijk zou zijn van lokale
conservatieve machthebbers (caciques). De "verheffing van het volk" en de bestrijding
van het analfabetisme stonden hoog op de prioriteitenlijst (Oliveira Marques:1981:281).
De politiek die onder de Republiek ten aanzien van de kleine boeren werd gevoerd zou
later van grote invloed blijken te zijn op het ontstaan van de Salazaristische dictatuur in
de jaren 30. Afgezien van de antiklerikale maatregelen, zoals het definitief scheiden van
kerk en staat, het opheffen van vele religieuze ordes, etc. en een verandering in de
huwelijkswetgeving waardoor echtscheiding mogelijk werd, welke een belangrijke
conservatieve reactie teweeg zouden brengen, leidde de agrarische politiek met
betrekking tot de kleine boeren ertoe dat deze zich meer en meer van het regime zouden
gaan vervreemden. Zo werd de grondbelasting flink verhoogd en kwam er een belasting
op de lagere school. Daarnaast werd de aanval ingezet op de overgebleven baldios en
incultas. Het graantekort en het daarmee samenhangende tekort op de betalingsbalans
bleef de grote drijfveer achter de in deze periode ontworpen wetten. Na de eerste
wereldoorlog komt de wetgeving op gang. Werden in eerste instantie de collectieve
rechten van de boerenbevolking nog enigszins, althans juridisch, beschermd, in de jaren
20 werd het mogelijk ook die gronden die collectief gebruikt werden grotendeels te
verdelen. De wet (decreto nr. 9843, 20-6-1924) bepaalde dat wanneer 2/3 van de lokale
bevolking dat wenste het deel van de baldios dat bestemd was voor "logradouro comum"
eveneens kon worden verdeeld. Indien geen verdeling plaatsvond werd het aan de lokale
autoriteiten toegestaan bovengenoemde gebieden te verpachten of te verkopen. In 1925
werd tenslotte bepaald dat indien de lokale autoriteiten niet in staat bleken te zijn een
verdeling te effectueren, het Ministerie van Landbouw het beheer van de collectieve
gronden over zou nemen (decreto nr. 10552, 16-2-1925). Vooral met deze laatste
bepaling poogden de centrale autoriteiten druk uit te oefenen op de lokale
administratieve lichamen haast te maken met de privatisering van belangrijke delen van
het communaal grondbezit. Hoewel men enigszins sceptisch kan zijn over de bestuurlijke
capaciteiten van de centrale overheid het beheer van deze gronden op zich te nemen,
althans in deze periode, had laatst genoemde dekreet (1925) in ieder geval wel tot
gevolg dat in een relatief korte tijd een vrij groot deel, namelijk 16.000 ha baldio,
verdeeld werd. Daarnaast werd, hoewel precieze gegevens daaromtrent ontbreken, een
groot deel verkocht (JCI,1939:21-22). De verdeling kan waarschijnlijk gedeeltelijk
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worden geweten aan de angst bij de lokale bevolking voor eventuele verkoop door de
lokale autoriteiten van stukken baldio aan buitenstaanders of de inbeslagname van deze
gronden door de centrale overheid. Verreweg het grootste gedeelte werd echter niet
verdeeld of verkocht. Ons inziens is dit enerzijds te wijten aan het in vele gebieden
ontbreken van een reële dreiging dat delen van de communale grond via verkoop in
handen zouden komen van buitenstaanders. Anderzijds was het waarschijnlijk de
relatieve ongelijkheid in de Noordportugese dorpsgemeenschappen welke de beschikking
hadden over stukken communale grond, die er de oorzaak van is geweest dat er vaak
geen verdeling plaatsvond. Hoewel op sommige plaatsen grote delen van de bevolking in
principe voorstander waren van een verdeling hadden de grotere boeren, die relatief veel
vee bezaten, hier grote bezwaren tegen. De situatie zou dan ook veelal bij het oude
blijven (zie hierover hoofdstuk III). Het relatieve succes van de politiek met betrekking
tot de baldios contrasteert met die ten aanzien van de kolonisatie van de "incultas" in het
zuiden. Naast het oplossen van het graantekort had laatstgenoemde tot doel de
emigratiestroom naar vooral Brazilië om te buigen naar Zuid-Portugal. Evenals de
soortgelijke plannen uit de 19e eeuw strandden deze projecten op een gebrek aan
financiële middelen. Eveneens waren de projecten weinig aantrekkelijk voor potentiële
kolonisten vanwege de zware verplichtingen waaraan men moest voldoen.
Het ontbreken van een coherente visie met betrekking tot het oplossen van de "sociale
kwestie" en de daarmee samenhangende instabiliteit van de diverse regeringen zou het
einde inluiden van de 1e Republiek. De instabiliteit vond haar oorsprong vooral in de
toenemende kracht van de arbeidersbeweging, mede als gevolg van de relatief snelle
industrialisatie aan het begin van de 20e eeuw, aan wiens eisen de verschillende
regeringen slechts in beperkte mate tegemoet kwamen. Aan de andere kant bestond er
een groot wantrouwen onder grote delen van de bezittende klassen, de middenklasse en
zoals duidelijk zal zijn de kerk, ten aanzien van de republikeinse politiek met haar
antiklerikale en bij tijd en wijlen socialistisch getinte projecten. Zoals hierboven
reeds naar voren kwam stond het grootste deel van de omvangrijke plattelandsbevolking
afzijdig om niet te zeggen vijandig ten opzichte van het republikeinse regime. Deze grote
tegenstellingen schiepen uiteindelijk het klimaat waarin het leger in 1926 de macht
greep, hetgeen een periode van bijna 50 jaar dictatuur zou inluiden (Oliveira Marques,
1981:257-258),
Het verdwijningsproces van de communale gronden tot omstreeks 1930 is nu naast
demografische factoren het gevolg geweest van enerzijds een steeds verdergaande
commercialisering van de landbouw, met andere woorden de toenemende grootschalige
veeteelt en verbouw van handelsgewassen. Anderzijds heeft het bureaucratiseringproces
oftewel de toenemende interventie van de staat, op verschillende manieren haar invloed
doen gelden. Indirect, vooral in de 19e eeuw, door een wetgeving die de "bevrijding van
de grond" voorstond en waardoor het wettelijk mogelijk werd baldios in particuliere
handen te doen overgaan en open-fields af te sluiten. Eind 19e en begin 20e eeuw door
een steeds coherenter wordende politiek, die tot doel had het probleem van de
ongecultiveerde grond en de volgens de verschillende regimes daaruit voortvloeiende
graantekorten en daarmee samenhangende betalingsbalansproblemen op te lossen. De
"desamortização" wetgeving werd zodoende opgevolgd door wetten waarmee men
poogde de verdeling of kolonisatie van baldios te stimuleren, waarbij in steeds mindere
mate (vooral tijdens de 1e Republiek) rekening werd gehouden met de voor de bevolking
onmisbare communale grond (logradouro comum). De wettelijke bescherming van de
desbetreffende gronden was mede het gevolg geweest van de gebrekkige industrialisatie
gedurende de 19e eeuw. De autoriteiten zagen zich hierdoor genoodzaakt enigszins
omzichtig om te springen met het kleine boerenbedrijf, onder andere om te voorkomen
dat er een groot landloos proletariaat zoo ontstaan. Aan het einde van de 19e eeuw wordt
eveneens een begin gemaakt met het bebossen van communale grond, zij het op zeer
beperkte schaal. Bovengenoemde factoren hebben ertoe geleid dat in die gebieden waar
commerciële gewassen konden worden verbouwd of grootschalige schapenteelt mogelijk
was (Terra Quente in Noord-Portugal en de laagvlakte van Zuid-Portugal) en die tevens
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gekenmerkt werden door een grote sociale ongelijkheid, de communale gronden evenals
het open-field stelsel zo goed als verdwenen zijn in de periode tot 1930. In die gebieden
waar commerciële landbouw of veeteelt niet goed mogelijk was en waar eveneens geen
intensieve landbouw kon worden bedreven, zoals in Noordwest Portugal, zijn vele van
deze gronden blijven voortbestaan in de onderhavige periode. De relatieve gelijkheid in
de desbetreffende dorpsgemeenschappen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De
vraag is echter in hoeverre het niet verdelen van vele baldios vooral in het belang is
geweest van de grotere boeren en of juist niet de relatieve ongelijkheid, hoe klein ook in
absolute zin, een verdeling op vele plaatsen heeft tegengehouden.
Vanaf 1930 zal het communaal grondgebruik op een tot dusver ongekende wijze onder
druk komen te staan, en wel vanwege de bebossingspolitiek onder de dictatuur van
Salazar.
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III. DE TERRA FRIA IN DE JAREN 30

In dit hoofdstuk willen we trachten aan te geven, dat de dorpsgemeenschappen die in de
jaren 30 nog konden beschikken over grote stukken gemeenschappelijke grond, met
andere woorden die gemeenschappen waar de wet op de baldios van 1976 betrekking op
heeft, als peasant-maatschappijen, zoals in hoofdstuk I gedefinieerd, kunnen worden
gekarakteriseerd. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat het hierbij gaat om de
volgende gebieden: de bergachtige streken van de Beiras, Trás-os-Montes en Minho.
Deze worden Terra Fria genoemd. Aangezien antropologisch veldmateriaal evenals
statistische gegevens over deze gebieden met betrekking tot bedoelde periode vrijwel
ontbreken, hebben wij ons vooral moeten"behelpen" met gegevens die in de jaren 50 of
zelfs later zijn gepubliceerd (10). Alvorens in te gaan op de theoretische notie omtrent
peasant-maatschappijen zoals wij die in het eerste hoofdstuk uiteen hebben gezet, lijkt
het ons voor een goed begrip van de situatie in bovengenoemde gebieden nuttig eerst
enkele algemene kenmerken van deze streken, in vergelijking met de Noordportugese
landbouw in zijn geheel, de revue te laten passeren.

A. Algemene kenmerken van de Terra Fria in de jaren 30
Uit het beschikbare antropologische veldmateriaal kan worden afgeleid dat in de
dorpsgemeenschappen van de Terra Fria het familiebedrijf de economische basiseenheid
vormde, terwijl het kleingrondbezit er dominant was. Dit beeld was trouwens in zijn
algemeenheid geldig voor de gehele Noordportugese landbouw, zoals blijkt uit het eerste
algemene statistische onderzoek met betrekking tot de landbouw dat dateert uit
1952/54. In deze periode was nog 83% van het totaal aantal bedrijven familiebedrijf,
terwijl 53% van de bedrijven minder dan 1 ha grond bebouwde en 91,7% kleiner was
dan 4 ha (INE,1952/S4). De sterk versnipperde landbouwgrondjes in de Terra Fria
werden, wanneer we de vaak uitvoerige tekeningen van de landbouwwerktuigen uit het
antropologische materiaal bezien, bewerkt met zeer primitieve middelen. Zo werd naast
de hak en de sikkel gebruik gemaakt van houten ploegen, welke volgens Slicher van Bath
reeds uit de vroege middeleeuwen stammen. De schuifploeg (arado) was zelfs al in de
Romeinse tijd in gebruik (Slicher van Bath,1960:71). Of deze situatie nu in de jaren 30
ook bestond in de overige gebieden van Noord-Portugal kunnen we niet met zekerheid
stellen. Wel is het zo dat de schaarse gegevens over de mechanisatiegraad van de
bedrijven, die enig inzicht zouden kunnen verschaffen in het soort landbouwwerktuigen
dat gebruikt werd, erop wijzen dat er in Noord-Portugal aan het begin van de jaren 30
nauwelijks sprake was van het gebruik van landbouwmachines. Cunhal wijst in dit
verband op het feit dat er in 1928 in geheel Portugal slechts 527 verzekeringen op
landbouwmachines waren afgesloten. Hiervan kwam de overgrote meerderheid (80%) uit
de zuidelijke districten. Uit de enige statistiek die er met betrekking tot
landbouwmachines uit deze periode bestaat blijkt dat er in 1931 in totaal 854
dorsmachines waren, waarvan 567 afkomstig uit het zuiden. Overigens dient hierbij
opgemerkt te worden dat in de provincies waar de Terra Fria deel van uitmaakt
mechanisatie praktisch geheel ontbrak (Cunhal,1976:29-30). Ten aanzien van de
bedrijfsoriëntatie zouden we kunnen stellen dat ook op dit punt er een grote
overeenkomst valt te bespeuren tussen de Terra Fria en de overige delen van NoordPortugal. Ook daar zou men kunnen spreken van een op zelfvoorziening gerichte
landbouw, zonder dat dit overigens relaties met de kapitalistische wareneconomie
uitsluit. In de statistieken worden die bedrijven zelfvoorzienend genoemd welke minder
dan 50% van hun productie op de markt brengen. Hoewel we niet over concreet
cijfermateriaal beschikken uit de jaren 30 en zelfs niet een beroep kunnen doen op de
statistiek van 1952/54 met betrekking tot de bedrijfsoriëntatie, is het aannemelijk dat
het percentage zelfvoorzienende bedrijven erg hoog meet zijn geweest, daar uit de
landbouwstatistiek van 1968 blijkt dat van het totaal aantal familiebedrijven (85,5% van
het totaal aantal bedrijven) 88% voornamelijk voor eigen behoefte produceerde
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(INE,1968). We kunnen nu concluderen dat ten aanzien van de bovengenoemde punten
de landbouw in de verschillende regio' s van Noord-Portugal, met uitzondering van
enkele gebieden rond de grote steden zoals Lissabon en Porto evenals het Dourodal en
delen van de meer zuidelijk gelegen districten Santarém en Castelo Branco, waar relatief
veel grote boerenbedrijven voorkomen, grote overeenkomsten vertonen. Toch zijn er in
vergelijking met de Terra Fria enkele verschillen aan te wijzen. Op de berghellingen en
de hoogvlaktes vormde de veeteelt van zowel groot- als kleinvee een fundamenteel
element van het economische leven van de dorpsbewoners. De verkoop van het vee was
de belangrijkste bron van inkomsten. Dit in tegenstelling tot de lager gelegen gebieden
(Terra Quente), waar commerciële gewassen zoals olijven en druiven beter konden
gedijen. Ook kenden deze gebieden geen extreem verschil in grondeigendom, hetgeen in
andere delen van Noord-Portugal, hoewel niet in die mate als in het zuiden (Alentejo),
geen onbekend verschijnsel was. Tenslotte willen wij er nog op wijzen dat hoewel
Portugal als geheel in de jaren 30 een zeer slecht ontwikkelde infrastructuur kende, het
contact met de buitenwereld in de bergachtige streken wel ten zeerste bemoeilijkt werd
door het vrijwel geheel ontbreken van een enigszins deugdelijk wegennet. Eerder zou
hier gesproken kunnen worden van een netwerk van paden, waarlangs men zich vaak
met zware lasten op het hoofd tussen dorp en stad begaf.

B. Nadere specificering van de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria
De tot nu toe genoemde elementen van de landbouwstructuur in de meer bergachtige
streken van Noord-Portugal, de Terra Fria, zijn op zichzelf beschouwd nog geen
onderbouwing van onze stelling dat we hier te maken hebben met peasantmaatschappijen. Zij zouden hiervoor hoogstens een aanwijzing kunnen zijn. Wil er sprake
zijn van peasant-samenlevingen is het niet voldoende slechts te letten op de aard van
het boerenbedrijf, maar dienen eveneens de sociale verhoudingen in de analyse te
worden betrokken. In hoofdstuk I hebben we geconcludeerd dat peasant-maatschappijen
kunnen worden gekarakteriseerd als samenlevingsvormen waar de materiële reproductie
nog geen verzelfstandigd domein vormt en dus nog gedeeltelijke verbonden is met
sociaal-integratieve instituties. De vraag is nu op basis van welke indicatoren wij dit
kunnen vaststellen. We denken dat dit onder andere in de volgende te onderscheiden
instituties en fenomenen naar voren komt:
-

arbeidsruil;
patronage;
samenwerkingsverbanden zonder arbeidsruil;
relatief autonome vormen van conflictregulering en besluitvorming.

1. Arbeidsruil
Zoals reeds eerder vermeld zag Marx de peasantry als een "eenvoudige optelsom van
gelijknamige grootheden". Volgens hem maakte de geringe specialisatie binnen de
familiebedrijfjes de relaties tussen de verschillende productie-eenheden overbodig.
Madureira Pinto wijst er echter op dat juist door die geringe arbeidsdeling de
boerenfamilies sterk van elkaar afhankelijk zijn. Zo bestaan er gedurende bepaalde
piekperiodes in de productiecyclus absolute tekorten aan arbeidskracht waardoor
samenwerking noodzakelijk wordt (Madureira Pinto,1981:200). Deze
samenwerkingsverbanden tussen dorpsbewoners zijn door Erasmus (1965) in kaart
gebracht. Hoewel zijn studie betrekking heeft op Latijns-Amerika zijn de begrippen
"arbeidsruil" (exchange labour) en "werkfeesten" (festive labour) die hij naar voren
brengt ook elders van toepassing. Bij arbeidsruil verrichten leden van een familiebedrijf
landbouwwerkzaamheden bij dorpsgenoten. Hierbij verplichten laatstgenoemden zich er
dan toe een gelijke tegenprestatie in de vorm van arbeidstijd te verrichten op het land
van de ''hulpverlener''. Het gaat hier dus eigenlijk om het ruilen van tijd. Ook
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werkfeesten zijn een vorm van arbeidsruil maar hebben een iets ander karakter. In
tegenstelling tot "tijdruil" zijn hier grote groepen mensen bij betrokken. Gedurende de
werkzaamheden wordt van de gastheer verwacht dat hij de hulpverleners rijkelijk van
voedsel en drank voorziet. De werkzaamheden worden vaak besloten met een dansfeest,
waarbij nog meer versnaperingen worden aangedragen. Met deze feesten is zowel een
zekere morele dwang als een statuselement verbonden. Enerzijds wordt er van de
organisatoren verwacht dat de aankleding van het feest ten minste in overeenstemming
is met hun sociale positie binnen het dorp. Anderzijds kan de gastheer zijn status
bevestigen of zelfs vergroten door op overvloedige wijze spijzen en drank aan te bieden.
Volgens Riegelhaupt (1979:511) werd het gehele Noordportugese platteland in de eerste
helft van deze eeuw gekenmerkt door een structuur waarin niemand blijvend van een
ander afhankelijk was. Volgens haar bestond het platteland uit gemeenschappen waar
symmetrische ruilrelaties centraal stonden. Een ieder trachtte een door hem of haar
ontvangen dienst op een zo kort mogelijke termijn te vereffenen. De dominante relaties
tussen de families waren dan ook volgens haar gebaseerd op gelijkwaardige
wederkerigheid (balanced reciprocity), een begrip afkomstig van Marshall Sahlins (1972).
Hoewel de stelling van Riegelhaupt op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is, zoals later in
dit hoofdstuk zal worden betoogd, kan echter wel worden aangenomen dat deze vorm
van reciprociteit een niet onbelangrijk fenomeen was in de betreffende
dorpsgemeenschappen en wel in het bijzonder tussen families die qua rijkdom niet al te
veel van elkaar verschilden. Het is echter zeer de vraag of alle vormen van arbeidsruil
onder de noemer van gelijkwaardige reciprociteit kunnen worden gerangschikt.
Hoewel het zakelijk aspect bij bovengenoemde vorm van wederkerigheid allerminst uit
het oog mag worden verloren, staat zij echter, zoals wij reeds hebben aangegeven met
betrekking tot werkfeesten, niet los van normatieve aanspraken. Het was dan ook niet
goed mogelijk zich zonder het verschaffen van een geldige reden te onttrekken aan deze
vormen van samenwerking. Met name in de Terra Fria vormde arbeidsruil, in het
Portugees "tornajeiras" genoemd, een normaal verschijnsel. Zo beschrijft Dias in detail
de feesten die zich in een dorp in Trás-os-Montes rond het dorsen van de rogge
afspeelden. Het vrijwel verplichtende karakter van deze samenwerking maakte dat de
gehele bevolking participeerde. Zij werd opgedeeld in twee afzonderlijke dorsgroepen,
waarvan het lidmaatschap overging van vader op zoon (Dias,1953:113-118). Ook was
arbeidsruil in de zin van tijdruil met betrekking tot veel agrarische werkzaamheden een
veel voorkomend fenomeen. Een specifieke vorm van deze arbeidsruil die in de Terra Fria
van groot belang was had betrekking op de veeteelt. In sommige streken werden door
een aantal families gemeenschappelijke kuddes gevormd, die door de eigenaren bij
toerbeurt werden gehoed. Het aantal dagen dat men zich verplichte de kudde onder zijn
beheer te nemen stond in een vaste verhouding tot de hoeveelheid ingebracht vee. De
gemeenschappelijke kuddes bestonden over het algemeen uit geiten en schapen. Ook
kwam het echter voor dat onder dezelfde voorwaarden het grootvee werd samengevoegd
in een gemeenschappelijke kudde.

2. Patronage
Centraal in de definities van het patronage-fenomeen in de antropologie staat de
asymmetrische persoonlijke relatie gebaseerd op machtsverschillen. De machtsbronnen
kunnen liggen op het economische niveau, zoals landbezit, of op het politieke niveau via
een politieke of bestuurlijke positie binnen een partij of staatsapparaat. Hiernaast wordt
patronage ook in verband gebracht met specifieke statusposities voortvloeiende uit een
specifiek ambt, zoals dat van priester of dokter. Empirisch overlappen deze
machtsbronnen elkaar vaak (Boissevain,1977:89-90).
Vanuit marxistische hoek is met name door Li-Causi (1975) het ideologische karakter van
patronage naar voren gebracht. Deze auteur ziet patronage slechts als een ideologie,
waardoor bepaalde uitbuitingsverhoudingen worden verhuld. Volgens Littlewood ziet
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Li-Causi echter over het hoofd dat patronage naast een ideologische werking ook een
reële inhoud heeft. Zij moet worden gezien als een middel tot reproductie van de
arbeidskracht, zowel ideologisch als materieel, op die plaatsen en in die tijd waar andere
middelen hiertoe ontbreken (Littlewood,1980:38). Ons inziens kan dit fenomeen echter
niet louter functionalistisch worden afgeleid. Het is eveneens verbonden met een
bepaalde identiteit, gefundeerd in een specifiek wereldbeeld. Wij zouden patronage nu
als volgt willen definiëren. Zij is een fenomeen waarbij de materiële reproductie
(bijvoorbeeld de reproductie van de arbeidskracht) direct verbonden is met een
normatieve structuur, gefundeerd in een religieus wereldbeeld (in Zuid-Europa onder
andere het katholicisme), waarin bepaalde machts- en uitbuitingsverhoudingen als
legitiem worden voorgesteld (structureel geweld) maar waarbij tevens normatieve
aanspraken in het geding worden gebracht.
Patronage gebaseerd op economische machtsbronnen, dat wij in de terminologie van
Littlewood paternalisme zouden willen noemen om het te onderscheiden van patronage
als politiek cliëntalisme, wordt meestal in relatie gebracht met gebieden waar het
grootgrondbezit dominant is. Men gaat er hierbij van uit dat in die gebieden waar het
kleingrondbezit prevaleert, de economische ongelijkheid te gering is voor het bestaan
van genoemd fenomeen. Er is echter reden om aan deze visie te twijfelen. Zo stelt
Shanin dat in peasant-maatschappijen een differentiatieproces is opgetreden. Deze
differentiatie neemt volgens hem de vorm aan van patronageverhoudingen. De
verschillende families vormen dan verticale patroon-cliënt segmenten, waarin cliënten
geleid, gecontroleerd, geholpen en uitgebuit worden door een leidende familie-eenheid
(Shanin,1973:67-77).
Hoe valt bovenstaande nu te rijmen met de antropologische beschrijvingen van de
Noordportugese bergachtige gebieden met bun egalitaire dorpsgemeenschappen. De
visie van de betreffende auteurs lijkt meer het gevolg van een soort "wishful thinking",
waarbij gegevens die het egalitaire beeld zouden kunnen ondergraven niet of nauwelijks
gethematiseerd worden. Af en toe wordt er echter een tipje van de sluier opgelicht,
hetgeen deze romantische beeldvorming ondergraaft. Zo stuit de aandachtige lezer van
het werk van Dias op een passage die inzicht geeft in de betrekkelijk grote economische
verschillen tussen de families in een dorp in Trás-os-Montes. Volgens hem bestond deze
gemeenschap uit:
"zes families die er goed van leven,..., zonder grote zorgen. Zeven families die in
voldoende mate oogsten en er niet slecht van leven. Twintig families die niet in
voldoende mate oogsten en die van de rijksten het brood moeten kopen dat hen
ontbreekt. Tenslotte zeven families die op sommige momenten nauwelijks voldoende te
eten hebben, met name gedurende de slechte jaren en wanneer er een tekort aan werk
is" (Dias,1953:96).
In een studie uit 1978 over een ander bergdorp in Trás-os-Montes stelt O'Neill zich de
vraag of deze gemeenschappen in het verleden net zo'n egalitaire structuur kenden als
zij heden ten dage lijken te hebben. Op basis van een reconstructie van de relaties
tussen de belangrijkste sociale groepen binnen deze dorpsgemeenschap voor wat betreft
het recente verleden, concludeert hij dat de meerderheid van de dorpsbewoners viel
onder de categorie "lavrador". Hiertoe behoorden diegenen die in het bezit waren van
een span trekkoeien. Zij waren in het bezit van voldoende land en waren dan ook
normaal gesproken in staat hun familie te onderhouden. Het interessante van zijn studie
is echter het feit dat hij naast deze groep van lavradores een drietal welgestelde families
onderscheidt, die toentertijd gebruik maakten van vaste knechten en meiden (criados)
maar ook van dagloners (jornaleiros). Zowel de criados als de jornaleiros werden
gerekruteerd uit de armste families van het dorp, namelijk diegenen die niet over
voldoende land beschikten om in hun onderhoud te voorzien (O'Neill,1980:44-47).
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Gezien bovenstaande lijkt ons de stelling van Riegelhaupt,als zou het Noordportugese
platteland gekenmerkt worden door een structuur waarbij gelijkwaardige wederkerigheid
centraal stond, althans gedeeltelijk onjuist. Dit mede vanwege het feit dat in de literatuur
de dorpen in de bergachtige streken, waar O'Neill's onderzoek eveneens betrekking op
heeft, als de meest egalitaire gemeenschappen worden beschouwd. De genoemde vorm
van reciprociteit is, zoals reeds eerder gesteld, wel van toepassing op de relaties tussen
een aantal families binnen de dorpsgemeenschappen, met name tussen die families die
qua rijkdom niet al te veel van elkaar verschilden. De uitwisselingsrelaties tussen de
rijkere en armere families verdienen het predicaat van gelijke wederkerigheid echter
meestal niet. Zo zullen er bijvoorbeeld bij het gemeenschappelijk dorsen van de rogge
ongelijke hoeveelheden arbeid worden geruild. O'Neill (1982:12-20) spreekt
in dit verband zelfs over verschillen van enkele dagen. Met het begrip gegeneraliseerde
wederkerigheid (generalised reciprocity), dat eveneens van Sahlins afkomstig is, zouden
we de relaties waarbij armere families werkzaamheden verrichten voor de rijkere
families, zonder dat daarbij een gelijke hoeveelheid arbeid terug wordt ontvangen,
inzichtelijk willen maken. Bij deze vorm van reciprociteit, die volgens ons een
paternalistische verhouding in zich draagt, is de wederkerige verplichting niet direct maar
uitgesteld en vaag. De surplusarbeid zouden we dan ook kunnen zien als ingebed in een
normatief kader, waarbij van de rijkere families wordt verwacht dat zij ten tijde van
ziekte of andere calamiteiten de helpende hand bieden. Ten aanzien van de criados en
jornaleiros kan worden gesteld dat hun relaties met de "patroons" zeer zeker niet als een
zuivere arbeid-kapitaal verhouding kan worden beschouwd. Interpersoonlijke of zelfs
familierelaties vormen eveneens onderdeel van deze verhouding. Het zal dan ook
duidelijk zijn dat in de betreffende gebieden gedurende de jaren 30 de "loonarbeid" was
ingebed in een paternalistische verhouding.

3. Samenwerkingsverbanden zonder arbeidsruil
Uit de ongelijke verdeling van de bronnen van bestaan binnen peasant-maatschappijen
mag niet worden afgeleid dat samenwerking, anders dan in periodes waarin agrarische
werkzaamheden veel arbeidskracht vereisen, ontbreekt. Op het gebied van de materiële
reproductie zijn er allerlei zaken waarbij dorpsbewoners tot samenwerking kunnen
komen. We doelen hier dan met name op die vormen van samenwerking die de realisatie
en het beheer van een aantal collectieve voorzieningen tot doel hebben. Hoewel er weinig
antropologen zullen zijn die het bestaan van een fenomeen als arbeidsruil in peasantmaatschappijen ontkennen, verschillen zij echter van mening over de hier bedoelde
samenwerkingsverbanden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Redfield stelt Foster (1967),
zoals reeds in hoofdstuk I naar voren kwam, dat peasants als gevolg van een moordende
concurrentie om de schaarse bestaansbronnen niet tot samenwerking geneigd zijn met
betrekking tot het realiseren van collectieve voorzieningen. In een kritiek op Foster stelt
Bennema in navolging van König dat in deze visie eenzijdig de nadruk wordt gelegd op
het concurrentie-element, waarbij andere elementen, zoals het bestaan van grote
economische verschillen en de variaties binnen deze structurele aspecten, niet aan bod
komen als mogelijke verklaring voor de mate van samenwerking waartoe peasants
geneigd zijn.
''Not everywhere, not under all circumstances it is equally difficult for peasants tot work
together" (Bennema,1978:27).
De besluitvorming met betrekking tot bedoelde samenwerkingsverbanden vindt meestal
plaats in dorpsraden. Het zou echter onjuist zijn te veronderstellen dat er ten aanzien
van deze raden sprake zou zijn van een soort "basisdemocratie" , hetgeen vooral
samenhangt met de in de dorpsgemeenschappen bestaande paternalistische
verhoudingen. Volgens O'Neill zullen dan ook de dorpsvergaderingen in de meeste
gevallen gedomineerd zoniet gemonopoliseerd worden door de rijkste boeren (0' Neill,
1980:62). De sociale inhoud van de hier bedoelde samenwerkingsverbanden kan dan ook
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niet zonder meer in het licht worden bezien van een volledige gelijkwaardigheid van de
betrokkenen. Sommige boeren zullen er wellicht meer van profiteren dan anderen, zodat
de ongelijkheid zich binnen deze verbanden reproduceert. Desalniettemin is hier sprake
van niet geformaliseerde sociale verhoudingen waar de materiële reproductie direct
verbonden blijft met normatieve contexten.
Tot ten minste halverwege deze eeuw waren samenwerkingsverbanden in
bovengenoemde zin een normaal verschijnsel in de Terra Fria. Hoewel uit de literatuur
blijkt dat de uit deze samenwerking voortvloeiende voorzieningen per streek kunnen
verschillen, zijn ze overal in meer of mindere mate aanwezig. Naast de aanleg en het
onderhoud van wegen kunnen hier genoemd worden wasplaatsen, molens en
broodovens. Ook de bouw van een kerk en de aanleg van een begraafplaats waren
menigmaal het gevolg van gemeenschappelijke arbeid. Sommige dorpen, met name in
Noordoost Portugal, hadden een stier in gemeenschappelijk bezit (boi do povo). De zorg
hiervoor vond plaats door middel van een rotatiesysteem. Ook was het in deze streek
gebruikelijk dat er een gemeenschappelijke dorpsherder werd aangesteld. Als laatste
willen we in dit verband noemen de aanleg en onderhoud van irrigatiewerken.

4. Relatief autonome vormen van conflictregulering en besluitvorming
Uit het voorgaande zouden we nu de conclusie kunnen trekken dat binnen de
dorpsgemeenschappen van de Terra Fria in de jaren 30 het economische nog geen
normvrij domein vormde. De warenvorm had zich dan ook nog niet volledig ontwikkeld.
Voordat we nu concreet ingaan op de instituties met betrekking tot de conflictregulering
en besluitvorming, welke in het voorgaande reeds zijdelings naar voren zijn gebracht,
willen we eerst in het kort ingaan op de vraag of er in deze periode in de betreffende
gemeenschappen sprake was van een verankering van de moderne staat.
In het boek "Peasants into Frenchmen" geeft Eugen Weber aan dat Frankrijk pas rond de
eeuwwisseling opgevat kon worden als een natie in de zin zoals dit door Marcel Mauss
werd gedefinieerd, te weten een:
"relative moral, mental and cultural unity of its inhabitants who consciously support the
state and his laws" (Weber,1976:485).
Grote delen van de plattelandsbevolking konden zich in de 19e eeuw nog nauwelijks
identificeren met de moderne staat. Zij werd eerder beschouwd als een "Fremdkörper"
wier wetgeving men onverschillig liet of zelfs vijandig benaderde. Om nu inzicht te bieden
in de ontwikkelingen op het platteland maakt Weber gebruik van het begrip
''kolonisering''. Evenals dat bij de verovering van de koloniën gebeurde, betekende de
ontwikkeling van de moderne staat voor de verschillende regio's binnen Frankrijk een
vernietiging van hun autonomie en een onvrijwillige onderwerping aan de dominante
cultuur van Parijs. Uit naam van voor de direct betrokkenen inhoudsloze begrippen
werden hele dorpsgemeenschappen van hun bestaansbronnen afgesneden.
“Native communities were despoiled of their rights (forest code, pasture, communes
fishing and hunting rights) in name of progress, freedom of productivity and of common
good that made no sense of those in whose name it was proclaimed" (Weber,1976:487).
In dit verband zou dan kunnen worden gesproken van de vernietiging van traditionele
levenssferen onder voorwaarde van het moderniseringsproces. Er kan dan van
kolonisering worden gesproken voor zover deze processen achter de ruggen van de
betrokkenen om hebben plaatsgevonden. Het moderniseringsproces is dan ook zeker niet
probleemloos verlopen en heeft menigmaal tot verzet van de boerenbevolking aanleiding
gegeven. Toch heeft het moderne staatsapparaat zich uiteindelijk verankerd. Dit zou in
Frankrijk, zoals Weber aangeeft, rond de eeuwwisseling het geval zijn geweest.
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Wanneer we nu Portugal in ogenschouw nemen valt ons in vergelijking met Frankrijk
direct een groot verschil op. Zo heeft het moderniseringsproces in eerstgenoemde land
een veel langzamere ontwikkeling gekend. Het lijkt ons dan ook geen al te gewaagde
stelling dat de koloniseringprocessen waar Weber over spreekt in Portugal gedurende de
19e eeuw minder ingrijpend zijn geweest dan in Frankrijk. Dit wil overigens niet zeggen
dat grote confrontaties tussen de plattelandsbevolking en de moderne staat in deze
periode ontbraken. Als voorbeeld zouden we hier de opstand van ''Maria de Fonte"
(1846-1847) kunnen noemen. De aanleiding tot deze opstand vormde de aanleg van
kadasters op basis waarvan grondbelasting kon worden geheven. Een andere belangrijke
grief onder de boerenbevolking die met deze opstand in verband kan worden gebracht
was het verbod, uit gezondheidsoverwegingen, op het traditioneel begraven van de
doden in de kerk (Villaverde Cabral,1981:138). In de loop van de 19e eeuw werden
tal van maatregelen genomen die een inbreuk betekenden op de traditionele levenswijze
van de boeren. We kunnen hierbij denken aan de reeds in hoofdstuk II genoemde
wettelijke bepalingen die de rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke gronden
en de open-fields onder druk zetten, maar ook aan het heffen van grondbelasting. We
willen ons nu de vraag stellen in hoeverre er in het begin van de jaren 30 ten aanzien
van het Noordportugese platteland sprake was van een identificatie met de centrale staat
in de zin zoals Weber dit in navolging van Mauss definieert. Dit is ons inziens op zijn
minst twijfelachtig, zeker met betrekking tot de Terra Fria. In een land als Portugal, waar
het industrialisatieproces pas aan het eind van de 19e eeuw enigszins vaste grond onder
de voeten krijgt, is dit ook nauwelijks te verwachten. Anderzijds waren de republikeinse
regeringen alsmede haar liberale voorgangers niet in staat gebleken een politiek te
voeren, waar grote delen van de boerenbevolking zich mee konden identificeren. De
pogingen van de republikeinen om de "onwetende en irrationele" boeren uit de greep van
het katholicisme te ''bevrijden'' hebben de kloof tussen stad en platteland alleen nog
maar vergroot. Dit katholicisme was overigens op vele plaatsen op het platteland nog
verweven met allerlei traditionele geloofspraktijken, waardoor er niet zelden wrijvingen
bestonden met de officiële kerk (Riegelhaupt,1973:835) (11). Hoewel het niet erg
waarschijnlijk is dat aan het einde van de 1e Republiek de staat door de
plattelandsbevolking als een volkomen "Fremdkörper" werd beschouwd, mogen we
echter aannemen dat er sprake was van een grote kloof en dat de staatsmacht zich nog
niet volledig had verankerd, met name in de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria.
Binnen deze context, waarin de staat slechts op een geringe legitimiteit kon bogen en
door grote delen van de plattelandsbevolking dan ook als “buitenwereld" werd
beschouwd, liepen de contacten tussen de dorpsgemeenschappen en het administratieve
apparaat vaak via informele netwerken. Volgens Riegelhaupt trachtten de boeren in de
lokale bestuurscentra op basis van een politiek cliëntelistisch systeem, mogelijk gemaakt
door de ontwikkeling van het stemrecht gedurende de 19e eeuw en waarbij dit recht werd
gekoppeld aan alfabetisme en de hoeveelheid betaalde belasting, contactpersonen
(conhecimentos) te arrangeren om zo bijvoorbeeld ontheffing van belasting of vrijstelling
van militaire dienst te verkrijgen (Riegelhaupt,1979:518). Evenzo kan het regelen van
bepaalde zaken via het betalen van smeergelden in verband worden gebracht met het
ontbreken van een volledig legitiem veronderstelde centrale staat. Bovengenoemde had
echter in mindere mate betrekking op de meer afgelegen dorpen in de Terra Fria. Er
ontbraken in deze gebieden vaak boeren die een dusdanige positie hadden dat hen het
stemrecht werd toegekend. Was het vertrouwen in het administratieve apparaat al
gering, met betrekking tot juridische aangelegenheden lag de zaak niet veel anders.
Slechts bij zeer ernstige delicten wendde men zich tot de rechtbank. In de meeste
gevallen werd echter getracht de conflicten intern en op informele wijze op te lossen
(Riegelhaupt,1979:512-513). De dorpsgemeenschappen in de Terra Fria, welke minder
te lijden hadden gehad van koloniseringtendensen zoals bedoeld door Weber, kenden in
het begin van de jaren 30 nog een relatief grote autonomie op bestuurlijk en juridische
niveau. Zo bleven de dorpsraden er in de dagelijkse praktijk belangrijker dan de Juntas
de Freguesia (12). Dit laagste administratieve orgaan was in deze streken vaak niet veel
meer dan een instantie die de relaties tussen de dorpsraden en de gemeente (conselho)
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onderhield (Bordalo Lema,1978:114). In de dorpsraden werden de verschillende
huishoudens (fogos) vertegenwoordigd door de meestal manlijke familiehoofden. De
dorpsvergaderingen hadden een zeer informeel karakter en vonden meestal plaats na de
zondagsmis op het kerkplein. De beslissingen die werden genomen binnen deze
dorpsraden hadden naast de reeds genoemde collectieve voorzieningen (zie B. 3.)
betrekking op het beheer van de baldios maar ook op het coördineren van een aantal
landbouwactiviteiten. Zo vereiste het open-field systeem de nodige coördinatie. Het
verbouwen van de landbouwgrondjes diende bij het open-field stelsel immers
gegroepeerd plaats te vinden. Dit systeem beperkte zich overigens in de Terra Fria tot
die gebieden waar de verbouw van maïs niet goed mogelijk was. Deze streken, waar
vooral rogge wordt verbouwd, kennen een vrij droog klimaat daar zij door bergketens
worden afgegrensd van de directe invloed van de Atlantische Oceaan. In het meer
westelijk gelegen gedeelte van Noord-Portugal maakte het vochtige Atlantische klimaat
zoals reeds vermeld een combinatie van maïs en hooi en/of rogge mogelijk door middel
van irrigatie. Ook in laatstgenoemde gebieden waren beslissingen ten aanzien van het
particuliere landgebruik echter tot op zekere hoogte een dorpsaangelegenheid, zoals zal
blijken uit de behandeling van ons eigen veldmateriaal aan het eind van dit hoofdstuk.
Met betrekking tot het juridische niveau hadden wij reeds opgemerkt dat de bewoners
van de Terra Fria zich slechts sporadisch tot de rechtbanken wendden. In NoordoostPortugal (Trás-os-Montes) bestonden er reeds van oudsher lokale rechters (juizes de
paz), die werden aangesteld door de dorpsraden en op basis van het gewoonterecht
conflicten trachtten op te lossen (Dias,1953:90-93). De conflictregulering was zodoende
nog niet geformaliseerd binnen een modern juridisch apparaat.
Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken dat zowel de besluitvorming als de
conflictregulering in het begin van de jaren 30 in de betreffende gebieden een relatief
autonoom karakter hadden. Zij geschiedden nog niet binnen formeel gestructureerde
handelingsdomeinen, zoals het moderne bureaucratische en juridische apparaat. De
materieel reproductieve dimensie had zich dus ook hier nog niet verzelfstandigd, maar
bleef direct verbonden met particularistische levenssferen. Ons lijkt nu de stelling
gerechtvaardigd dat de dorpsgemeenschappen in de Terra Fria in de jaren 30 kunnen
worden gekarakteriseerd als samenlevingsvormen waarin de materiële reproductie nog
niet volledig was verzelfstandigd. Bij de onderbouwing van deze stelling hebben wij de
nadruk gelegd op de geringe integratie van deze gemeenschappen binnen het
kapitalistisch economisch systeem en het daaraan complementaire politieke systeem. In
het volgende willen we nu de relaties van de dorpsgemeenschappen met de bredere
sociale formatie aan de orde stellen, daar zij eveneens een wezenlijk kenmerk vormen
van peasant-maatschappijen.

C. Relaties tussen de dorpsgemeenschappen en de bredere sociale formatie
1. Het economische niveau
Allereerst dient opgemerkt te worden dat in de periode voorafgaande aan het kapitalisme
geen sprake kan zijn geweest van zoiets als volledig autarkische dorpsgemeenschappen.
Ook toen was er sprake van een beperkte vorm van warenruil. De boeren trachtten op de
lokale markten bijvoorbeeld vee in geld om te zetten. Met de ontwikkeling van het
kapitalistische wereldsysteem kregen prijsschommelingen op de wereldmarkt dan ook
een steeds grotere invloed op dorpsniveau. Hoewel de dorpen in de bergachtige streken
van Noord-Portugal de markt weinig meer te bieden hadden dan vee en enkele
veeteeltproducten, was dit omgekeerd wel het geval. Met name het ontstaan van een
markt van goedkope textielproducten betekende een gevoelige klap voor de
huisnijverheid. Volgens Almeida had dit echter niet zonder meer het beëindigen van deze
bezigheden tot gevolg. Als verklaring hiervoor kan men volgens hem niet uitsluitend
verwijzen naar de geringe monetarisering, maar dient men eveneens elementen op het
ideologische niveau in betrekking te nemen. Met name doelt hij hier op de symbolische
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waarde van zelf geweven of gebreide stoffen met betrekking tot bijvoorbeeld huwelijken.
Pas aan het einde van de jaren 50 is de huisnijverheid praktisch geheel van het toneel
verdwenen (Almeida,1980:682). Ook op een ander terrein bestond er reeds lang een
zekere integratie binnen de bredere sociale formatie, namelijk via migratie en emigratie.
Een integratie die tot op zekere hoogte het voortbestaan van de verervingswijze binnen
de dorpsgemeenschappen heeft mogelijk gemaakt. Het heersende erfsysteem, waarbij
normaal gesproken de oudste zoon het land erfde, maakte het voor de overige kinderen
noodzakelijk bij hun broer in te trekken of hun heil elders te zoeken. Naarmate de
mogelijkheden voor migratie en emigratie groter werden, hetgeen verband hield met de
ontwikkeling van de grootschalige graanteelt in Zuid-Portugal, de groei van de
binnenlandse industrie en de economische ontwikkeling van met name Brazilië (onder
andere de koffiecultuur), zouden steeds meer boerenzoons wegtrekken waardoor de druk
op het bestaande erfsysteem vooralsnog enigszins werd verzacht. Ook betekende dit dat
de aanspraken op delen van de communale grond binnen de perken bleven.

2. Het politieke niveau
Ook ten aanzien van het politieke niveau zal duidelijk zijn dat de dorpsgemeenschappen
in de Terra Fria zich voor het ontstaan van de kapitalistische maatschappijformatie niet in
een soort vacuüm hebben ontwikkeld. We zouden hier alleen al kunnen wijzen op de
invloed van de katholieke kerk. Ook de reeds genoemde dorpsraden en
lokale"rechtbanken" alsmede het bestaan van gemeenschappelijk grondgebruik zijn voor
een deel het resultaat van toegekende privileges door de adel, de kerk of de Kroon. Met
het ontstaan van de moderne staat wordt de greep op de dorpsgemeenschappen echter
groter en daarmee de relatieve autonomie die men deze dorpsgemeenschappen in de
voorgaande periode toestond kleiner. Op bestuurlijk niveau ontstonden er onder invloed
van dit centralisatieproces naast de dorpsraden meer formeel gestructureerde
administratieve organen, namelijk de Juntas de Freguesia. Daarnaast werden er in de
freguesias (laagste bestuurlijke eenheden) zogenaamde "regidores" aangesteld. Dit
waren functionarissen die belast werden met politionele en controlerende taken. We
hebben reeds naar voren gebracht dat deze interventie van de centrale staat niet kon
bogen op veel begrip bij grote delen van de plattelandsbevolking. Dit beeld is echter
slechts een kant van de medaille. Juist de toenemende integratie binnen de bredere
sociale formatie maakte het mogelijk dat tradities in ontbinding geraakten en er
emancipatorische aanspraken naar voren konden worden gebracht. Deze processen
werden in eerste instantie gedragen door diegenen die op de meest directe wijze in
aanraking waren gekomen met de ''moderniteit" en de daaraan gekoppelde behoefteinterpretaties, hetzij door migratie of emigratie, hetzij door het vervullen van de militaire
dienstplicht. Dias wijst er op dat het juist deze dorpelingen waren die op basis van
nieuwe ideeën eisen gingen stellen ten aanzien van het erfsysteem (1953:80). Zo zien
we dat in de beginperiode van de Salazariaanse dictatuur de erfwet van 1867 zich
gedeeltelijk beeft verankerd. Steeds meer families verdelen het erfgoed onder alle
kinderen. Ook beginnen de "nieuwe families" rechten te claimen op delen van de
communale grond om zo binnen de dorpsgemeenschappen een bestaan te kunnen
opbouwen.
We zouden nu de algemene conclusie kunnen trekken dat wat betreft de jaren 30 met
betrekking tot de bergachtige streken van Noord-Portugal, met andere woorden die
gebieden waar de dorpsgemeenschappen nog de beschikking hadden over grote stukken
communale grond, kan worden gesproken van peasant-maatschappijen in de zin zoals
wij dat in hoofdstuk I hebben gedefinieerd. In het volgende willen wij nu een en ander
illustreren aan de hand van ons eigen veldmateriaal.
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D. Albergaria das Cabras
De freguesia Albergaria das Cabras, waar wij ons leeronderzoek hebben verricht, is
gelegen in de Serra da Freita, een gebergte dat hemelsbreed gemeten ongeveer 50 km
ten zuidoosten van Porto ligt (zie fig. 2). Vier van de vijf dorpen waaruit de freguesia
bestaat liggen op relatief vlak terrein, dat in hoogte varieert van 900 tot 1100 m. Deze
''hoogvlakte'' bestaat uit kale rotsachtige pieken, waartussen zich uitgestrekte met laag
struikgewas begroeide vlakten bevinden, waardoor vele kleine beekjes stromen die de
oorsprong vormen van de rivier de Caima. Aan de rand van de hoogvlakte stort deze hier
nog smalle rivier zich naar beneden in een kloof waar het laagst gelegen dorp van de
freguesia zich bevindt op zo'n 650 m hoogte (zie fig. 3). Het klimaat staat sterk onder
invloed van de Atlantische Oceaan en kent daardoor zeer regenrijke winters. De zomers
zijn relatief droog. De hoogvlakte heeft een onbeschutte ligging ten opzichte van de
oceaan, waardoor er vooral in de winter sprake is van een harde en koude wind, die
meestal gepaard gaat met veel regen. Sneeuw en vorst zijn in deze streek ook geen
onbekend verschijnsel.
De dorpen van de freguesia bestaan uit een opeenhoping van stallen en woonhuizen en
een wirwar van ongeplaveide weggetjes die niet leiden naar een centrale plaats. De
nederzettingen worden omsloten door overwegend terrasvormig cultuurland. Dit land
wordt in het algemeen op haar beurt weer omringd door zogenaamde "moutas". Dit zijn
ongecultiveerde particuliere stukken land die door het feit dat zij ommuurd zijn een
weelderige vegetatie bezitten; er groeit brem en er staan eikenbomen. Daarbuiten liggen
vervolgens de woeste gronden (baldios of monte) welke door toedoen van het
bebossingsproject vanaf de jaren 40 gedeeltelijk zijn bebost. Slechts van twee dorpen
lopen de cultuurgronden in elkaar over en worden zodoende gezamenlijk omsloten door
de moutas en de baldios. Het belangrijkste dorp van de freguesia is Albergaria das
Cabras waar bijna alle voorzieningen die er hier nu bestaan zijn geconcentreerd. Naast
de school en de kerk bevinden zich hier een café en een eenvoudige winkel annex
postkantoortje. Er zijn in dit dorp 24 huishoudens (fogos). Van de overige dorpen is
Castanheira met 12 fogos de grootste. Wat voorzieningen betreft onderscheidt het zich
echter nauwelijks van de drie kleinste dorpen die elk drie a vier huishoudens herbergen.
Dit zijn Mizarela (5 fogos), Cabaços (3 fogos) en Ribeira (4 fogos). Albergaria, Mizarela
en Cabaços liggen vrij dicht bij elkaar en zijn onderling goed bereikbaar. Hoewel
Castanheira hemelsbreed niet zo ver van deze drie dorpen gelegen ligt, is de afstand via
de overwegend ongeplaveide weg zo'n 5 km. Ribeira, het laagst gelegen dorp van de
freguesia, is zeer geïsoleerd. Sinds kort is er een weg die het dorp verbindt met de rest
van de freguesia. Deze is echter slechts begaanbaar voor jeeps en tractoren (zie fig. 3).
De freguesia heeft op dit moment ongeveer 250 inwoners en behoort administratief tot
de gemeente Arouca en het district Aveiro (Beira Litoral). Het stadje Arouca, dat een
paar duizend inwoners telt, is het bestuurlijke centrum van de gemeente en is wat
betreft economische activiteiten voornamelijk gericht op handel en dienstverlening. Het
heeft een uitgesproken agrarisch karakter. De enige industriële activiteit van betekenis
vindt plaats in de houtverwerking. Zo telt Arouca verschillende houtzagerijen. Het stadje
ligt betrekkelijk geïsoleerd ten opzichte van de industriële centra in het kustgebied
(Porto, São João da Madeira en Aveiro). Er is slechts één redelijk goede maar
bergachtige weg die Arouca met deze centra verbindt. In alle andere richtingen zijn de
weinige wegen die er zijn uitermate slecht en gedeeltelijk zelfs ongeplaveid. De bevolking
van de gemeente is voornamelijk geconcentreerd in het dal van de rivier de Arda, waar
tevens Arouca zelf gelegen is. De belangrijkste agrarische activiteiten in dit dal zijn de
wijnbouw en de veeteelt, terwijl op de berghellingen de bosbouw van grote betekenis is.
Zo zijn er onder andere grootschalige eucalyptusplantages.
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Fig. 2 Locatie onderzoeksgebied

33

Fig. 3 Onderzoeksgebied: Albergaria das Cabras in de Serra da Freita (situatie 1985)
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Het gebied dat nu tot de gemeente Arouca behoort kant ongeveer overeen met een in de
12e eeuw in het leven geroepen kloosterdomein (Cisterciënzers). In 1278 wordt
Albergaria das Cabras, toentertijd Albergaria de Monte de Fuste geheten, door toedoen
van koning Alfonso III aan dit domein toegevoegd. De naam Albergaria, hetgeen in het
Portugees herberg betekent, vindt zijn oorsprong in het feit dat aan het eind van de 12e
eeuw door koningin Mafalda op deze plaats een herberg is gesticht, welke onderdak
diende te verschaffen aan reizigers en pelgrims die over de Serra da Freita trokken
(Pereira,1959:78-81). Het laten bouwen van dit soort herbergen was in die tijd een veel
voorkomend fenomeen, hetgeen voortkwam uit de behoefte van de meest vrome leden
van onder andere de koninklijke familie om bepaalde charitatieve daden te verrichten ten
behoeve van de armen. Eveneens poogde men hiermee de pelgrimage te bevorderen
(Oliveira Marques,1982:203) . Bekend is nu dat de boerenbevolking van dit Albergaria de
Monte de Fuste in een pachtverhouding stond tot het klooster van Arouca. Het contract
(prazo) gold voor drie levens en werd steeds verlengd. De bevolking had tevens het recht
gebruik te maken van de ongecultiveerde grond. In de contracten waren echter de
grenzen van de baldios van de verschillende parochies alsmede die van de verschillende
dorpen niet vastgelegd, hetgeen in de loop der tijd tot grote problemen aanleiding zou
geven. In 1834, ten tijde van de liberale revoluties, werd het kloosterdomein opgeheven.
De pachtboeren van de Serra da Freita werd door de staat het volledige eigendomsrecht
op de grond toegekend (Ministério da Agricultura,1952:190-191). De communale
gronden kwamen nu formeel onder beheer van de gemeente Arouca. In tegenstelling tot
het dal had zich met betrekking tot het grondbezit in de meer bergachtige delen van de
gemeente geen rurale bourgeoisie als schakel tussen de directe producenten en de
feodale grondbezitter, in dit geval het klooster, ontwikkeld. Dit is er waarschijnlijk de
oorzaak van dat in het dal pachtverhoudingen bleven bestaan, terwijl in de bergen het
kleine grondeigendom de dominante vorm werd.

Albergaria das Cabras in de jaren 30
In het volgende willen we pogen om aan de hand van een beschrijving van een aantal
elementen die ons inziens in de jaren 30 het karakter van de freguesia Albergaria das
Cabras bepaalden, de in dit hoofdstuk naar voren gebrachte indicatoren voor het
definiëren van peasant-maatschappijen nader te illustreren. Allereerst dient te worden
opgemerkt dat ons onderzoek vooral betrekking heeft gehad op de dorpen Albergaria das
Cabras en Mizarela, die vanwege het feit dat hun cultuurlanden in elkaar overlopen sterk
op elkaar gericht zijn. Voor het onderzoek konden we niet terugvallen op bestaande
literatuur over de Serra da Freita. Er bestaan slechts enkele studies van de
bosbouwdienst uit 1940 en 1960/61, die als basis hebben gediend voor het
bebossingsproject. Hierin wordt een beschrijving van het landbouwsysteem gegeven,
welke ons inziens op een aantal punten onjuist is en zeker onvoldoende voor een goed
begrip van de lokale economie. Het beschikbare statistische materiaal over de freguesia
Albergaria das Cabras heeft ons niet veel verder geholpen. Zo wordt hierin bijvoorbeeld
geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen baldios, moutas en cultuurland, waardoor
interpretatie van de tabellen moeilijk zoniet onmogelijk wordt. Het nut van de statistiek
wordt bovendien sterk beperkt door het feit dat de verschillende informanten lang niet
altijd de juiste hoeveelheden land en vee opgeven, uit angst voor bijvoorbeeld
belastingheffing. Dit laatste is er eveneens de oorzaak van dat de kadasters zeer
onbetrouwbaar zijn; erfenissen, koop en verkoop worden vaak niet aan de autoriteiten
gemeld, terwijl de controle hierop van overheidswege minimaal is. Zelfs een
landbouwkundig ingenieur uit Arouca, die verbonden was aan een voorlichtingsinstituut,
tastte volledig in het duister wat betreft concrete landbouwkundige gegevens over de
Serra da Freita. Om nu meer inzicht te krijgen in de verhoudingen binnen de freguesia,
zowel wat betreft de huidige periode als een aantal generaties terug, hebben we naast
het voeren van vele gesprekken gebruik kunnen maken van een luchtfoto die wij hebben
verkregen op het hoofdkantoor van de bosbouwdienst in Lissabon. Naast het bepalen van
het grondbezit van elk huishouden voor de meest recente periode, konden we de foto in
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combinatie met ons inzicht in het irrigatiesysteem benutten voor het verkrijgen van enig
inzicht in de bezitsverhoudingen een aantal generaties terug. De huidige irrigatierechten
zijn terug te voeren op die van tien families, zodat wij via een door ons gemaakte
genealogie van de twee betreffende dorpen een redelijk beeld hebben kunnen krijgen
van de veranderingen in de bezitsverhoudingen vanaf het begin van deze eeuw.
In de jaren 30 bestond het dorp Albergaria das Cabras uit een aantal hoeves (quintas)
waarbij huis en stallen rond een binnenplaats waren gesitueerd. Het woongedeelte en
vaak ook de keuken bevond zich dan boven een deel van de stallen. De bouwwerken
waren opgetrokken uit grijze granietblokken waarbij geen cement werd gebruikt. Als
dakbedekking werd gebruik gemaakt van platen leisteen, die op hun beurt gedeeltelijk
met roggestro en takken werden bedekt. Opvallend was het geheel ontbreken van
schoorstenen. De rook van het haardvuur moest ontsnappen via de kieren en gaten van
het huis. Naast de aan de rijkere boeren toebehorende hoeves bestond de rest van het
dorp uit een opeenhoping van stallen en woonhuisjes die nauwelijks van elkaar te
onderscheiden waren. De woonhuisjes hadden bijna alle aarden vloeren. Men sliep,
kookte en woonde in een en dezelfde ruimte, terwijl vaak wegens gebrek aan
opslagruimte delen van de binnengehaalde maïs- of roggeoogst rond de bedden werden
opgestapeld. Geen van de huizen, zelfs niet die van de rijkere boeren, hadden in die tijd
ramen maar slechts houten luiken. Karakteristiek voor het dorpsbeeld waren de
zogenaamde "canastras", de opslagplaatsen voor de maïskolven. Mizarela bestond in
deze tijd uit slechts één grote hoeve, waarschijnlijk de grootste uit de freguesia.
Hiernaast waren er een paar huisjes die werden bewoond door families die onder andere
werkzaam waren op deze hoeve. Tussen de gebouwen in de dorpen was niets dan kale
rots, vaak bedekt met een laag modder. Van enige bestrating was dan ook geen sprake.
De dorpen waren onderling bereikbaar via rotsachtige of zanderige karresporen. Zulke
paden vormden eveneens de verbinding met het bestuurlijke centrum Arouca. Van
elektriciteit of waterleiding was geen sprake. De kerk, die geheel los stond van de
overige bebouwing, was gelegen aan de overzijde van de rivier tegenover Albergaria das
Cabras. Hiertussen lag de enige brug over de Caima binnen de freguesia.
De belangrijkste gewassen op de hoogvlakte waren maïs en rogge. Het klimaat maakte
de druiventeelt vrijwel en de olijventeelt geheel onmogelijk. Naast de twee genoemde
hoofdgewassen werden er nog aardappels, uien, kool, knollen en bonen verbouwd, welke
laatste twee in combinatie met de maïs. De kool en de uien werden in het algemeen in
tuinen (hortas) geteeld, die in de directe nabijheid van de dorpen lagen. Alle gewassen,
behalve de rogge, knollen en kool, dienden te worden geïrrigeerd. Op ruim een kwart van
de landbouwgrond werd permanent maïs verbouwd. Op het overige deel maïs in rotatie
met rogge (één jaar maïs, twee jaar rogge) en uitsluitend rogge op enkele niet te
irrigeren stukken grond. Het grootste deel van het cultuurland viel binnen de
zogenaamde "afolhada" zone. Deze zone was verdeeld in vier sectoren. Op een hiervan
werd permanent maïs verbouwd. In de andere drie sectoren werd één jaar en twee jaar
rogge ingezaaid. Er werden dus jaarlijks twee sectoren van juli tot/met september
geïrrigeerd. Men kon zich slechts aan dit systeem onttrekken indien men beschikte over
een particuliere waterbron en wanneer het land bereikbaar was zonder dat andere akkers
betreden hoefden te worden. Naast deze afolhada-zone waren er ook stukken cultuurland
die elk jaar direct van de rivier konden worden geïrrigeerd (zie fig.4). Voor een klein
gedeelte van het land was irrigatie in het geheel niet mogelijk aangezien de ligging dit
niet toestond. Hier werd permanent rogge verbouwd. In Mizarela was nauwelijks sprake
van irrigatie. De bodem was hier echter veel dieper, waardoor het water beter werd
vastgehouden. Op de beste grond werd altijd maïs verbouwd. De iets dunnere bodems
werden hier één jaar met maïs en twee jaar met rogge ingezaaid. Evenals in Albergaria
waren er ook hier stukjes grond waar slechts rogge kon worden verbouwd. De maïs werd
voor een belangrijk deel gebruikt voor het maken van brood (broa), hetgeen bestond uit
een combinatie van maïs en rogge. De rest diende als veevoeder. De rogge werd slechts
voor een klein gedeelte in het brood verwerkt en was vooral bestemd als zaad voor het
roggegras (ferrã) dat als veevoeder werd gebruikt. Op die landen waar men permanent
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maïs verbouwde werd vlak voor de oogst (november/ december) tussen het bijna rijpe
gewas dit roggegras ingezaaid. Dit bleef dan staan tot aan de ploegperiode van de maïs
is mei. Op landen waar maïs en rogge in rotatie werden verbouwd, werd na de laatste
roggeoogst (juli) van de driejarige cyclus (maïs-rogge-rogge) in november het roggegras
ingezaaid. Dit bleef dan eveneens staan tot de ploegperiode van de maïs. In de driejarige
cyclus werd na de maïs de late rogge (centeio ceródio) ingezaaid. Deze werd dan
uitbundig bemest. Vanwege het feit dat deze rogge slechts kort op het land stond, was
het niet noodzakelijk om de vroege rogge (centeio temporão), die in het laatste jaar van
de cyclus werd verbouwd, van mest te voorzien. Hierdoor konden diegenen die weinig
vee hadden mest besparen. We kunnen nu concluderen dat er geen braakperiode van
betekenis was. Er werd dus op een zeer intensieve wijze landbouw bedreven. Zowel de
rogge als de maïs werd met de sikkel geoogst. Het wieden van het onkruid, hetgeen
veelvuldig moest plaatsvinden, gebeurde in deze tijd uitsluitend met de hak (sachola,
enxada). De houten schuifploeg (arado) werd slechts gebruikt voor het ploegen van het
met rogge in te zaaien land. Waren de bodems dieper dan werd ook wel de karploeg
(charrua) gebruikt. Voor de maïs werd uitsluitend van deze laatste gebruik gemaakt. De
karploeg maakte diepere voren, waardoor de grond en de mest (koemest) goed werden
vermengd. Bij de rogge werd de mest (van schapen en geiten) op het land gestrooid,
waarna drainagegoten werden getrokken en de vrijkomende aarde over de mest werd
geharkt. Sommige boeren hadden naast akkerland ook stukken permanent grasland
(lameiros) die eveneens werden bevloeid.
Er bestond een nauwe samenhang tussen de landbouw en de veeteelt, welke laatste
bestond uit het houden van koeien, schapen en geiten. Hiernaast hadden vele families
een varken dat werd vetgemest. Zowel het roggegras als het gras van de lameiros werd
dagelijks met de sikkel afgesneden en naar de stal gebracht om er de koeien mee te
voeren. Deze werden dan ook slechts gedurende de korte braakperiodes op het
akkerland toegelaten, terwijl men de koeien nooit op de permanente graslanden liet
grazen. Naast het voedsel van het cultuurland was het grootvee in sterke mate
afhankelijk van de baldios. Het kleinvee (schapen en geiten) was geheel hiervan
afhankelijk. 's Winters liet men deze bij zeer slecht weer tussen de buien door op de
moutas grazen. De relatief weelderige vegetatie maakte het mogelijk dat het kleinvee in
een korte tijd meer voedsel kon nuttigen dan op de baldio, waardoor zij minder lang
werden blootgesteld aan de barre weersomstandigheden. Eveneens moesten de geiten
en schapen gedurende de hele winter worden bijgevoerd in de stal. Hiertoe dienden de
boeren aan het eind van de zomer grote hoeveelheden brem en varens te verzamelen en
in de stallen op te slaan. Het zal nu duidelijk zijn dat het aantal koeien dat men kon
hebben afhankelijk was van de hoeveelheid cultuurland waarover men beschikte. Ook het
aantal stuks kleinvee was in zekere mate afhankelijk van de hoeveelheid particuliere
grond, met name de moutas. Belangrijk was echter ook de hoeveelheid binnen de familie
beschikbare arbeidskracht voor het verzamelen van het wintervoedsel in de agrarische
piekperiode van augustus. De totale veestapel op de hoogvlakte van de Serra da Freita
kende volgens een rapport van de bosbouwdienst uit 1940 een verhouding van 5%
koeien, 22% schapen en 73% geiten. Gemiddeld per familie waren er 51,3 geiten, 14,7
schapen en 3,3 koeien (Caldeira de Queiroz,1940:4). De koeien waren allereerst
belangrijk als trekkracht. Een onafhankelijke boer (lavrador) moest minimaal over een
span van twee volwassen koeien beschikken om zijn land te kunnen ploegen. Er werd in
deze streek geen gebruik gemaakt van ossen als trekdier. Naast hun grote belang voor
de veeteelt waren de communale gronden eveneens onmisbaar als leverancier van
grondstof voor de mest. De heidestruikjes werden gebruikt als strooisel in de stal. De
bodemgesteldheid maakte een uitbundige bemesting noodzakelijk. Men moest dan ook
regelmatig op de baldios grote hoeveelheden struikgewas (mato) verzamelen. De baldios
waren eveneens belangrijk voor het sprokkelen van brandhout. Ook was er sprake van
de productie van houtskool. Muren waren daar opgetrokken, waar het particuliere land
aan de baldio grensde of op die plaatsen waar het cultuurland direct in verbinding stond
met een pad. Zoals reeds vermeld waren ook de moutas volledig ommuurd. Hierdoor
werd het particuliere land beschermd tegen het loslopende vee.
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Fig. 4 Afolhada-zone (Albergaria das Cabras)
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De in Albergaria das Cabras geproduceerde gewassen waren niet bestemd voor de markt.
Hooguit was er sprake van enige interne ruil of verkoop. De veeteelt was dan ook de
belangrijkste bron van inkomsten. Zo werd van het grootvee de melk (de room) op de
markt gebracht. Een koe in de Serra da Freita (vaca serrana) produceerde ongeveer
1000 l. melk per jaar. Eveneens werden de jonge stieren en de oudere koeien als
slachtvee in de stad verkocht. Per vijf koeien kon men per jaar ongeveer een à twee
kalveren of volwassen dieren van de hand doen. In tegenstelling tot het grootvee werd
van het kleinvee een klein gedeelte, voornamelijk tijdens feesten, zelf geconsumeerd.
Uitgaande van het constant blijven van de kuddes werd ongeveer 25 à 30 procent
jaarlijks op de markt gebracht. De wol was voornamelijk voor eigen gebruik. Het was in
die tijd gebruikelijk dat men het grootvee zelf naar de lokale markt bracht. Het kleinvee
werd echter meestal door handelaren in de dorpen opgekocht. De room van de melk
werd door een aantal dorpsbewoners, voornamelijk vrouwen, die in loondienst waren van
de zuivelfabriek, in kannen op het hoofd naar de stad gebracht (Vale de Cambra), een
afstand van zo' n 20 km. Afgezien van een kleine veehandelaar, een neringdoende en
een karremaker waren er in deze tijd in de freguesia geen mensen die een
gespecialiseerd beroep uitoefenden. Wel was er soms sprake van seizoensarbeid in de
zuidelijke graanstreken en werkten sommigen gedurende de winter in de stad.
Het liberale erfrecht, hoewel in 1867 ingevoerd, had zich in tegenstelling tot het dal en
de hellingdorpen in de freguesia Albergaria das Cabras in deze periode nog niet
verankerd. Het gebruikelijke verervingsysteem was dat van de "quota disponível",
waarbij meestal de oudste zoon die dan de naam van het huis (casa) bleef dragen het
woonhuis, de stallen en de helft van het land kreeg toegewezen. Hiertoe behoorden de
beste stukken grond van het erfgoed. De andere helft werd dan gelijkelijk verdeeld onder
alle kinderen, waaronder tevens de hoofderfgenaam. Dit systeem was er dan ook op
gericht de “casa” zoveel mogelijk intact te houden. Ongetrouwde broers en zusters
bleven vaak in het ouderlijk huis wonen en brachten hun land in in het familie-erfgoed.
Dit aangezien er door de broers van de hoofderfgenaam meestal geen levensvatbaar
bedrijf kon worden opgezet op basis van hun erfdeel. Soms trokken de jongere broers
naar elders in het land of emigreerden naar Brazilië. Er werden in deze tijd minder
huwelijken gesloten dan tegenwoordig. Wel was het waarschijnlijk zo dat in de armste
families meer huwelijken voorkwamen. Bij hen was de noodzaak het huis in stand te
houden in veel mindere mate aanwezig, aangezien de hoeveelheid land die zij bezaten
hen toch niet in staat stelde een onafhankelijk bedrijf te voeren. Deze families trouwden
meestal onderling. De rijkere families poogden zoveel mogelijk “op stand” te trouwen. De
vrouw bracht dan haar erfdeel in bij dat van haar echtgenoot. Het kwam voor dat
mannen van de armste families trouwden met vrouwen van de rijkere families. Andersom
gebeurde dit echter niet. De meeste familiehoofden waren getrouwd met vrouwen uit hun
eigen dorp, terwijl praktisch iedereen trouwde binnen een straal van ongeveer 2,5 km.
Dit waren naast de vijf dorpen van de freguesia nog drie of vier andere dorpen op de
hoogvlakte van de Serra da Freita. Een goed familiehoofd poogde indien zoons of
dochters trouwden of emigreerden hun erfdeel in geld te voldoen, zodat het huis intact
kon blijven. Dat het erfsysteem niet op een rigide wijze werd toegepast blijkt onder
andere uit het feit dat ons ten minste een geval bekend is van een gelijke verdeling van
het erfgoed tussen twee broers, hetgeen in de laatste helft van de 19e eeuw moet
hebben plaatsgevonden.
De armste families in Albergaria das Cabras hadden voornamelijk land buiten de
afolhada-zone. Deze gronden waren overwegend hoger tegen de rotsen gelegen en van
slechte kwaliteit. Gedeeltelijk hadden deze families dit land in de loop der tijd aangelegd
op de baldios. In sommige gevallen hadden zij stukjes grond gekregen van de familie
waarbij zij als knecht (criado) werkzaam waren. Twee van de armste families hadden via
een huwelijk een klein deel van de erfenis van rijkere families in handen gekregen,
waardoor zij reeds in deze periode over enkele stukjes land in de afolhada-zone konden
beschikken.
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Fig. 5 Agrarische kalender van Albergaria das Cabras

Maand
april

Zaaien
Aardappels
Uien
Ploegen voor vroege
maïs (driejarige
cyclus)

Oogsten
Kool
Knollen

Vee (1)
Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)

mei

Aardappels
Bonen
Vroege maïs
Late maïs
(permanente
maïsgronden)
Restant late maïs
Bonen

Kool
Laatste oogst
roggegras
Knollen

Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)

juni

juli

augustus

Kool

september

Knollen
Roggegras tussen
maïs
Vroege rogge
Roggegras tussen
maïs
Vroege rogge

oktober

november

Roggegras
Restant vroege
rogge
Late rogge

Kool

Kool
Vroege rogge
Late rogge
Grote oogst
gras van
lameiros (hooi)
Kool
Aardappels

Kool
Uien
Bonen
Druiven (4)
Bonen
Kool
Vroege maïs
Knollen
Kool
Druiven (4)
Vroege maïs
Late maïs
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Overige (5)
Overplanten van
koolstronken
Omzetten en
bemesten grond
rond olijfbomen (3)
Scheren schapen
Kunstmest maïs (6)

Wieden tussen maïs
Eerste selectie
maïsstengels
Kunstmest maïs
Irrigatie aardappels
Wieden tussen maïs
Irrigatie maïs en
andere gewassen

Wieden onkruid
tussen maïs
Tweede selectie
maïsstengels
Irrigatie
Verzamelen
wintervoedsel vee
Dorsen rogge
Irrigatie
Dorsen rogge

Ontbladeren maïs
Varkens slachten
Maken van wijn

Vervolg fig. 5

Agrarische kalender van Albergaria das Cabras

Maand
december

Zaaien
Late rogge
Roggegras

januari

Restant late rogge
Restant roggegras

februari

maart

Oogsten
Kool in zachte
winter
Olijven (3)
Knollen
Late maïs
Olijven (3)
Kool in zachte
winter
Knollen
Kool in zachte
winter
Knollen
Kool in zachte
winter

Vee (1)
Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)
Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)
Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)
Bijvoeren
jonge
geiten en
schapen (2)

Overige (5)
Ontbladeren maïs
Bemesten lameiros

Snoeien wijnranken
(4)

Overplanten van
koolstronken
Kunstmest op rogge
(6)
Scheren schapen

1. Vanaf november/december t/m mei snijden van roggegras voor het bijvoeren in de
stal. Gedurende het hele jaar hoeden van vee op de baldio. Vanaf november/december
t/m juli snijden gras van lameiros.
2. Bijvoeren nu met melkpoeder
3. Olijven in de jaren 30 slechts enkele families
4. Druiven in de jaren 30 slechts enkele families
5. Het gehele jaar door: dorsen van de maïs, verzamelen grondstof voor de mest, malen
van maïs en rogge, melken en de melk naar het verzamelpunt brengen, hout
sprokkelen.
6. In de jaren 30 nog geen kunstmest. Vanaf de jaren 60
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Fig. 6 Rijkere familie uit Albergaria das Cabras omstreeks 1930
(deel van de genealogie van Albergaria das Cabras en Mizarela)
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In de jaren 30 waren er in Albergaria das Cabras 17 en in Mizarela 3 huishoudens
(fogos). Tussen deze huishoudens bestonden betrekkelijk grote verschillen in landbezit
(zie fig. 7 en 8). In Albergaria das Cabras waren er 7 families die niet genoeg land
bezaten om in hun levensonderhoud te voorzien. Uit deze families werden dan ook de
knechten en meiden voor de rijkere families gerekruteerd. Daarnaast bestonden er 10
huishoudens aan wiens huis waterrechten waren verbonden. Deze kenden onderling ook
vrij grote verschillen die samenhingen met de hoeveelheid land in eigendom, de kwaliteit
van de grond en de mate waarin het land was geconcentreerd in een van de sectoren van
de afolhada-zone. Het wel of niet bezitten van permanent grasland en de grootte van de
moutas waren in dit verband eveneens van betekenis. Binnen deze 10 huishoudens
konden 2 relatief rijke families worden onderscheiden. Daarnaast waren er een achttal
die een zelfstandig boerenbedrijf konden voeren. De rijkste families maakten regelmatig
gebruik van knechten. Door de overigen werd soms, onder andere afhankelijk van
demografische factoren, eveneens hiervan gebruik gemaakt. Vaak maakten de knechten
of meiden deel uit van het huishouden waar zij werkzaam waren. In Mizarela waren de
verhoudingen extremer. Hier woonde, zoals reeds werd opgemerkt, een van de grootste
boeren van de Serra da Freita. Hij beschikte over ongeveer 500 stuks kleinvee, 8 à 10 ha
cultuurland (bijna geheel Mizarela) en een zeer groot areaal aan moutas. De 2 andere
huishoudens in dit dorp waren dan ook praktisch geheel afhankelijk van deze familie. De
rijkste boeren uit de twee betreffende dorpen hadden zogenaamde veepachters in het
niet veraf gelegen Merujal. Deze pachters verzorgden de geiten en schapen en kregen bij
verkoop de helft van de opbrengst. In Merujal was ongeveer een derde van de bevolking
hiervan afhankelijk. Van eventuele pachtverhoudingen met betrekking tot de grond op de
hoogvlakte is ons voor wat betreft deze periode niets bekend. Naast de bezittingen in de
betreffende dorpen had een aantal rijkere families eveneens land in Souto Redondo, een
op de berghellingen gelegen dorp dat op een hoogte van ongeveer 550 m ligt. Dit land
was meestal niet via erfenissen maar door koop verkregen. De betreffende boeren
hadden door het bezit van deze grond de beschikking over wijn en olijfolie, hetgeen hun
welstand aanzienlijk vergrootte. Ons inziens bestaat er een relatie tussen dit fenomeen
en het feit dat in tegenstelling tot de hoogvlakte in de hellingdorpen, zoals reeds werd
opgemerkt, het liberale erfrecht reeds was verankerd. Dit heeft aanleiding gegeven tot
een grote versnippering van de grond. Hierdoor kwam er waarschijnlijk meer grond op de
markt, hetgeen een aantal rijkere veehouders van de hoogvlakte in staat stelde een
stukje land te bemachtigen in dit relatief dichtbij gelegen hellingdorp. Vaak had de
nieuwe eigenaar zijn grond in Souto Redondo in deelpacht gegeven aan een lokale
familie. De pachter (caseiro) ploegde en bemestte de grond en verbouwde er maïs en
roggegras. Dit laatste gewas viel geheel toe aan de pachtboer, terwijl meestal de helft
van de maïsopbrengst naar de grondeigenaar ging. De wijnstokken en wijnranken die
rondom en gedeeltelijk boven het akkerland groeiden, werden door de eigenaar van de
grond zelf verzorgd. Aan deze laatste kwam dan ook de gehele druivenoogst toe.
Bij een aantal agrarische werkzaamheden was er sprake van vormen van arbeidsruil.
Hieronder vielen onder andere de roggeoogst en het dorsen van dit gewas, het
ontbladeren van de maïs, het slachten van varkens en het hoeden van vee. De oogst en
het dorsen van de maïs waren werkzaamheden die door de huishoudens individueel
werden verricht. In tegenstelling tot de roggeoogst kon men de maïsoogst spreiden over
een periode van ongeveer twee maanden. De rogge moest echter vanwege de droogte
binnen drie weken worden binnengehaald. Het dorsen van de maïs geschiedde het gehele
jaar door. De maïskolven werden in de zogenaamde canastras opgeslagen, hetgeen zoals
duidelijk zal zijn voor de rogge niet mogelijk was. Het dorsen van dit gewas diende dan
ook vrijwel onmiddellijk na de oogst te geschieden. Bij de roggeoogst vormden de
verschillende families een aantal ploegen. Zo'n ploeg haalde dan de rogge van het
gezamenlijke land binnen. Bij de daarop volgende dorswerkzaamheden werd hetzelfde
systeem gehanteerd, waarbij beurtelings de families voor voedsel en drank moesten
zorgen. Het ontbladeren van de maïs (desfolhada) was in tegenstelling tot het oogsten en
dorsen van dit gewas wel een gemeenschappelijke bezigheid. Zodra een bepaalde familie
de oogst had binnengehaald, kwamen familieleden, buren en vrienden na de
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avondmaaltijd helpen bij het ontbladeren. Hierbij werd dan brood en brandewijn
(bagaço) genuttigd. Het geheel had een feestelijk karakter. Vooral de jongeren en de
bejaarden verrichtten hier het werk. Net zo'n feestelijk karakter had het traditioneel
varkens slachten in november. De varkens werden als volwassen dier in de zomer
gekocht en daarna gedurende vier a vijf maanden vetgemest. Wegens het gevaar voor
sterfte in de winter kocht men geen biggen. Evenmin werden er in Albergaria das Cabras
varkens gefokt. Alle dieren werden op één en dezelfde dag geslacht. De volwassen
mannen verzamelden zich op deze bewuste dag boven of beneden in het dorp, hetgeen
wisselde van jaar tot jaar. Onder leiding van een geroutineerde slachter begaf men zich
van huis naar huis, waarbij elke familie na het slachten van hun varken brood en
brandewijn ronddeelde. Het gillende varken werd door een aantal mannen overmeesterd
en op een kar gelegd, waarna de slachter met een mes de keel doorboorde. Het bloed
werd opgevangen en diende voor het maken van bloedworst, hetgeen een taak van de
vrouwen was. Het varken werd in een stal gelegd, waarna men naar het volgende huis
toog. Ook was er sprake van samenwerking ten aanzien van het hoeden van vee. Zo
bestonden er een aantal gemeenschappelijke kuddes kleinvee,die door de verschillende
eigenaren of hun knechten bij toerbeurt werden gehoed, naar rato van de hoeveelheid
ingebracht vee. Dit werk werd zowel door mannen, vrouwen als kinderen verricht. Het
grootvee liep veelal vrij op de baldio. De gemeenschappelijke grond die werd gebruikt
door het dorp Albergaria das Cabras was echter in twee delen verdeeld. De eigenaren die
hun koeien op het meer rotsachtige gedeelte moesten laten lopen, hadden eveneens
gemeenschappelijke kuddes grootvee gevormd. Het hoeden was hier waarschijnlijk
noodzakelijk vanwege het gevaar dat de koeien tijdens onderlinge gevechten van de
rotsen zouden kunnen vallen. Terwijl het melken en het verzorgen van het vee
individuele familieaangelegenheden waren, welke voornamelijk door vrouwen werden
verricht, werd de melk, in die tijd voornamelijk de room, door een aantal families bij
toerbeurt naar het verzamelpunt gebracht.
Het moge duidelijk zijn dat, aangezien zowel rijkere als armere families aan
bovengenoemde werkzaamheden deelnamen, er misschien met uitzondering van het
hoeden van de gemeenschappelijke kuddes ongelijke hoeveelheden tijd werden geruild.
Afgezien van het feit dat de rijkere boeren waarschijnlijk overvloediger drank en voedsel
aandroegen, profiteerden deze hier meer van. Paternalistische verhoudingen tussen rijke
en armere families waren er verantwoordelijk voor dat dit fenomeen op deze wijze
voortgang kon vinden. Dat er toch in vele gevallen van globale reciprociteit kan worden
gesproken, in elk geval als zodanig subjectief ervaren, was onder andere te danken aan
de volgende factoren. Vele families waren in bepaalde periodes, bijvoorbeeld bij de ziekte
van hun koe, aangewezen op het trekvee van grotere boeren. Dit gold voor de families
waaruit knechten en meiden werden gerekruteerd in nog veel sterkere mate. Over het
algemeen leenden de grotere boeren hun span koeien in dergelijke omstandigheden uit,
zonder hiervoor direct een tegenprestatie te ontvangen. Eveneens waren de rijkere
boeren vaak peetouder (padrinho) van een aanzienlijke hoeveelheid kinderen uit de
armere families, hetgeen een aantal verplichtingen met zich meebracht. De
paternalistische verhoudingen waren ook duidelijk zichtbaar in de relatie tussen het hoofd
van de familie en zijn knechten. Afgezien nog van het feit dat deze laatste vaak deel
uitmaakten van het huishouden, kwam het voor dat zij een stukje land kregen uit het
erfgoed van de families waarbij zij werkzaam waren. Eveneens zijn er gevallen bekend
van huwelijken tussen knechten en dochters van de boer.
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Fig. 7 Landbezit (cultuurland) in Albergaria das Cabras omstreeks 1930
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Fig. 8 Bezit moutas in Albergaria das Cabras omstreeks 1930
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Naast de genoemde vormen van arbeidsruil waren er in ons onderzoeksgebied ook een
aantal andere samenwerkingsvormen. Zo moesten de kerk en de begraafplaats
onderhouden worden. Ook werden er soms nieuwe paden aangelegd en dienden de reeds
bestaande weggetjes begaanbaar te blijven. De irrigatiewerken bestonden in die tijd uit
in de grond uitgehakte kanaaltjes om het water van de rivier af te tappen en
waterreservoirs (presas) van opeengestapelde stenen die met kluiten aarde waren
afgedicht. Hierin werd het water opgevangen om van daaruit naar de te irrigeren landjes
te worden geleid. Het onderhoud vergde veel gemeenschappelijke arbeid. In Albergaria
das Cabras lagen er langs de rivier verscheidene watermolens. Sommige molens werden
gebruikt door een aantal families die er een erfelijk recht op hadden. Een aantal families,
met name de armere, hadden geen molen en waren dan ook voor het malen van hun
maïs en rogge aangewezen op die van anderen of moesten deze bezigheid met de hand
verrichten.
Van het bestaan van dorpsraden, zoals onder andere Dias (1953) beschreven heeft ten
aanzien van de dorpsgemeenschappen in Trás-os-Montes, is ons wat betreft Albergaria
das Cabras niets bekend. Wel was er sprake van een betrekkelijk grote dorpsautonomie
ten opzichte van de Junta de Freguesia. Zo beschouwde elk dorp een deel van de
communale gronden als de zijne. De Junta bezat nog niet die autoriteit om conflicten die
voortvloeiden uit het ontbreken van vastgestelde grenzen tussen de verschillende baldios
te beslechten. Eveneens werd de waterhuishouding als een dorpsaangelegenheid
beschouwd. De reglementen van overheidswege (gemeente of district) ten aanzien van
het watergebruik werden stelselmatig ontdoken. Zo werden er ondanks het verbod op de
bouw van molens toch meer molens aangelegd. Zelfs nog in de jaren 50 en 60 heeft men
bij de verbetering van het irrigatiesysteem kanalen aangelegd om het water dichter bij
de oorsprong van de rivier af te tappen, hetgeen volstrekt in strijd was met de bestaande
overheidsbepalingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat analoog aan hetgeen wij
reeds stelden ten aanzien van het kadaster en de belastingen de controle hierop door de
centrale autoriteiten nihil was. De enige werkzaamheden waar de Junta de Freguesia zich
waarschijnlijk mee bezig hield waren naast het onderhouden van de formele relaties met
de gemeente, het realiseren van een aantal voorzieningen die van belang waren voor de
gehele freguesia, zoals het onderhoud van de verbindingsweggetjes tussen de dorpen.
Door het feit dat financiële middelen ten behoeve van de dorpsgemeenschappen vrijwel
geheel ontbraken, was het niet verwonderlijk dat de Junta voor de freguesia als geheel
van weinig betekenis was. Het lidmaatschap van deze Junta kon echter voor individuele
boeren een zeker belang hebben. Er gaan dan ook vele verhalen de ronde dat Juntaleden zich, door middel van hun contacten (conhecimentos) met de gemeenteautoriteiten, grote stukken voormalig communale grond hebben toegeëigend.
Ondanks het waarschijnlijk ontbreken van dorpsraden zoals die in met name Trás-osMontes veelvuldig voorkwamen, moesten er toch op een aantal terreinen afspraken
worden gemaakt. Zo werden er na de zondagsmis voor de kerk of in de kroeg (tasca)
vele belangrijke zaken besproken, hetgeen zelfs nu nog het geval is. De
irrigatiewerkzaamheden vereisten een grote mate van coördinatie. Er werd gedurende 70
dagen van 30 juni t/m 8 september geïrrigeerd. Binnen de afolhada-zone ging dit als
volgt. De irrigatieperiode was verdeeld in 7 cyclussen van 10 dagen. Oorspronkelijk
hadden 10 families waterrechten in de afolhada-zone. Elke dag werd het land van één
van deze families geïrrigeerd. Dit systeem waarbij waterrechten gekoppeld waren aan de
grond is blijven voortbestaan. Door vererving zouden er nu meerdere huishoudens op de
dag van de oorspronkelijke eigenaar gaan irrigeren. De drager van de naam van de
oorspronkelijke rechthebbende mocht echter op de betreffende dag als eerste met
irrigeren beginnen. De volgorde waarop de oorspronkelijke 10 families irrigeerden was
gekoppeld aan de ligging van het huis in het dorp. Het ene jaar begon men met het
hoogst gelegen huis en het jaar daarop met het laagst gelegene, zodat een meer gelijke
verdeling van water kon worden gerealiseerd. Aan het einde van de irrigatieperiode in
september was er namelijk minder water beschikbaar dan in het begin. Deze volgorde
bleef gehandhaafd. Zoals reeds gezegd bestond de afolhada-zone uit vier
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sectoren,waarbij in elke sector steeds een en hetzelfde gewas werd verbouwd. Aangezien
de meeste stukjes grond geen directe verbinding met een pad hadden, vereisten zowel
de zaai- als oogstwerkzaamheden de nodige coördinatie. Geen enkele familie was dan
ook vrij om zelf te bepalen wanneer er gezaaid dan wel geoogst kon worden. De irrigatie
buiten de afolhada-zone had vooral betrekking op dat land dat direct aan de rivier lag.
Ook hier werd in dezelfde periode geïrrigeerd. De molens, die in deze zone lagen,
mochten dan alleen worden gebruikt indien er water overbleef. In de tijd dat er geen
irrigatie van de maïs plaatsvond kon er echter onbeperkt worden gemalen. De
permanente graslanden mochten slechts buiten de irrigatieperiode worden bevloeid en
dan alleen indien het water niet voor de molens nodig was. Het eerste irrigatie-conflict
waarbij de zaak voor de rechter werd gebracht speelde zich af aan het einde van de jaren
40. Zelfs de oudste dorpsbewoners konden zich niet herinneren dat zoiets dergelijks
reeds voor die tijd had plaatsgevonden. Dit conflict vond zijn oorsprong in de poging van
een van de families een nieuw in cultuur gebracht stuk grond van ruim 1 ha toe te
voegen aan het te irrigeren oppervlak, hetgeen op veel verzet stuitte bij de andere
families. Over het algemeen werden conflicten niet voor de rechtbank uitgevochten.
Lichte vergrijpen zoals diefstal werden voor zover ze gepleegd werden door bewoners
van de freguesia of de directe omgeving meestal niet bij de politie aangegeven maar
intern opgelost. Dit is zelfs nu nog het geval.
De gemeenschappelijke grond waar de dorpen van de freguesia Albergaria das Cabras
gebruik van maakten had een oppervlakte van ongeveer 1.400 à 1.500 ha. De grenzen
tussen deze baldios en die van de omringende freguesias waren, zoals reeds in het
voorgaande vermeld, niet officieel vastgelegd. Ook lagen de grenzen van de
gemeenschappelijke gronden die door de verschillende dorpen van de freguesia
Albergaria das Cabras werden gebruikt niet vast. Deze situatie gaf aanleiding tot een
groot aantal conflicten. Vooral de problemen tussen Mizarela en Albergaria
das Cabras enerzijds en Merujal anderzijds zijn in dit verband het vermelden waard. Het
relatief arme Merujal had slechts een klein oppervlak aan baldios en was dan ook vaak
gedwongen het vee te laten grazen in een gebied dat door de veehouders van Albergaria
en Mizarela als het hunne werd beschouwd. Dit leidde niet zelden tot vechtpartijen. De
grote afhankelijkheid van de rijkere veehouders uit laatstgenoemde dorpen (knechten,
veepacht) was er waarschijnlijk de oorzaak van dat de zaak niet te zeer op de spits werd
gedreven. Eveneens was in Merujal, in tegenstelling tot Albergaria das Cabras, het
maken van houtskool van groot belang als bron van inkomsten. Het kappen van struiken
en kreupelhout die hiervoor als grondstof moesten dienen werd echter door de grotere
veehouders bemoeilijkt. Ons is tevens een geval bekend van een familie in Merujal die
een nieuw stuk land op de baldio in de nabijheid van zijn dorp wilde aanleggen. Toen
deze familie echter klaar was met het ommuren van dit nieuwe land, kwam diezelfde
avond nog een ploeg, samengesteld uit inwoners uit Albergaria, Mizarela en zelfs
Castanheira, het bouwsel met de grond gelijk maken. Tekenend is dat dit geen verdere
consequenties heeft gehad en dat het nieuwe land er niet kwam. Hieruit blijkt duidelijk
dat de veehouders van Albergaria das Cabras grote stukken van de gemeenschappelijke
grond in de directe omgeving van Merujal als het hunne claimden. Ook het bestaan van
veepacht maakte dat het aanleggen van nieuw land, evenals het produceren van
houtskool, door de grote veehouders niet erg op prijs werd gesteld. Hoewel er dus
conflicten waren tussen de dorpen van de freguesia onderling en in nog sterkere mate
tussen deze laatste en de omringende freguesias met betrekking tot de grenzen van de
baldios, waren er in het dorp Albergaria das Cabras zelf, ondanks het feit dat dit zijn
eigen gemeenschappelijke grond in tweeën had verdeeld, dienaangaande geen
problemen. Naast het respecteren van in ieder geval sommige grenzen van de
verschillende baldios, waren er ook stukken gemeenschappelijke grond die men
reserveerde als reservoir van wintervoedsel voor het vee (reservas). Hier placht men
geen grondstof voor de mest te verzamelen. De baldio verdroogt tijdens de zomer sterk.
Indien hierop geen zachte en regenrijke winter volgt kan de vegetatie zich niet goed
herstellen, zodat het soms tot maart kan duren voordat de flora er weer enigszins
redelijk bijstaat. Om dit probleem te ondervangen werden de reservas als noodzakelijk
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beschouwd. Dat de baldios in de droge of koude periodes beduidend minder voedsel
opleveren blijkt duidelijk uit het feit dat men de koeien in de periode van maart tot en
met juni, wanneer de vegetatie weelderig is, ruim een kwart minder in de stal hoeven te
worden bijgevoerd. Het aanleggen van nieuw land door vooral armere families op de
baldios van het dorp waar men woonachtig was kon niet naar believen plaatsvinden.
Hiervoor was de toestemming van de dorpsbewoners nodig maar vooral, zoals duidelijk
zal zijn, van de rijkere boeren. Hoewel in de jaren 20 onder invloed van de republikeinse
wetgeving met betrekking tot het in particulier eigendom brengen van de
gemeenschappelijke gronden (desamortização) in een aantal niet ver van ons
onderzoeksgebied gelegen dorpen (5 à 10 km) zoals Candal en Cabreiros delen van de
communale grond zijn verdeeld, was hiervan in de freguesia Albergaria das Cabras geen
sprake. In Candal werd in deze tijd de bouw van een dorpsschool mogelijk gemaakt door
de verkoop van een gedeelte van de communale grond aan de dorpsbewoners. In
Cabreiros had men in deze periode een gedeel te van de communale grond gelijkelijk
onder de bevolking verdeeld. Door onderlinge verkoop zou er echter in de loop der tijd
een zekere concentratie van deze grond plaatsvinden. Toen in de loop van de jaren 30
duidelijk werd dat de staat van zins was grote delen van de communale gronden te
bebossen, ging men zich in de dorpen bezig houden met de vraag of men wel of niet zou
overgaan tot verdeling om inbeslagname te voorkomen. Hoewel waarschijnlijk de
meerderheid van de bevolking in principe een verdeling ambieerde, waren de grotere
veehouders echter in staat dit tegen te houden. Zo werd een verdeling in Merujal
voorkomen mede onder druk van de grote boeren uit Albergaria das Cabras en Mizarela.
Het lager gelegen Ribeira, dat over relatief weinig vee beschikte, kon slechts een klein
gedeelte verdelen aangezien de rijke boer van Mizarela de baldio even boven Ribeira
praktisch als zijn privé-domein beschouwde. In het algemeen waren de grote veehouders
slechts tot een verdeling bereid indien dit naar rato van de hoeveelheid vee zou
geschieden. Hiermee kon echter een groot deel van de bevolking niet instemmen,
waardoor alles bij het oude zou blijven. Dit fenomeen was typerend voor de meeste
dorpen in de Serra da Freita. De relatief grote verschillen wat betreft de hoeveelheid vee
die men in eigendom had, gekoppeld aan de bestaande paternalistische verhoudingen,
waren hiervoor zeer waarschijnlijk verantwoordelijk.
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IV.

DE POLITIEK MET BETREKKING TOT DE COMMUNALE GRONDEN ONDER DE
ESTADO NOVO

De weinig stabiele situatie tijdens de Republiek, zoals in hoofdstuk II aangegeven,
maakte het mogelijk dat op 28 mei 1926 de militairen de macht grepen. António de
Oliveira Salazar, die als financieel deskundige door de militairen was aangetrokken om de
staatsfinanciën te saneren, werd aanvankelijk snel terzijde geschoven, daar men zijn
voorstellen te ver vond gaan. Nog geen twee jaar later, in een situatie waarin de
Portugese regering zich genoodzaakt zag tot het aanvragen van een grote lening bij de
Volkerenbond, welke slechts zou worden verleend onder zeer stringente voorwaarden,
werd nogmaals een beroep gedaan op Salazar. Ditmaal werd aan zijn eis, het vetorecht
te verkrijgen op de staatsuitgaven, tegemoet gekomen. Vanuit deze machtspositie
gelukte het Salazar steeds meer zijn stempel te drukken op het regeringsbeleid, waarbij
de militairen min of meer op een zijspoor werden gezet. De politieke ideeën van Salazar
en zijn aanhangers uit de verschillende fascistische, monarchistische en katholieke
partijen kregen uiteindelijk in 1933 volledig gestalte in een staatsvorm op corporatieve
grondslag, de zogenaamde Estado Novo, waarbij alle politieke partijen werden
opgeheven en er een eenheidsbeweging onder de naam União Nacional werd opgericht.

A. Het corporatisme in Portugal
Het Portugese corporatisme, dat zijn wortels vindt in de katholieke staatstheorie maar
eveneens in het Italiaans fascisme van Mussolini, kan men zien als het reactionaire
antwoord op de gevolgen van het moderniseringsproces. Het is dan ook sterk gekant
tegen de liberale ideologie die in deze visie slechts tot verpaupering van de massa en de
daarmee verbonden ontworteling van traditionele waarden had geleid. Daarmee wordt de
liberale ideologie verantwoordelijk gesteld voor het andere "grote kwaad" in de wereld, te
weten het socialisme. De relatie tussen het economisch liberalisme en het ontstaan van
socialistische en communistische ideeën wordt door Salazar onder andere gelegd in een
betoog tegen de vorming van monopolies.
"Ik heb er een afschrik van omdat het, zoals elk niet gecontroleerde kracht neigt tot
misbruik; omdat het, zoals elke kracht die geen prikkels heeft neigt tot stilstand; omdat,
zoals Poincaré terecht zeide, waar een monopolie is het socialisme begint" (rede
Salazar,dd. 13-1-1934 in Brongersma:78-79).
Hoewel de corporatistische visie de uiteenlopende belangen van kapitaal en arbeid
erkent, verwerpt zij de klassenstrijd als zijnde een onnatuurlijk verschijnsel. Arbeid en
kapitaal dienen hun particularistische belangen ondergeschikt te maken aan de ''hogere
behoeften en belangen van de natie". Om de onnatuurlijke en ongewenste klassenstrijd
en de daarvan afgeleide partijstrijd te voorkomen, is een maatschappelijke ordening
nodig waarbij niet het individu als uitgangspunt wordt genomen maar zogenaamde
natuurlijke groeperingen.
"Deze 'burger' van het liberalisme was welbeschouwd niet meer dan een abstractie - een
foutief of onvoldoende begrip. Om een reëel uitgangspunt voor onze staatsorde te
vinden, zullen wij ons veeleer moeten begeven in de richting van de natuurlijke
groeperingen, die noodzakelijk zijn voor het persoonlijke leven en waaruit in
werkelijkheid de staatkundige gemeenschap bestaat" (rede Salazar, dd.30-7-1930 in
Brongersma, 38).
Tot de natuurlijke groeperingen rekende Salazar naast het gezin en de freguesia de
corporaties. Deze corporaties waren per bedrijfstak georganiseerde eenheden waarin
werknemers en werkgevers zitting hadden. Zij werden samengesteld uit afgevaardigden
van de verschillende arbeiders- en patroonssyndicaten. De nationale grondslag van deze
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syndicaten betekende het einde van de vrije vakbonden, terwijl het lidmaatschap
verplicht werd gesteld en staken bij wet verboden. De corporatieve kamer (Câmara
Corporativa), met adviserende bevoegdheid, vormde het sluitstuk van de corporatieve
organisatiestructuur. Hiernaast bleef er een parlement met wetgevende bevoegdheid
functioneren, dat overigens niet gebaseerd was op partijpolitieke grondslag. Het
ideologische karakter van de stelling dat de corporatieve staat de klassentegenstellingen
zou overstijgen wordt onder meer duidelijk wanneer we de corporatieve structuur binnen
de landbouw bezien. Was de landbouw onder de Estado Novo aanvankelijk productgewijs
georganiseerd via nationale federaties van bijvoorbeeld tarweproducenten, in 1939
worden naast deze federaties corporatieve organen (grémios da lavoura) in het leven
geroepen die alle agrarische producenten uit een gemeente omvatten. De algemene
raden van deze grémios waren echter stevig in handen van de grote boeren. Zo
bepaalden de statuten dat de twintig grootste producenten uit de betreffende gemeente
zitting moesten hebben in deze raad, terwijl analfabeten, met andere woorden de
overgrote meerderheid van de kleine boeren, geen stemrecht hadden en zeker geen
plaats konden innemen in de raden (Lucena,1976:289). De dominante positie van de
grote boeren kwam overigens ook tot uiting op het niveau van de gemeentepolitiek. Zij
hadden niet alleen via een afgevaardigde van de grémios invloed op de gemeenteraad,
maar ook was de gemeente verplicht advies te vragen over alle gemeentelijke
aangelegenheden die op enigerlei wijze in relatie stonden met de belangen van de
grémios (Estêvão,1983:1172). Het lijkt ons overigens onwaarschijnlijk dat onder meer
democratische verhoudingen de algemene raden van de grémios da lavoura, vooral in
Noord-Portugal, een totaal andere samenstelling zouden hebben gekend, gezien de
sterke paternalistische verhoudingen op het platteland. Men zou dan ook het
corporatisme met betrekking tot de Noordportugese landbouw kunnen beschouwen als
een ideologie die een extra moraliserende dimensie verschafte aan de bestaande sociale
verhoudingen. Op hun beurt maakten deze verhoudingen het mogelijk dat het
corporatistische stelsel hier beter kon aarden dan in de steden of in die gebieden waar de
kapitaal-arbeid verhouding met betrekking tot de landbouw zich meer had ontwikkeld,
zoals in grote delen van Zuid-Portugal.
Als drager van het algemeen belang diende de staat binnen de corporatistische
maatschappijvisie in de economische verhoudingen tussenbeide te komen om excessen
te voorkomen. Dit ingrijpen diende echter tot het uiterste beperkt te blijven, aangezien
het er niet om ging het particulier eigendom, hetgeen als een fundamentele waarde werd
beschouwd, diepgaand aan te tasten. Ter vermijding van bedoelde excessen werden er
door het regime wettelijke bepalingen opgesteld, die een geleidelijke en onafhankelijke,
niet op buitenlands kapitaal gestoelde, ontwikkeling beoogden. Binnen deze
nationalistische visie kreeg de Portugese staat een historische taak toebedeeld met
betrekking tot de koloniën.
"Het behoort tot de organische essentie van de Portugese natie om de historische functie
te vervullen van het bezitten en koloniseren van overzeese gebiedsdelen en van het
civiliseren van de daarin voorkomende inheemse bevolking, daarbij tevens de zedelijke
invloed uitoefenen waartoe zij gerechtigd is volgens het patronaat van het oosten"
(Rentes de Carvalho,1975:59) (13).
De visie van een geleidelijke en onafhankelijke industriële ontwikkeling was gekoppeld
aan een rurale ideologie waarbij het stimuleren van het kleingrondbezit centraal stond.
De kleine grondeigenaar zou, ingebed in een traditionele levenssfeer, ongevoelig zijn
voor socialistische ideeën. Salazar, zelf afkomstig van het platteland, stelde in zijn
politieke verhandelingen de kleine boer vaak als voorbeeld aan de natie.
"De Portugees, de eenvoudige Portugees - die niet geletterd noch ambtenaar was begreep niet veel van de talrijke sociale en politieke theoretici die ambieerden de macht
te verdelen ten tijde van de parlementaire democratie … maar iedere boer voelde dat
alles bij wanorde in elkaar stortte, en hij zag niets anders dan zijn vrouw en zijn
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kinderen, zijn oude huis, zijn dagelijkse werk, zijn akker, zijn tuin, zijn stukje
dennenbos...Het leven is hard, vol teleurstellingen, angsten, ontberingen,
onrechtvaardigheden, die men blijkbaar niet kan herstellen. Toch hangt er een sfeer van
tederheid rond de huiselijke haard en een hoger licht verlicht hun bestaan: de oude kerk
met haar plein, die tot stand zijn gekomen dankzij de inspanningen van allen... Zowel bij
het een als bij het ander is er werkelijk de harde arbeid, de zorg van het leven, de
traditie van het bloed, het morele patrimonium... Vanuit het geweten komen duidelijk
deze geboden naar boven: de arbeid in het leven, de eigendom van het land, de deugd in
de familie, de hoop in de geesten" (Salazar in Silva & van Toor,1982:172-173).
Deze rurale ideologie bracht met zich mee dat er bij haar aanhangers een grote
bezorgdheid bestond over de groeiende kloof tussen stad en platteland door toedoen van
het moderniseringsproces, met name onder de 1e Republiek (Villaverde Cabral,1974:88).
Het was dan ook de taak van de overheid om de politieke en sociale orde van de
dorpsgemeenschappen in stand te houden (Lucena,1976:247). De relatieve stabiliteit
van de Estado Novo zou nu, althans gedeeltelijk, verklaard kunnen worden uit het feit
dat de Salazariaanse ideologie nauw aansloot bij de traditionele leefwereld van de
boerenbevolking. Het Salazariaanse regime zou echter uiteindelijk gedwongen worden tot
een meer industriële optie en een daaraan gekoppelde modernisering van de landbouw,
zoals duidelijk zou blijken uit het grootschalige bebossingsprojekt vanaf het begin van de
jaren 40. In het volgende willen we nu ingaan op de politiek die onder Salazar zou
worden gevoerd ten aanzien van de ongecultiveerde gronden.

B. De politiek met betrekking tot de ongecultiveerde gronden
De omvangrijke graanimporten als gevolg van een ontoereikende binnenlandse productie
is een constant probleem geweest in de Portugese agrarische geschiedenis. De
protectionistische maatregelen ter stimulering van de binnenlandse graanproductie
hadden wel enig resultaat, maar ook in zulke protectionistische periodes bleven
graanimporten, gekoppeld aan invoerrechten, over het algemeen noodzakelijk (14) (Pais
e.a.,1976:400-40S). Hoewel van veel kanten, zoals de arbeidersbeweging en grote delen
van de industriële bourgeoisie, protest werd aangetekend tegen de protectionistische
maatregelen, kwamen er eveneens kritische geluiden van diegenen die in principe een
dusdanige politiek voorstonden. Zo schrijft bijvoorbeeld Salazar in 1916 dat
protectionisme zonder een actieve staatsinterventie gedoemd is te mislukken
(Salazar,1974:458). Een politiek waarbij deze koppeling wel werd gelegd zou in de
beginperiode van het Salazar-bewind gestalte krijgen in de zogenaamde "campanha do
trigo" (tarwecampagne).

1. Campanha do trigo
De tarwecampagne had vooral betrekking op de ongecultiveerde particuliere gronden in
Zuid-Portugal. Ze paste in de nationalistische en op autarkie gerichte politiek van Salazar
(15). De campagne vertoonde overeenkomsten met de ideeën van Oliveira Martins zoals
geformuleerd in zijn rurale ontwikkelingsplan uit 1887. Ook nu trachtte men via
technische bijstand, kredietfaciliteiten, ontginnings- en prijssubsidies het kleingrondbezit
onder pachtverhoudingen te stimuleren (Villaverde Cabral,1974:83 en Paula
Coelho,1974:522). Deze maatregelen hadden zowel betrekking op kolonisten, veelal
kleine boeren met weinig of geen land, als op grote graanproducenten. De
tarwecampagne moet echter niet alleen gezien worden in het licht van de tekorten op de
betalingsbalans en de angst voor een te grote uittocht van het platteland naar de stad.
Aangezien deze politiek ook articuleerde met de belangen van de binnenlandse
kunstmest- en landbouwwerktuigenproducerende industrieën viel de tarwecampagne ook
bij hen die pleitten voor een industriële optie in goede aarde. Zowel de
kunstmestproducerende CUF (Companhia União Fabril) als de machineproducent Duarte
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Terreira & Filhos begeleidden de officiële propaganda met een groots opgezette
advertentiecampagne (Pais e.a.,1976:422). Ook de belangen van het grootgrondbezit
werden geen geweld aangedaan. Naast de kredietfaciliteiten en de ontginnings- en
prijssubsidies zouden de grootgrondbezitters door de creatie van klein grondbezit
verzekerd zijn van voldoende en goedkope arbeidskracht gedurende de oogstperiode
(Paula Coelho,1974:523). Door een aantal auteurs is er op gewezen dat de
tarwecampagne, in tegenstelling tot wat in de officiële propaganda werd beweerd, voor
de kolonisten zeer nadelig uitpakte. Zo wordt gesteld dat de kleine boer in veel gevallen
niet de toegekende prijssubsidie ontving. Dit zou het gevolg zijn van de trage uitbetaling
door de federatie van tarweproducenten, waardoor de kleine boer, onder druk van niet
uit te stellen verplichtingen, zoals de aankoop van zaaizaad, genoodzaakt was zijn graan
tegen een lagere prijs aan particuliere handelaren te verkopen. Ook vormde het gebrek
aan opslagruimte van genoemde federatie een groot probleem. Daar de kleine boer, in
tegenstelling tot de grote graanbedrijven, niet beschikte over een deugdelijke
opslagruimte, zag hij zich ook hierdoor menigmaal genoodzaakt uit vrees voor bederf zijn
productie aan derden te verkopen (Pais e.a.,1976:427-429). De kleine boer liep
overigens niet alleen vaak de prijssubsidie mis, ook ten aanzien van de
ontginningssubsidies ontstonden er problemen. Volgens Castro Caldas (1947:271)
kwamen deze meestal niet in handen van hen die de grond ook werkelijk ontgonnen,
maar vielen zij ten deel aan de eigenaren van de grond. Het gaat ons echter te ver om
uit bovenstaande te concluderen dat het stimuleren van het kleingrondbezit uitsluitend
als propaganda moet worden beschouwd. Zelfs de landhervormingen uit de periode na 25
april 1974, die een duidelijk linkse signatuur droegen, kenden soortgelijke problemen. Zo
werden onder andere de pogingen om de kleine boer een gunstige prijs voor zijn vee te
bieden gefrustreerd door de trage uitbetaling van overheidswege. Men prefereerde dan
ook veelal de contante betaling tegen een lagere prijs die de tussenhandel bood
(Baptista,1978:117-121).
De tarwecampagne leek aanvankelijk een groot succes te worden. Zo werden er in de
periode 1933-1935 oogsten gerealiseerd die Portugal voor het eerst sinds lange tijd een
tarweoverschot opleverden. Deze recordoogsten werden echter gevolgd door een sterke
terugval. Aan het eind van de tarwecampagne in 1937 verschilde de productie niet veel
van die welke in het begin van de campagne werd gerealiseerd (Paula Coelho,1974:515).
Naast de hierboven aangegeven problemen met betrekking tot opslagruimte en het
uitbetalen van subsidies was de terugval vooral het gevolg van uitputting van de grond.
De nieuw in cultuur gebrachte gronden waren in veel gevallen te onvruchtbaar om jaar in
jaar uit een redelijke oogst te realiseren. Bovendien wordt er door Paula Coelho
(1974:516) op gewezen dat de extreem hoge productie in de periode 1933-1935
grotendeels te wijten was aan gunstige klimatologische omstandigheden. Het
uiteindelijke fiasco van de tarwecampagne maakte het mogelijk dat de kritiek op het
protectionisme, vooral van industriële zijde, weer in alle hevigheid kon losbarsten. Toch
bleef het regime volharden in een protectionistische politiek, ditmaal gekoppeld aan
grootschalige irrigatiewerken, in de hoop dit keer de fysische omstandigheden beter te
kunnen beheersen. Om het kolonisatieproces te bevorderen, werd in 1936 de Junta de
Colonização Interna (JCI) opgericht. Hiernaast begon men in deze periode plannen te
smeden om tot een “nuttiger” gebruik van de communale gronden, oftewel de baldios, in
Noord-Portugal te komen. Dit zal dan uiteindelijk resulteren in een grootschalig
bebossingsprojekt.

2. Het bebossingsproject
Het privatiseringsproces van de communale gronden (desamortização) werd in 1932,
althans officieel, voorlopig stopgezet (decreto,nr.21956,8-12-1932). Een commissie
diende te onderzoeken op welke wijze de communale gronden in de toekomst zouden
kunnen worden gebruikt. Aangezien officiële cijfers over het totale oppervlak aan baldio
tot op dat moment ontbraken, verplichtte men de freguesias en de gemeenten tot een
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inventarisatie. Op basis hiervan kwam men uit op een oppervlakte van ongeveer 140.000
ha (Estêvão,1983:1160). In een plan tot herstructurering van de economie en de
nationale defensie, opgesteld in 1935, werd reeds duidelijk dat men aan de extensieve
veeteelt paal en perk wilde stellen. De woeste gronden zouden bebost of in cultuur
gebracht dienen te worden. Onduidelijkheid bestond echter nog over de vraag aan welke
van deze twee opties prioriteit zou worden verleend. In 1936 had de JCI opdracht
gekregen tot het verrichten van een nieuwe inventarisatie van het totaal oppervlak aan
baldios, waarbij zij tevens diende te onderzoeken welke delen hiervan een agrarische
bestemming zouden moeten krijgen en welke delen voor bosbouw dienden te worden
bestemd. In 1938, met het verschijnen van de wet op de bebossing (lei do povoamento
florestal,nr 1971,15-6-1938) werd bepaald dat die delen van de baldios welke geschikt
werden geacht voor bebossing, onder beheer zouden worden gesteld van de
bosbouwdiensten (Serviço Florestal). Volgens deze wet zou ongeveer 500.000 ha onder
het beheer kunnen worden gesteld van de bosbouwdienst (inclusief de reeds voor 1938
onder haar beheer gestelde delen van de baldios). Tot 1968 zou ongeveer 420.000 ha
kunnen worden bebost, terwijl het restant onder andere voor de aanleg van
weidegronden diende te worden bestemd. In 1939 verscheen uiteindelijk de algemene
inventarisatie van de Portugese baldios. Hierin werd bepaald dat er in totaal 407.554 ha
baldio was, waarvan 332.370 ha geschikt werd geacht voor bebossing. Het resterend
oppervlak zou voor 50% bestemd worden voor het plaatsen van kolonisten, terwijl de
overige 50% diende te worden verdeeld onder de bewoners van de gemeenschappen
waar die baldios deel van uitmaakten (JCI,1939:50-51). Bij de totale oppervlakte zoals
door de JCI genoemd dient echter nog ongeveer 100.000 ha te worden toegevoegd die
reeds in de voorafgaande periode onder beheer van de bosbouwdienst was gesteld en
waarvan in 1938 slechts 21.000 ha was bebost (Baptista,1978:172). Uitgaande van een
totaal van ongeveer 500.000 ha aan baldio (5,5% van de oppervlakte van Portugal) is de
meerderheid van de communale gronden gelegen in de districten ten noorden van de
Douro, namelijk Villa Real (138.000 ha), Viana do Castelo (80.000 ha) en Bragança
(72.000 ha). Van het overige deel,dat tussen de Douro en de Taag ligt, neemt Viseu
(72.000 ha) het grootste deel voor haar rekening (Baptista,1978:170) (16). Duidelijk
springt nu in het oog het verschil tussen de 140.000 ha geïnventariseerd in 1932 en de
ongeveer 400.000 ha, die door de JCI wordt genoemd. Dit verschil dient volgens Estêvão
toegeschreven te worden aan het feit dat bij de laatstgehouden inventarisatie geen lokale
overheidsorganen waren betrokken, maar specialisten (Estêvão,1983:1190).
Het is belangrijk te vermelden dat bij de inventarisatie van 1939 het onderscheid tussen
baldios en logradouro comum niet meer expliciet werd gemaakt. Een onderscheid
waaraan men, zoals we reeds hebben aangegeven, tijdens het privatiseringsproces van
de communale gronden in de wetgeving steeds heeft vastgehouden. Het wegvallen van
dit onderscheid maakte nu het voortbestaan van het communale gebruik van de baldios
afhankelijk van het oordeel van de bosbouwdienst, die vanaf dat moment het door de JCI
voor bebossing geschikt geachte deel van de baldios in beheer kon nemen. De dienst was
echter wettelijk verplicht elk nieuw te starten project vooraf te laten gaan door een
onderzoek naar het economische belang van de betreffende communale gronden voor de
plaatselijke bevolking. Toch betekende het wegvallen van genoemd onderscheid in de
praktijk een ernstige economische aderlating voor een groot aantal
dorpsgemeenschappen. Op de inhoud van zo'n onderzoek en de gevolgen van het
bebossingsprojekt zullen we later in dit hoofdstuk ingaan wanneer we de activiteiten van
de bosbouwdienst in ons onderzoeksgebied zullen bespreken.
In een schrijven dat vooraf gaat aan de wetgeving met betrekking tot de bebossing van
de communale gronden, worden door de minister van landbouw Rafael Duque een aantal
argumenten opgesomd om het belang van een bebossingsproject aan te geven. Hij wijst
erop dat dit een betere waterhuishouding mogelijk maakt waardoor de erosie een halt
kan worden toegeroepen. Naast dit argument van milieu-technische aard vervolgt hij zijn
betoog met een uiteenzetting over de voordelen die een dusdanig project biedt voor een
industriële ontwikkeling. Zij zal bijdragen tot het ontstaan van nieuwe industrieën en ook
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op de ontwikkeling van de reeds bestaande een stimulerende uitwerking hebben.
Daarnaast zal de houtproductie een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid op het
platteland via de houtverwerkende industrieën (houtzagerijen) enerzijds en de
bosbouwwerkzaamheden anderzijds. Als laatste argument noemt hij de gunstige invloed
die de houtproductie zal hebben op de betalingsbalans (Estêvão,1983:1193). Naast deze
argumenten blijkt uit andere bronnen dat het bebossingsprojekt ook gepropageerd wordt
vanuit militair-strategisch gezichtspunt. De bossen zouden ten tijde van oorlog
bescherming bieden aan leger en bevolking. Met de bebossing zou ook het "voordeel"
verbonden zijn dat zij het "menselijk karakter vormt en hardt" (Costa Mendonça,
1961:121-139). Met dit laatst genoemde aspect wordt door de voorstanders van het
bebossingsproject impliciet kritiek geuit op het hoeden van schapen en geiten op de
baldios, hetgeen men koppelt aan zinledigheid. Het refereert aan de fundamentele
waarden van de corporatistische ideologie zoals uiteen gezet door Salazar.
''Wij redetwisten niet over God en deugd; wij redetwisten niet over het vaderland en zijn
geschiedenis; wij redetwisten niet over het gezag en zijn prestige; wij redetwisten niet
over het gezin en zijn zedelijke grondslagen; wij redetwisten niet over den luister en
verplichtingen van den arbeid" (rede Salazar,dd.26-5-36 in Brongersma: 94) .
Hoewel erosiebestrijding een zeer belangrijke overweging is geweest bij het doorvoeren
van het bebossingsprojekt, wordt hiermee ook duidelijk dat de industrialisatieoptie aan
belang gaat winnen. Dit laat overigens zien dat het corporatisme ook groeperingen in
haar midden duldde die zich niet verwant voelden met de rurale ideologie, zoals van
staatswege gepropageerd. Eén zo'n uitgesproken voorstander van een actieve
industrialisatiepolitiek die een belangrijke positie bekleedde binnen het staatsapparaat,
was Ferreira Dias. Volgens hem diende Portugal afscheid te nemen van haar rurale
illusies en een werkelijk begin te maken met het opzetten van een infrastructuur voor
een toekomstige industrialisatie. In de agrarische sector zou het kleine familiebedrijf, dat
de boeren geen menswaardig bestaan kon bieden, plaats moeten maken voor een
rationele, kapitaalsintensieve bedrijfsvoering. Op deze wijze zou de landbouw kunnen
voldoen aan de groeiende vraag naar voedselgewassen, welke enerzijds het gevolg zou
zijn van een leegloop van het platteland en anderzijds haar oorzaak zou vinden in een
stijging van de levensstandaard als gevolg van een welvaartsverhogende industriële
ontwikkeling. (Estêvão,1983:1219-1220). De aanval van Ferreira Dias op de rurale
"illusie" wijst er al op dat de rurale ideologie nog zeker niet als een illusie werd
beschouwd. Dit zal dan ook zijn weerslag hebben op de ontwikkelingen rond het
bebossingsprojekt.
Met name de Junta de Colonização Interna zal zich opwerpen als tegenstander van de
bebossingspolitiek. Hoewel zij zich aanvankelijk positief opstelde met betrekking tot het
bebossen van grote delen van de communale grond, hetgeen blijkt uit de door haar
uitgevoerde inventarisatie van 1939, zou haar opstelling in het begin van de jaren 40 een
grondige wijziging ondergaan. De oorzaak van deze omslag is ons niet geheel duidelijk,
maar deze veranderde opstelling paste geheel binnen de tot dan toe gevoerde agrarische
politiek, waarin het kleingrondbezit sterk werd gepropageerd. Aan de andere kant werd
duidelijk dat het bebossingsproject steeds meer gekoppeld werd aan een politiek die een
sterke industriële ontwikkeling voorstond, hetgeen op grote weerstand stuitte bij de
voorstanders van een meer rurale optie. De JCI had de taak het bestaansniveau van
kleine en middelgrote boeren te verbeteren. Zij dacht dit te kunnen verwezenlijken door
de voor landbouw geschikte communale gronden te verdelen onder de lokale bevolking.
Hierdoor zou de druk op de grond, die mede als gevolg van het verervingsysteem groot
was, verminderd kunnen worden. Ook via het verdelen van stukken baldio onder
kolonisten (casais agrícolas) trachtte de JCI het kleingrondbezit te stimuleren. De JCI
wijst er op dat het bebossingsprojekt het economische leven van de
dorpsgemeenschappen onder zware druk zet, terwijl op korte termijn op het platteland
geen werkgelegenheid zal worden gecreëerd in de houtverwerkende industrie
(Estêvão,1983:1229-1231). In het begin van de jaren 40 zouden er met betrekking tot
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de bebossing conflicten ontstaan tussen de JCI en de bosbouwdienst. Deze kwamen tot
uiting in de pogingen van de JCI het deel van de communale gronden dat bestemd was
voor verdeling of kolonisatie te vergroten ten koste van het te bebossen areaal, terwijl de
bosbouwdienst bleef vasthouden aan haar oorspronkelijke plannen. Het
bebossingsprojekt zou in deze periode vertraging ondervinden mede door het feit dat het
belangrijkste adviescollege van de regering (Câmara Corporativa) het standpunt van de
JCI ondersteunde. Ter onderbouwing van hun standpunt stelden de leden van de Câmara
Corporativa dat men bij plannen ten aanzien van de communale gronden niet slechts
naar het economisch nut moet kijken. Belangrijker dan dit is volgens hen de vraag in
hoeverre zulke plannen het kleingrondbezit stimuleren en de rurale structuren intact
houden (Estêvão,1983:1203-1206). De oppositie tegen de bebossingspolitiek vond
begrijpelijker wijze grote weerklank bij delen van de grootgrondbezittende klasse, welke
in het algemeen afwijzend stonden ten opzichte van een daadwerkelijk
industrialisatiepolitiek. Zo'n politiek zou bijvoorbeeld het graanprotectionisme op
de helling zetten, terwijl een grote nadruk op het bebossen van de communale gronden,
evenals andere projecten die verbonden zijn met een industrialisatie-optie het
irrigatieproject in Zuid-Portugal ernstig zou kunnen vertragen. Meer in zijn algemeenheid
zou een dergelijke politiek een bedreiging vormen voor een traditionele maatschappelijke
orde, waarbinnen juist de grootgrondbezittende klasse een geprivilegieerde positie
innam.
Telkens wanneer nu de bosbouwdienst nieuwe communale gronden in haar beheer nam
barstte de controverse met betrekking tot het bebossingsprojekt in alle hevigheid los. In
dit haar vijandig gezinde klimaat trachtte de bosbouwdienst een eventueel vroegtijdige
stopzetting van haar project voor te zijn, door in relatief korte tijd een groot areaal aan
baldios in beheer te nemen. Tussen 1940 en 1945 werden er maar liefst 233.318 ha
onder het beheer van de bosbouwdienst gebracht (Costa Mendonça,1961:57). Men
poogde dus van een zo groot mogelijk oppervlak de bebossingsbestemming vast te
leggen. Nadat in 1944 de Câmara Corporativa zich, zoals reeds vermeld, uitsprak voor
het standpunt van de JCI, ziet men dan ook vanaf 1945 een drastische terugval ten
aanzien van het in beheer nemen van baldios door de bosbouwdienst. Tussen 1945 en
1950 werden slechts 3.927 ha in beheer genomen (Costa Mendonça,1961:57). De
ambivalente houding met betrekking tot het bebossingsprojekt komt duidelijk tot uiting
wanneer we kijken naar het areaal feitelijk beboste baldios vanaf 1940. De middelen die
in deze periode aan de bosbouwdienst ter beschikking werden gesteld waren blijkbaar zo
gering dat nog geen 10% van het areaal dat zij vanaf 1940 in beheer had genomen kon
worden bebost in de periode tot 1947 (Costa Mendonça,1961:57). Dit kant overeen met
ongeveer 50% van de voor deze periode geplande hoeveelheid. Van infrastructurele
voorzieningen die aan het bebossingsprojekt waren gekoppeld werd slechts een fractie
gerealiseerd (Cunhal,1976:56-57). In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat het
verzet van de lokale bevolking tegen de bebossing van hun communale gronden een
sterk vertragende invloed heeft gehad op het ten uitvoer brengen van de oorspronkelijke
plannen. Eveneens vond de weerstand die het project op het platteland had opgeroepen
haar weerslag in de argumentatie van diegenen binnen het staatsapparaat die zich
afwijzend opstelden ten aanzien van de grootschalige bebossing.
Een combinatie van factoren leidde ertoe dat tegen het einde van de 2e wereldoorlog de
industrialisatie-optie aan belang gaat winnen. Enerzijds werd Portugal vanwege de
oorlogsituatie geconfronteerd met belangrijke importproblemen. Anderzijds zocht men
een uitweg voor de grote inkomsten die juist deze oorlog Portugal hadden opgeleverd,
door bijvoorbeeld de export van wolfraam naar zowel Engeland als Duitsland. Dit zou tot
grote inflatie aanleiding geven, mede als gevolg van een achterblijvende binnenlandse
industriële productie. Deze omstandigheden gekoppeld aan de vrees van enkele
invloedrijke politici, gesteund door de publieke opinie, voor een zwak ontwikkelde
industrie en een daarmee samenhangende afhankelijke positie van Portugal, waren er de
oorzaak van dat de weg zou worden vrijgemaakt voor een actievere
industrialisatiepolitiek (Estêvão,1983:1206). Er werd een begin gemaakt met een
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landelijk elektriciteitsnet in samenhang met de aanleg van waterkrachtcentrales. Ook
werd het communicatienetwerk verbeterd, terwijl men richtlijnen opstelde voor het
creëren van enkele basisindustrieën. Met de economische meerjarenplannen die vanaf
1953 werden opgesteld, werden in ieder geval enkele van de ideeën van Ferreira Dias in
de planvorming opgenomen. Van deze economische planning vormde de het
bebossingsprojekt een integraal onderdeel. Het beboste areaal nam dan ook in de jaren
50 aanzienlijk toe. Werden er tussen 1939 en 1948 34.777 ha baldio bebost, tussen 1949
en 1958 zal dit 105.968 ha bedragen (Costa Mendonça,1961:57). Volgens Villaverde
Cabral betekende de economische politiek die vanaf de jaren 50 werd gevoerd
een onderschikking van de primaire aan de secundaire sector. De landbouw diende
grondig te worden gerationaliseerd en in dienst te worden gesteld van de industriële
ontwikkeling (Villaverde Cabral,1974:103). Ons inziens mag echter niet worden vergeten
dat het corporatisme zijn stempel blijft drukken op deze politiek. Men stond immers een
industrialisatieproces voor ogen dat achter hoge tariefmuren vorm diende te krijgen en
waarbij buitenlandse investeringen werden geweerd. De landbouw diende zich, hoewel
gemoderniseerd, op zelfvoorziening van de natie te richten. Deze autarkische politiek was
dan ook niet in tegenspraak met de belangen van het grootgrondbezit. Het
graanprotectionisme bleef gehandhaafd, terwijl een grootscheeps irrigatieproject
nu daadwerkelijk werd doorgevoerd.
Geconfronteerd met deze ontwikkelingen werd het verzet van de JCI gaandeweg minder.
Zij zou zich dan ook uiteindelijk volledig verzoenen met de gevoerde politiek, hetgeen
moge blijken uit het feit dat van de baldios die zij in eerste instantie had gereserveerd
voor verdeling of het plaatsen van kolonisten, in de loop der tijd delen zijn overgedragen
aan de bosbouwdienst. Van de oorspronkelijke plannen van de JCI is vrijwel niets terecht
gekomen. In 1965 waren er slechts 13.995 ha verdeeld en 2.397 ha aan kolonisten ter
beschikking gesteld. In 1941 dacht men nog 190.552 ha hiervoor te kunnen bestemmen
(Estêvão,1983:1235-1241 ). Het werkterrein van de JCI heeft zich gedurende de jaren
50 dan ook geleidelijk verlegd naar ruilverkavelingprojecten die als een wezenlijk
onderdeel werden gezien van het moderniseringsproces in de landbouw.

C. Verzet van de bevolking tegen de bebossingspolitiek
Toen aan het eind van de vorige eeuw het bebossingsprojekt enige omvang kreeg met
het bebossen van enkele communale gronden in de Serra do Gerês en de Serra da
Estrela werd het optreden van de bosbouwdienst gekenmerkt door een grote
omzichtigheid ten aanzien van de belangen van de plaatselijke bevolking. Dit nam echter
niet weg dat de toenemende staatsbemoeienis door de betreffende boerenbevolking als
een bedreiging werd ervaren. De staat werd als het ware beschouwd als een ''koloniale
macht" die van buiten af beslag kwam leggen op hun communale gronden. Op veel
plaatsen ging men dan ook over tot het preventief verdelen van de baldios. Soms, zoals
in de Serra do Gerês, maakte de lokale bevolking zelf een begin met de bebossing van
delen van de communale grond om hiermee inbeslagname te voorkomen. Estêvão
(1983:1179) wijst er echter op dat dit eveneens werd ingegeven door de mogelijkheden
die de opkomende harsverwerkende industrie in deze streek bood. In de betreffende
periode was het beleid van de bosbouwdienst erop gericht via een evenwichtige verdeling
van veeteelt en bosbouw bovengenoemde gebieden tot ontwikkeling te brengen. Deze
aanpak had dan ook tot gevolg dat het bebossingsprojekt slechts langzaam vorderde.
Tussen 1887 en 1939 werden er van de ongeveer 100.000 ha baldio die onder het
beheer van de bosbouwdienst viel slechts 21.082 ha bebost (Costa Mendonça,1961 : 57).
Het grootschalige bebossingsproject onder de Estado Novo, dat een beduidend ander
karakter had, betekende dat veel dorpsgemeenschappen hun veestapel drastisch
moesten inperken. Het autoritaire karakter van dit project leidde tot grote confrontaties
met de plaatselijke bevolking. In een publicatie van de bosbouwdienst uit 1961 wordt dit
onverbloemd weergegeven. Zo stelt de schrijver dat regelmatig de Guarda Nacional
Republicana (GNR) (para-militaire politie) te hulp geroepen werd om ware
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volksopstanden te onderdrukken. Naast een vijandige houding ten opzichte van het
personeel van de bosbouwdienst gebeurde het regelmatig dat de bevolking de nieuwe
aanplant in brand stak (Costa Mendonça,1961:121). Deze rebellie van de
boerenbevolking tegen de repressie van overheidswege is op sprekende wijze verwoord
door Aquilino Ribeiro in zijn bekende roman "Quando os lobos uivam" (1979) (17).
Volgens Estêvão werd het conflict tussen de bosbouwdienst en de lokale bevolking in de
loop van de jaren 50 enigszins gepacificeerd. Dit was enerzijds het gevolg van een
minder autoritaire benadering in sommige te bebossen gebieden en anderzijds van
interne veranderingen die zich binnen de dorpsgemeenschappen hadden voltrokken
(Estêvão,1983:1244). Ondanks deze pacificering zouden de protesten tegen de
bebossing van de communale gronden echter nooit verdwijnen. Zelfs aan de vooravond
van de omwenteling in 1974 waren er nog massale protesten tegen de activiteiten van de
bosbouwdienst. Zo beschrijft Pereira da Silva een protestactie in de streek van de Vouga.
Hoewel de bevolking vanaf het moment dat de bosbouwdienst in het gebied aanwezig
was heeft geprotesteerd, hetzij individueel hetzij in groepsverband, vormden grote
bosbranden in het begin van de jaren 70, waarbij sommige dorpen volledig in as werden
gelegd, de aanleiding om massaal via de freguesia protest aan te tekenen. De autoritaire
wijze waarop de bebossing aanvankelijk werd uitgevoerd leidde er in sommige gevallen
toe dat de boeren niet alleen bun veestapel drastisch moesten inperken maar ook dat zij
direct in gevaar werden gebracht. Zo gebeurde het dat dorpen volledig door bossen
omsloten werden, waardoor zij een gemakkelijke prooi vormden voor uitbrekende
bosbranden. De klachten, in de vorm van petities, hadden afgezien van het
onzorgvuldige beleid van de bosbouwdienst waardoor brandgevaar ontstond,
voornamelijk betrekking op de inbeslagname door de staat van de communale gronden
en enige waterbronnen welke laatste werden gebruikt voor de irrigatie van
landbouwgronden. Kwaad bloed zette eveneens het feit dat tegen de wettelijke
voorschriften in vrijwel niets van de houtopbrengsten aan de freguesias ten goede kwam.
In de petities werd de minister van landbouw verzocht om de onmiddellijke teruggave
van de communale gronden aan de plaatselijke bevolking (Pereira da Silva,1971).
Bij het beschrijven van de ontwikkelingen rond de bebossingspolitiek onder de Estado
Novo hebben wij uitvoerig kunnen putten uit het werk van Estêvão, dat tot op heden de
enige coherente studie is over de achtergronden van de bebossing van de communale
gronden. Met de uiteindelijke stelling van deze auteur kunnen wij ons echter niet
verenigen. Volgens Estêvão lag aan de keuze voor het bebossingsproject mede een
doelbewust plan ten grondslag om via het beëindigen van de extensieve veeteelt op de
baldios en het afsnijden van de natuurlijke mestvoorziening de lokale dorpseconomieën
te vernietigen, om zodoende de afzet van kunstmest te verhogen en met behulp van een
tot migratie genoodzaakte plattelandsbevolking een industriële ontwikkeling mogelijk te
maken op basis van goedkope arbeidskracht (1983:1259-1260). Hij onderbouwt deze
stelling onder andere door aan te geven dat de geringe activiteiten van de bosbouwdienst
in sommige jaren van het bebossingsprojekt in verband staan met de beperkte behoefte
aan binnenlandse afzetmarkten voor de kunstmestproducerende CUF, tijdens de
bedoelde periodes. Vervolgens geeft hij aan dat toen in de loop van de jaren 60 met de
massale emigratie naar de industriële centra van West-Europa de industriële ontwikkeling
op basis van goedkope en weinig gespecialiseerde arbeidskracht ontwricht werd, ook de
bosbouwactiviteiten verminderden en wel vanwege het ontbreken van de noodzaak tot
verdere uitstoot van de plattelandsbevolking. 'Uit het feit dat Estêvão niet refereert aan
expliciete uitspraken waaruit duidelijk naar voren zou komen dat het bebossingsprojekt
in bovengenoemd daglicht dient te worden geplaatst, moeten wij dan ook concluderen
dat het hier gaat om een soort visie waarbij de concrete staatspolitiek direct wordt
afgeleid uit de noden van bepaalde delen van het kapitaal. Afgezien van de theoretische
bezwaren die men tegen een dergelijke constructie zou kunnen aanvoeren, is de stelling
van Estêvão ook erg onwaarschijnlijk op meer empirische gronden. We doelen hier op het
feit dat aan het eind van de jaren 30, dus aan het begin van het grootschalig
bebossingsprojekt, de rurale ideologie nog een belangrijke pijler vormde van het
corporatisme. Hoewel het bebossingsprojekt, zoals wij betoogd hebben, zeker gezien kan
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worden als een gedeeltelijke breuk met deze ideologie waarin het in stand houden en
versterken van het kleingrondbezit en de rurale structuren in het algemeen centraal
stond, kan het gezien de feitelijke uitvoering hiervan niet zonder meer beschouwd
worden als een doelbewuste poging tot vernietiging van de dorpsgemeenschappen.
Hoewel de ernstige economische gevolgen van de bebossing voor vele rurale
gemeenschappen dient te worden benadrukt, was het beleid van de bosbouwdienst erop
gericht de dorpen die geheel afhankelijk waren van het houden van vee op de baldios
niet volledig af te snijden van deze bestaansbron. Tevens werden er vaak voorzieningen
getroffen voor meer rationele vormen van veeteelt middels de aanleg van verbeterde
weidegronden. Er dient echter te worden opgemerkt dat een grootschalig project, waarbij
het noodzakelijk wordt geacht in relatief korte tijd een groot areaal te bebossen,
negatieve consequenties met zich mee zal brengen voor de plaatselijke bevolking. Het
was vooral de autoritaire structuur van de Portugese staat waarbinnen het
bebossingsprojekt was ingebed die in belangrijke mate verantwoordelijk was voor de
aard van de uitvoering hiervan. De geringe mogelijkheden om zich via legale middelen te
verzetten tegen de bebossingspolitiek maakte de plattelandsbevolking dan ook volledig
afhankelijk van de willekeur van individuele bosbouwautoriteiten ter plekke.
Wat was nu het uiteindelijke resultaat van de bebossingspolitiek met betrekking tot de
communale gronden onder de Estado Novo. Uitgaande van de in 1939 geïnventariseerde
hoeveelheid baldios in Portugal, te weten ongeveer 500.000 ha, was in 1972 een
oppervlakte van 479.469 ha in beheer van de bosbouwdienst. Hiervan was 281.056 ha
bebost. Zoals reeds aangegeven had de JCI in totaal 16.392 ha verdeeld of aan
kolonisten ter beschikking gesteld (Estêvão,1983:1152,1235). Volgens Baptista
(1978:172) was het resterende deel grotendeels in handen van grote boeren gekomen.
In het volgende willen we nu de hierboven geschetste ontwikkelingen illustreren aan de
hand van een beschrijving van het verloop van de bebossing in ons onderzoeksgebied.

D. Het bebossingsproject in de Serra da Freita
Een van de eerste gebieden die na het verschijnen van de wet op de bebossing (lei do
povoamento florestal) van 1938 onder het beheer van de bosbouwdienst werden
gebracht, was de Serra da Freita. In de gemeente Arouca was rond de eeuwwisseling, zij
het door particulieren, een begin gemaakt met het bebossen van de laagst gelegen
hellingen van dit gebergte. De houtverwerkende industrie was reeds in de jaren 30 een
vrij belangrijke economische activiteit in dit gebied (houtzagerijen). Het verder bebossen
van de Serra da Freita werd door het gemeentebestuur dan ook van groot belang geacht.
Duidelijk blijkt dit uit een verzoekschrift gericht aan het Ministerie van Landbouw. Hierin
wordt verzocht de hoger gelegen delen van het gebergte in beheer te doen nemen door
de bosbouwdienst. De gemeente achtte zichzelf namelijk niet in staat de bebossing van
dit gebied voor haar rekening te nemen (Câmara Municipal de Arouca, 1930). Met het
verschijnen van de wet op de bebossing in 1938 wordt er opnieuw een verzoek ingediend
door de gemeente, waarin wordt gevraagd de bebossing van de hoogvlakte van de Serra
da Freita uit te stellen vanwege het grote economische belang dat de daar gelegen
baldios hebben voor de plaatselijke bevolking (Câmara Municipal de Arouca, 1938). Het
eerst genoemde verzoek moet gezien worden tegen de achtergrond van een niet al te
rigide bosbouwpolitiek in het begin van de jaren 30. Gezien hetgeen we in het
voorgaande reeds naar voren hebben gebracht moge duidelijk zijn dat in 1938 deze
situatie grondig was gewijzigd. Het laatst genoemde verzoek meet dan ook in dit licht
worden bezien.
Zoals wettelijk was voorgeschreven werd er een onderzoek gedaan naar het belang van
de baldios in de Serra da Freita voor de plaatselijke bevolking, dat in 1940 werd
afgerond. Eveneens werden er door verschillende dorpen petities ingediend waarin zij de
onmisbaarheid van hun baldios poogden aan te tonen en waarin tevens de overheid werd
verzocht van bebossing van deze gronden af te zien (Caldeira de Queroz,1940:1 ). Op
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grond van genoemd onderzoek werd nu bepaald dat er in de perimeter Serra da Freita,
die 5.113 ha omvatte, een gebied van 1.757 ha niet zou worden bebost. Dit gebied lag
voornamelijk op de hoogvlakte van het gebergte. Volgens de bosbouwdienst was de
lokale bevolking hier volledig afhankelijk van de baldios voor wat betreft veeteelt en
natuurlijke mestvoorziening. Dit in tegenstelling tot de meer hellingachtige gebieden van
de perimeter. Door het warmere klimaat op de hellingen was de bevolking hier minder
afhankelijk van geiten- en schapermest. Eveneens waren in de hier gelegen dorpen delen
van de baldios reeds in particuliere. handen gekomen, waardoor de natuurlijke
mestvoorziening was veiliggesteld. Hierbij werd tevens opgemerkt dat door de relatief
goede kwaliteit van de grond minder uitbundig bemest hoefde te worden dan op de
hoogvlakte. Daarnaast zouden deze hellingdorpen voor een groot deel gebruik maken
van baldios die niet binnen de perimeter vielen. Volgens de bosbouwdienst was er op de
hellingen sprake van een hogere opbrengst per hectare van de verschillende
landbouwgewassen, waardoor het vee, vooral de koeien, minder gebruik hoefde te
maken van de baldios. De slechtere kwaliteit van de communale gronden was er volgens
het rapport de oorzaak van dat er hier minder vee kon worden gehouden. Er waren op de
hellingen dan ook minder geiten en schapen dan op de hoogvlakte, zowel per hectare
communale grond als per huishouden. Een eventuele vermindering van de hoeveelheid
kleinvee zou dan ook volgens de bosbouwdienst minder verstrekkende gevolgen hebben
dan op de hoogvlakte. Terwijl de dorpen op de hoogvlakte voor hun geldinkomen geheel
op de verkoop van vee waren aangewezen, gold dit zeer zeker niet voor de hellingdorpen
waar men de mogelijkheid had om bijvoorbeeld maïs en rogge op de markt te brengen.
Eveneens was hier sprake van de productie van wijn en olijven (DGSFA,1940). In het
antwoord op de petities van de plaatselijke bevolking, welke praktisch uitsluitend van
hellingdorpen afkomstig waren, werden nu deze argumenten door een ingenieur van de
bosbouwdienst naar voren gebracht als onderbouwing van het niet honoreren van de
verzoekschriften. Hij stelde zich de vraag waar er überhaupt nog zou kunnen worden
bebost indien de petities zouden worden ingewilligd. Volgens hem waren de nadelige
gevolgen van de bebossing voor de hellingdorpen slechts gering. Uitgaande van een
gemiddelde kudde geiten per huishouden, welke 15 stuks bedroeg, konden volgens deze
ingenieur per jaar ongeveer 4 geiten verkocht worden. Het eventueel gedwongen van de
hand doen van de geiten zou dan ook slechts een klein geldelijk verlies betekenen.
Bovendien was het volgens hem in het geheel niet noodzakelijk afstand te doen van de
kuddes. Men zou ze na het bebossen van de hellingen immers op de hoogvlakte kunnen
laten grazen. Het probleem van de te grote afstand tussen de betreffende dorpen en de
hoogvlakte zou dan kunnen worden opgelost door hier met het vee gedurende een groot
deel van het jaar permanent te verblijven (Caldeira de Queroz,1940:1-5). Deze
argumentatie laat duidelijk zien dat de nadelige gevolgen van het bebossingsprojekt
worden weggeredeneerd. Frappant is bijvoorbeeld dat in hetzelfde onderzoek dat als
basis heeft gediend voor de rechtvaardiging van het niet honoreren van de verschillende
petities, het jaarlijks batig saldo van een gemiddeld boerenhuishouden in de
hellingdorpen geschat wordt op een bedrag dat vrijwel overeen komt met de opbrengst
van het verkopen van 4 geiten. Het van de hand doen van de kudde zou dus een
aanzienlijke financiële aderlating betekenen voor zo' n gemiddeld boerenhuishouden.
Door een gemiddeld huishouden als uitgangspunt te nemen voor de verschillende
berekeningen wordt bovendien voorbij gegaan aan het feit dat sommige families voor
hun inkomen geheel afhankelijk waren van de verkoop van kleinvee. Daar zij slechts een
geringe hoeveelheid cultuurland tot hun beschikking hadden was de oogst van maïs en
rogge misschien net voldoende om een koe te kunnen houden, maar stelde hen zeker
niet in staat deze gewassen op de markt te brengen. Vaak moesten zij dit zelfs kopen.
Ook de oplossing die werd aangedragen, namelijk om het vee permanent op de
hoogvlakte te laten grazen, gaat geheel voorbij aan de sociale werkelijkheid in de
desbetreffende gebieden. Het is hoogst onwaarschijnlijk, gezien de bestaande
conflictueuze relaties tussen de verschillende dorpen over het gebruik van de baldios, dat
onder deze nieuwe omstandigheden, waarbij de druk op de gemeenschappelijke gronden
alleen maar toe zou nemen, het veraf gelegen dorpen zou worden toegestaan hun vee op
de hoogvlakte te laten grazen. Hiervan was dan ook geen sprake.
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Het autoritaire karakter van het bebossingsprojekt blijkt duidelijk uit het feit dat de
petities van de bevolking geen enkele invloed hebben gehad op de inhoud van het
definitieve project. Het bebossingsplan, zoals dat tot stand was gekomen op basis van
het door de bosbouwdienst zelf uitgevoerde onderzoek naar het economische belang van
de baldios voor de lokale bevolking, werd uiteindelijk als wet bekrachtigd in 1940.
Volgens het plan diende er een areaal van 3.000 ha, voornamelijk gelegen op de
hellingen, te worden bebost. Was het gebruik van de communale gronden tot dan toe
een interne aangelegenheid van de dorpsgemeenschappen, vanaf nu zou dit
onderworpen worden aan tal van reglementen waar de plaatselijke bevolking niet in werd
gehoord. Hieronder vielen bijvoorbeeld het hoeden van vee, het verzamelen van
mestgrondstof, het sprokkelen van brandhout, het hakken van steen, het gebruik van
waterbronnen en verkeer op de paden welke laatste door de bosbouwdienst, indien zij dit
nodig achtte, konden worden afgesloten of verlegd. Terwijl er dus allerlei maatregelen
werden getroffen die de lokale autonomie sterk beperkten, zouden de financiële
voordelen voortvloeiende uit de toekomstige bosopbrengsten niet direct de getroffen
gemeenschappen maar de gemeenten of in enkele gevallen de Junta de Freguesia ten
goede komen. In de wet werd bepaald dat de lokale overheden die officieel eigenaar
waren van de verschillende baldios zouden delen in de opbrengsten van het hout. De
meeste baldios in de perimeter Serra da Freita vielen onder de gemeente Arouca en Vale
de Cambra. Een klein gedeel te was officieel eigendom van de freguesia Manhouce,
gelegen in de gemeente São Pedro do Sul.

fig. 9 Perimeter Serra da Freita.

De toekomstige geldopbrengsten voortvloeiende uit de houtproductie zouden volgens de
wet verdeeld moeten worden tussen de staat en de lokale overheden. Deze laatste
zouden na aftrek van de door de staat gemaakte kosten een bepaald bedrag krijgen naar
rato van de geschatte waarde van de verschillende baldios die zij officieel in eigendom
hadden. Het was dus geheel afhankelijk van de willekeur van de gemeente-autoriteiten in
hoeverre deze financiële middelen zouden worden besteed ten bate van de door de
bebossing getroffen dorpsgemeenschappen. Zelfs in het geval dat de Junta de Freguesia,
in dit geval Manhouce, officieel eigenaar van de baldios was en zodoende zou gaan delen
in de bosopbrengsten was er geen enkele garantie dat deze gelden niet voornamelijk in
het centrumdorp zouden gaan worden besteed in plaats van juist in die dorpen waarvan
de gemeenschappelijke gronden binnen de perimeter vielen.
Het is nu de bosbouwdienst zelf die in een rapport uit 1961 erkent dat het bebossen van
de hellingen van de Serra da Freita drastische gevolgen heeft gehad voor de betreffende
dorpsgemeenschappen. Zo wordt gesteld dat door het feit dat deze dorpen vaak volledig
door het bos omsloten zijn de hoeveelheid kleinvee, met name geiten, er in sterke mate
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is afgenomen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de lokale economie. Tevens wordt
opgemerkt dat dit tot een vijandige houding ten opzichte van de bosbouwdienst
aanleiding heeft gegeven (DGSFA,1961). Hoewel deze ontwikkelingen niet meer zijn
terug te draaien voor wat betreft de hellingdorpen, probeert de bosbouwdienst nu via het
aanleggen van verbeterde weidegronden de negatieve gevolgen van het
bebossingsprojekt voor de hoger gelegen dorpen te compenseren en te komen tot een
meer rationele veeteelt, waardoor de veestapel zelfs zou kunnen worden uitgebreid. Het
plan hiertoe uit 1960/61 is erop gericht om uiteindelijk het overgrote deel van het niet
beboste areaal hiervoor te bestemmen. In eerste instantie werd een gebied van 330 ha
hiervoor gereserveerd en zodoende afgesloten voor het vee (DGSFA,1960 en 1961). In
de maand juli mocht de bevolking het gras afsnijden en gelijkelijk tussen de
verschillende families verdelen. Dit gebeurde onder toezicht van een boswachter. Daarna
mocht men de koeien gedurende een korte periode twee uur per week op deze
weidegronden laten grazen. Hoewel dit project in principe een positieve uitwerking zou
kunnen hebben op de lokale economie, leidde de wijze waarop het werd uitgevoerd tot
grote wrijvingen tussen de lokale bevolking en de bosbouwdienst. Het geheel werd
zonder enige vorm van overleg met de direct betrokkenen doorgevoerd. Van de ene dag
op de andere hadden de herders 330 ha minder baldio tot hun beschikking. Daarnaast
werd er geen deugdelijke afrastering tussen de verbeterde weidegronden en de overige
baldios aangebracht. Het was dan ook voor de herders bijzonder moeilijk het vee buiten
deze weidegronden te houden. De hier voorkomende weelderige vegetatie oefende op
het vee immers een grote aantrekkingskracht uit. Het betreden van deze gronden werd
door de boswachters meestal onmiddellijk bestraft met forse boetes. Ook werd ons
verteld dat regelmatig drachtige koeien spontaan aborteerden wanneer zij verdreven
werden van deze weidegronden.
In het begin van de jaren 70 blijkt uit de behandeling door de bosbouwdienst van een bij
haar ingediende petitie, dat binnen deze organisatie het besef is doorgedrongen dat een
door de bebossing opgeroepen vijandschap van de kant van de lokale bevolking nadelige
gevolgen kan hebben voor het welslagen van het gehele bebossingsprojekt. De slechte
verhouding tussen de plaatselijke bevolking en de bosbouwdienst had, zoals we in het
voorgaande reeds hebben opgemerkt, op andere plaatsen al vaak aanleiding gegeven tot
brandstichting of een passieve houding bij de bluswerkzaamheden. Een aantal dorpen in
de Serra da Freita hadden in 1972 de bosbouwdienst verzocht om bepaalde op de
hellingen gelegen en nog niet beboste delen van de baldios te vrijwaren van nieuwe
bosaanplant. De bosbouwdienst verklaarde zich bereid de stukken, die officieel eigendom
waren van de gemeente Vale de Cambra, in beheer te geven van de Junta de Freguesia
waaronder de betreffende dorpen ressorteerden, met dien verstande dat deze baldios wel
dienden te worden bebost. Deze maatregel zou er echter volgens de bosbouwdienst toe
leiden dat de toekomstige houtopbrengsten meer ten goede zouden komen aan de
desbetreffende dorpen (DGSFA;Ferreira,1972). Dit voorstel van de bosbouwdienst
strandde echter uiteindelijk op de onwil van de centrale landbouwautoriteiten. De door de
bosbouwdienst gesignaleerde gevaren voor het bebossingsprojekt waren voor wat betreft
de Serra da Freita zeker niet denkbeeldig. De afwijzing door de centrale autoriteiten van
het verzoekschrift getuigde dan ook niet van een groot inzicht binnen het bureaucratisch
apparaat in de verhoudingen in de te bebossen gebieden. Dat er sprake was van een
uiterst gespannen situatie blijkt wel uit het feit dat in de Serra da Freita direct na de
omwenteling in 1974 in een soort volkswoede de meeste boswachtershuizen, die
geïsoleerd in de bergen waren gelegen, zwaar werden vernield of in brand gestoken.
Eveneens was er aan de vooravond van de revolutie een verzetsactie met betrekking tot
de verbeterde weidegronden. In 1973 betraden ongeveer 40 bewoners van Albergaria
das Cabras met hun vee de verboden grond. Het feit dat er in deze periode een
progressieve pater werkzaam was in deze freguesia zal de actie zeer waarschijnlijk
hebben bevorderd. Als gevolg van de bezetting werden de boeren voor het gerecht
gedaagd. Het proces kende dankzij de omwenteling in april 1974 een voor de boeren
gunstige afloop. Hoewel de onvrede onder de bevolking van Albergaria das Cabras groot
moet zijn geweest, deden niet alle bewoners aan de actie mee. Enerzijds was dit
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Fig. 10 Bebossing van de perimeter Serra da Freita (situatie 1985)
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waarschijnlijk te wijten aan het feit dat een aantal dorpelingen zo nu en dan in loondienst
waren bij de bosbouwdienst en dan ook niet het risico wilden lopen om door deelname
aan de actie uitgesloten te worden van deze inkomstenbron. Anderzijds stonden vooral
de kleinere boeren positiever ten opzichte van de verbeterde weidegronden, daar de
gelijke verdeling van het hooi een aanzienlijke verhoging betekende van de hoeveelheid
veevoer waarover zij konden beschikken. Hoewel het duidelijk zal zijn dat de bebossing
en de aanleg van de verbeterde weidegronden in de Serra da Freita op zeer autoritaire
wijze is verlopen en de gevolgen voor de betreffende dorpsgemeenschappen, vooral die
op de hellingen, ingrijpend zijn geweest, kan in dit verband echter niet gesproken worden
van een bewuste poging de lokale economie te vernietigen om zodoende goedkope
arbeidskracht vrij te maken en de afzet van kunstmest te bevorderen, hetgeen juist door
Estêvão (1983) als een belangrijke doelstelling van het bebossingsprojekt wordt gezien.
Het bebossingsplan uit 1940 hield wel degelijk rekening met de onmisbaarheid van de
communale grond voor de dorpseconomieën op de hoogvlakte. Indien we de algemene
vraag of er in de Serra da Freita al dan niet bebost diende te worden buiten beschouwing
laten, was de keuze om de hellingachtige gebieden te bebossen de meest verantwoorde,
aangezien de hier liggende dorpen in mindere mate afhankelijk waren van de communale
gronden. Het is dan ook ontegenzeggelijk waar dat de dorpen op de hellingen van de
perimeter minder te leiden hebben gehad van de bebossing dan het geval zou zijn
geweest voor de dorpen op de hoogvlakte. Hier zou een volledige bebossing van de
baldios waarschijnlijk het einde hebben betekend voor de daar gesitueerde
dorpssamenlevingen. Concluderend kunnen we opmerken dat de met het
bebossingsprojekt samenhangende staatsinterventie opgevat kan worden als
''kolonisering''. Het geheel geschiedde achter de ruggen van de betrokkenen om en heeft
dan ook aanleiding gegeven tot vormen van verzet. Anderzijds heeft het
bebossingsprojekt een aantal positieve effecten gehad die door de plaatselijke bevolking
nu ook als zodanig worden ervaren. Zo werd bijvoorbeeld de infrastructuur verbeterd. Er
kwam een directe wegverbinding tot stand die de hoogvlakte van de Serra da Freita
verbond met zowel Arouca, Vale de Cambra als São Pedro do Sul (zie fig.3). Deze wegen
zijn, hoewel moeizaam, begaanbaar voor motorvoertuigen. Eveneens is er nu een
overvloed aan brandhout, terwijl in de hellingdorpen de waterhuishouding sterk is
verbeterd. Tevens zijn hier de landbouwgronden door het bos beter beschut tegen de
wind, hetgeen vooral bevorderlijk is voor de druiven- en olijventeelt.
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V. VERANDERINGSPROCESSEN IN DE TERRA FRIA GEDURENDE DE
LAATSTE DECENNIA

A. Industrialisatie
De vanaf het begin van de jaren 50 gevoerde industrialisatiepolitiek onder de Estado
Novo gaf aanleiding tot een relatief sterke industriële groei en ging gepaard met een
stijging van de groeivoet van het bruto nationaal product. Bedroeg deze tussen 1940 en
1950 gemiddeld 2,8% per jaar, dit zou oplopen tot 4,4% in de periode tussen 1950 en
1960. De niet-agrarische sector kende in laatstgenoemde periode zelfs een gemiddelde
groeivoet van 5,6%. Deze relatief sterke industrialisatie zou echter niet gepaard gaan
met een gelijksoortige groei binnen de agrarische sector. Deze kende slechts een
gemiddelde groeivoet van 1,3% in de periode 1950-1960, terwijl zij in het hieraan
voorafgaande decennium nog 2% had bedragen. Het grootste deel van deze groei was
echter te danken aan de toename van de houtproductie (Estêvão,1983:1153). De
relatieve stagnatie van de landbouw blijkt eveneens uit het feit dat in 1960 nog 40% van
de beroepsbevolking werkzaam was binnen de primaire sector. Van een met de
industriële ontwikkeling samenhangende rationalisering van de landbouw was in deze
periode dan ook nauwelijks sprake. Ook de directe staatsinterventie om tot een
herstructurering van de agrarische sector te komen mislukte volledig. Zo had de
gevoerde prijspolitiek, enkele uitzonderingen daargelaten, niet de gewenste gevolgen.
Het graanprotectionisme leidde ertoe dat de grote graanboeren in het zuiden slechts op
beperkte schaal technologische vernieuwingen doorvoerden om tot een hogere productie
te komen. Aan de andere kant ontbraken concrete maatregelen tot herverdeling van het
grootgrondbezit vrijwel geheel (Rocha,1979:851-852). De ruilverkavelingspolitiek ten
aanzien van het uiterst versnipperde kleingrondbezit stuitte op grote weerstand bij de
boerenbevolking en boekte dan ook nauwelijks resultaat (18).
In een poging de industriële groei te consolideren of zelfs uit te breiden, zal Portugal zich
in het begin van de jaren 60 meer gaan richten op Europa. Via het lidmaatschap van de
EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) poogde men een afzetgebied te scheppen voor de
nationale productie, die wegens de stagnatie van de landbouw en het uitblijven van een
hogere levensstandaard niet op de binnenlandse markt kon worden afgezet. De op export
gerichte industrie zou zich binnen dit model moeten richten op de verwerking van met
name land- en bosbouwproducten, welke met betrekkelijk geringe technologische
middelen tot halffabricaat of eindproduct zouden kunnen worden omgevormd. In
combinatie met een laag loonniveau zou men dan de concurrentie op de Europese markt
aankunnen. De agrarische sector zou zich overeenkomstig dit model dienen om te buigen
van een op autarkie gerichte naar een op export gerichte landbouw. Het verlaten van de
autarkische politiek betekende echter geenszins dat bijvoorbeeld het graanprotectionisme
werd opgeheven. Desondanks zouden mede onder invloed van het veranderde beleid
grote delen van het tot dusver voor graan bestemde areaal in Zuid-Portugal worden
aangewend voor de tomatenteelt als basis voor de conservenindustrie (Villaverde
Cabral,1974:106). In het midden van de jaren 60 zal dit ontwikkelingsmodel op grote
problemen blijken te stuiten. Hiervoor waren vooral twee factoren verantwoordelijk.
Enerzijds werd dit veroorzaakt door de massale emigratiegolf naar de industriële centra
van West-Europa en anderzijds door de koloniale oorlog in Afrika welke in deze periode
steeds heviger vormen gaat aannemen. Naast een gigantische stijging van de militaire
uitgaven (tot ongeveer 50% van het overheidsbudget) betekende deze oorlog eveneens
een verlenging van de militaire dienstplicht tot vier jaar. Deze ontwikkelingen hadden
dan ook tot gevolg dat de spanning op de arbeidsmarkt in belangrijke mate zou gaan
toenemen. Het ontwikkelingsmodel dat gebaseerd was op het aanbod van goedkope
arbeidskracht kwam zodoende in gevaar (Estêvão,1983:1250). Het regime poogt nu de
emigratiegolf in te dammen, hetgeen echter weinig effect sorteert. Via clandestiene
kanalen gaat de emigratie onverminderd voort (Serrão,1982:62) (19). Deze
ontwikkelingen noopten het Salazar-regime uiteindelijk tot het openstellen van het land
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voor het buitenlands kapitaal, hetgeen een definitieve breuk betekende met de tot dan
toe gevoerde nationalistische economische politiek.

B. Het Noordportugese platteland
De toename van de migratie en emigratie vanaf de jaren 50 en in versterkte mate in de
jaren 60, hetgeen samenhing met de industriële ontwikkeling in Portugal en de
hoogconjunctuur in de geïndustrialiseerde landen, heeft ertoe geleid dat het aantal
boeren dat gebruik maakte van loonarbeid drastisch verminderde.

Patroonboeren
Noord-Portugal
Zuid-Portugal
Totaal

1950
119.000
18.000
137.000

1970
14.000
3.000
17.000

(Bron: Wageningen,1981 :141-142)

De toegenomen mogelijkheden om buiten de landbouw geldinkomsten te verkrijgen
hadden een stijging van het reële loon op het platteland tot gevolg. Hierdoor waren vele
boeren niet meer in staat gebruik te maken van loonarbeid. In dezelfde periode is het
aantal familiebedrijven in absolute zin eveneens afgenomen. Wel is er echter sprake van
een relatieve toename van het aantal familiebedrijven.

Familiebedrijven
Noord-Portugal
Zuid-Portugal
Totaal

1952/54
627.000
75.000
702.000

1968
607.000
82.000
689.000

(Bron: Wageningen,1981:141-142)

Eveneens is in deze periode, afgezien van het in het buitenland werkzame deel van de
bevolking, een afname te constateren van dat deel van de beroepsbevolking dat in de
primaire sector werkzaam is, en wel van 48,4% in 1950 naar 29,8% in 1970 (Silva en
van Toor,1982:109). Er dient hierbij echter te worden opgemerkt dat veel van de naar de
stad getrokken boeren hun land vaak niet hebben verkocht, terwijl eveneens een groot
deel naast het werk in de stad het boerenbedrijf blijft voortzetten (Madureira
Pinto,1981). Gepaard met de relatieve toename van het aantal familiebedrijven zien we
tussen 1952 en 1968 een stijging van het aantal bedrijven dat over meer dan 4 ha land
beschikt. Deze stijging is niet het gevolg geweest van een versnippering van het grote
boerenbedrijf (meer dan 50 ha).

Bedrijven met 4-50 ha
1952/54
Noord-Portugal
58.000
Totaal
87.000

1968
135.000
171.000

(Bron: Wageningen,1981:137,150)
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Was in 1952 in Noord-Portugal nog 91,7% van de bedrijven kleiner dan 4 ha, in 1968
was dit gedaald tot 80%. Eveneens is dit gepaard gegaan met een toename van het
aantal familiebedrijven dat voornamelijk voor de markt produceert (Wageningen,
1981:137,150 & 119). Dat er sprake was van een, zij het beperkte, rationalisering van
de Noordportugese landbouw, kan ook worden afgeleid uit de toegenomen mechanisatie
binnen het boerenbedrijf. Zo is het aantal tractoren tussen 1952 en 1968 gestegen van
1.573 naar 10.636 en zal in 1972 ze1fs 20.246 bedragen (Freitas e.a.,1976:97) (20). Uit
het feit dat er in 1952 gemiddeld 1,6 tractoren waren per bedrijf dat hiervan gebruik
maakte en dat deze verhouding in 1968 bijna 1 : 1 bedroeg zouden we kunnen
concluderen dat in deze periode ook kleinere bedrijven tractoren zijn gaan aanschaffen.
Was er van het totaal aantal tractoren in Noord-Portugal in 1952 slechts 10% afkomstig
uit de districten waar de Terra Fria deel van uitmaakt, in 1972 zou dit zijn opgelopen tot
35%. Dit betekent dat de mechanisatie, die in de gebieden rond de grote steden evenals
in die streken welke aan de Alentejo grenzen en waar het grote boerenbedrijf veelvuldig
voorkant al in 1952 reeds een zekere ontwikkeling kende, zich in de betreffende periode
eveneens gaat doorzetten in die regio' s waar zij tot aan de jaren 50 vrijwel geheel had
ontbroken. Ook het gebruik van kunstmest zou in deze periode toenemen. De
gemiddelde hoeveelheid kunstmest per hectare laat tussen 1952 en 1974 een
verdubbeling zien. In vergelijking met de overige Zuideuropese landen blijft het gebruik
echter zeer laag (Rocha,1979:854). Was het gebruik van kunstmest tot in de jaren 50
voornamelijk voorbehouden aan het grote boerenbedrijf, in de jaren 60 begint eveneens
het kleinbedrijf hiervan gebruik te maken. Uit het feit dat in 1968 in Noord-Portugal nog
88% van het aantal familiebedrijven minder dan 50% van hun productie op de markt
bracht, kunnen we concluderen dat er, mede gezien het voorgaande, zeker niet kan
worden gesproken van een vergaande rationalisering van de Noordportugese landbouw.
Met betrekking tot de Terra Fria willen we nog opmerken dat er in de betreffende periode
een tendens waarneembaar is van een omschakeling van extensieve veeteelt naar meer
intensieve veeteelt. Bennema wijst erop dat deze omschakeling het gevolg was van een
prijsstijging van rundvlees en melk waardoor men meer stalvee ging houden. In dezelfde
periode zouden de opbrengsten van de kleinveehouderij in sterke mate verminderen, met
alle gevolgen van dien voor de extensieve veeteelt (Bennema,1978:66-68). Ons inziens
is het grootschalig bebossingsprojekt en de daarmee samenhangende vermindering van
het areaal communale grond eveneens op dit proces van invloed geweest.

C. De emigratie
Zoals reeds opgemerkt had de emigratiegolf van de jaren 60 negatieve gevolgen voor de
in die tijd gevoerde industrialisatiepolitiek. Het specifieke karakter van de emigratie in
deze periode zou eveneens van invloed zijn op de stagnatie in de agrarische sector. Was
Brazilië tot 1960 verreweg het belangrijkste emigratieland, hierna zou dit worden
overgenomen door West-Europa, waarbij vooral Frankrijk van grote betekenis zou
worden. Zou tussen 1951 en 1960 nog ruim 75% van het totaal aantal emigranten als
bestemming Brazilië kiezen, in de periode 1961-1965 zou dit percentage dalen tot
ongeveer 20%. Tussen 1961 en 1972 trokken ongeveer 785.000 Portugezen naar
Frankrijk, terwijl in 1973 van de 970.000 Portugezen die in Europa werkzaam waren er
773.000 in Frankrijk verbleven (Serrão,1982:43,66 & 69) (21). Uit het feit dat tot 1930
slechts 3,5% van de emigranten naar Portugal terugkeerden kan worden geconcludeerd
dat, hoewel er wel sprake was van enige geldzendingen, de banden met het moederland
toch grotendeels waren verbroken. Hierna zou dit percentage enigszins oplopen tot 6,8%
(Serrão,1982:39). Het feit dat de emigratie zich vanaf 1960 voornamelijk op Europa ging
richten hield in dat de emigranten die van het platteland afkomstig waren (ongeveer
50%) hun land meestal bleven aanhouden en hun familie via geldzendingen
ondersteunden. Deze geldzendingen zouden zo’n belangrijke rol gaan spelen dat soms
hele dorpen van deze inkomsten afhankelijk werden (Rocha,1979:850;Goldey,1983:997998). Hoewel vrouwen en kinderen vaak in de dorpen achterbleven zouden in deze
periode steeds meer vrouwen meegaan. De kinderen worden dan achtergelaten bij de
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grootouders. Ook zien we in deze periode een toename van het wegtrekken van hele
gezinnen (Serrão,1982:124-127).
Vanwege het massale karakter van de emigratie naar de industriële centra van WestEuropa zou er op het Noordportugese platteland een groot tekort aan arbeidskracht
ontstaan. Volgens Rocha is dit dan ook een belangrijke factor ter verklaring van de
stagnatie in de landbouw. Tegenover de vermindering van de hoeveelheid arbeidskracht
hebben er volgens deze auteur weinig kapitaalsinvesteringen plaatsgevonden. De
investeringen die plaats vonden waren vooral gericht op het verwerven van
arbeidsbesparende machines en niet op opbrengstverhogende technieken (Rocha,1979:
855-856). Eveneens heeft het gebrek aan arbeidskracht aanleiding gegeven tot het niet
volledig benutten van het bestaande areaal aan cultuurland. Tevens zou dit tot gevolg
hebben dat het land minder zorgvuldig werd bewerkt. Het is van belang hierbij op te
merken dat vanwege de emigratie vele families niet meer primair afhankelijk zijn van het
boerenbedrijf, waardoor een teruggang in de opbrengsten uit de landbouw minder
gevoelig zal aankomen (22).

D. De Terra Fria
In de Terra Fria zijn vooral drie fenomenen van belang geweest als aanzet tot ingrijpende
veranderingsprocessen die zich vanaf de jaren 40 hebben voltrokken. Dit zijn de steeds
verdergaande staatsinterventie, het verankeringsproces van het liberale erfsysteem en
de toenemende migratie en emigratie. Volgens Goldey bestaat er een nauwe samenhang
tussen de institutionalisering van het moderne erfsysteem en het veranderende karakter
van de emigratie in deze periode. Het antieke erfsysteem had tot gevolg dat er een
kleine maar permanente emigratie bestond, hetgeen vooral de jongere broers van de
hoofderfgenaam betrof. Met de verandering van de verervingwijze, tenderend naar het
gelijk verdelen van het erfgoed onder alle erfgenamen, zouden meer dan voorheen de
banden tussen de emigrant en zijn geboortedorp blijven voortbestaan. Hierdoor zou de
beslissing om te emigreren gemakkelijker worden genomen. Eveneens zou hierdoor de
emigrant meer dan vroeger naar zijn geboorteplaats terugkeren (Goldey,1983:1000).
Naast de emigratie hadden vanaf het begin van de jaren 50 vooral het bebossingsprojekt
evenals de toenemende industrialisatie tot gevolg dat de dorpsgemeenschappen van de
Terra Fria via het leveren van arbeidskracht in meerdere mate werden geïntegreerd
binnen de kapitalistische maatschappijformatie. Hiernaast was in bepaalde gebieden de
mijnbouw (o.a. wolfraam) met name in de jaren 40 op dit proces van invloed geweest.
Met name het grootschalige bebossingsprojekt zal de migratie en emigratie uit vele
gebieden van de Terra Fria waarschijnlijk in sterke mate hebben bevorderd.
Op het politieke niveau zou onder de corporatieve staat de relatieve autonomie van de
dorpsgemeenschappen sterk verminderen. In het vorige hoofdstuk zijn we reeds
uitvoerig ingegaan op de invloed die het bebossingsprojekt hierop heeft gehad. Eveneens
zou het lokale bestuur op meer directe wijze onder controle worden gebracht van de
gemeentelijke autoriteiten en wel via de reeds in het voorgaande genoemde "regidor".
Dit was een inwoner van de freguesia, die vanaf 1936 in deze functie zou worden
benoemd door de centrale autoriteiten zonder tussenkomst van de Junta de Freguesia.
Zijn taken waren onder andere het handhaven van de openbare orde, het verzamelen
van landbouwkundige gegevens ten behoeve van statistisch onderzoek, het bekend
maken van regeringsbesluiten, het oproepen van jonge mannen voor de militaire dienst
en het controleren van de Junta de Freguesia. De regidor kan dan ook worden
beschouwd als de vertegenwoordiger van de centrale staatsmacht binnen de
dorpsgemeenschappen, welke een tegenwicht diende te vormen ten opzichte van het
gekozen lokale bestuur (Riegelhaupt,1979:508) (23). Vonden de socialisatieprocessen in
de meest afgelegen delen van de Terra Fria voorheen plaats binnen de familie en het
dorp, waarbij eveneens de kerk een belangrijke rol speelde, met de komst van de school
zal de staat ook hierin een steeds belangrijker aandeel krijgen.
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Met de massale emigratie naar de industriële centra van West-Europa vanaf de jaren 60
zouden de veranderingsprocessen in een stroomversnelling raken. In tegenstelling tot de
emigratie van voor 1960 wordt het meer recente emigratiefenomeen gekenmerkt door
het feit dat de emigrant deel blijft uitmaken van de dorpssamenleving. Zo stelt Marinho
Antunes dat de huidige emigrant steeds meer wordt gezien als iemand met een specifiek
beroep en als zodanig een statuspositie inneemt binnen de dorpsgemeenschap. De
huidige emigratie kan dan ook worden beschouwd als een fenomeen waarbij niet het
opbouwen van een nieuw bestaan elders, maar juist de sociale mobiliteit binnen de eigen
samenleving centraal staat. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de meeste emigranten in
hun geboortedorp een nieuw huis laten bouwen. De luxe en protserigheid van
deze emigrantenhuizen staan meestal in schril kontrast tot het eenvoudige en vaak
armoedige karakter van de traditionele huizen. Ook wordt door emigranten groot belang
gehecht aan het verwerven van land om zich als groot landeigenaar binnen de context
van het dorp te kunnen manifesteren. Zij die voorheen niet over land beschikten kopen
nu vaak stukken grond om zich hiermee tot de groep grondbezitters te kunnen gaan
rekenen (Marinho Antunes,1981:19,21 & 27). Aan de andere kant zal door de steeds
verdergaande integratie binnen de bredere sociale formatie de traditionele samenleving
in belangrijke mate in ontbinding raken. Het hebben van geld wordt dan ook belangrijker
dan het floreren van het boerenbedrijf binnen de traditionele context. Het uitdrukken van
iemands statuspositie geschiedt nu dan ook, naast de meer traditionele vormen, vooral
door het bezit van een hoeveelheid luxe consumptiegoederen zoals auto 's. Goldey merkt
in dit verband op dat huwelijken met emigranten die over veel geld beschikken
aantrekkelijker worden dan huwelijken met boerenzoons wiens families veel land
bezitten. Er is volgens haar dan ook een tendens waarneembaar, met name vanaf het
begin van de jaren 70, waarbij het bezitten van land in steeds mindere mate aan prestige
is gekoppeld. Binnen deze nieuw ontstane constellatie zullen vooral diegenen die van
plan zijn het boerenbedrijf voort te zetten pogen meer land te verwerven om hun bedrijf
te kunnen rationaliseren (Goldey,1983:1016-1019). Ook andere overwegingen voor
aankoop van grond, zoals het beleggen van kapitaal of het zich verzekeren van een
bestaansbron voor moeilijke tijden, worden steeds belangrijker. Stond voorheen de
integriteit van het huis (casa) en de familie centraal, nu wordt het welzijn van het
individuele gezin toonaangevend. Bij vooral de jongeren zullen de aspiraties en de
toekomstverwachtingen veranderen, terwijl emigranten die definitief terugkeren of dat
van plan zijn te doen om zich wederom als boer te vestigen een visie op het
boerenbedrijf ten toon spreiden welke een duidelijke breuk betekent met de traditionele
bedrijfsvoering. Aan de andere kant zullen vele emigranten de landbouw als een
secundaire bezigheid gaan beschouwen, zonder overigens hun bedrijf af te stoten. Zij
investeren hun geld dan meestal in het opzetten van allerlei zaakjes zoals een winkel,
een café of een transportbedrijfje. Zoals we reeds hebben vermeld is er ook sprake van
enige mechanisering van het boerenbedrijf, hetgeen enerzijds voortvloeit
uit de behoefte tot modernisering en anderzijds het gevolg is van het uit de emigratie
voortkomende tekort aan arbeidskracht.
Een aantal auteurs heeft erop gewezen dat er met de verdere integratie van de in de
Terra Fria gelegen dorpsgemeenschappen binnen de bredere sociale formatie een proces
op gang is gekomen waarbij traditionele samenwerkingsvormen in ontbinding raken.
Dankzij het moderne erfsysteem, maar vooral de emigratie, is de ongelijkheid in de
betreffende dorpen de laatste decennia in belangrijke mate afgenomen. Zo zijn de
boerenknechten in de loop van de jaren 60 vrijwel geheel uit het dorpsbeeld verdwenen.
We hebben reeds opgemerkt dat de stijging van het reële loon op het platteland hierop
van grote invloed is geweest. O'Neill stelt dat als gevolg van de toegenomen gelijkheid
de afhankelijkheid van rijkere boeren zoals die vroeger bestond sterk is verminderd en
dat daarmee de oude paternalistische verhoudingen in betekenis zijn afgenomen. Was er
vroeger met betrekking tot de arbeidsruil tussen arme en rijke families sprake van de
uitwisseling van ongelijke hoeveelheden arbeid, nu zou er volgens deze auteur een
tendens waarneembaar zijn waarbij de families die over minder land beschikken de
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hoeveelheid tijd die zij besteden aan werkzaamheden op het land van anderen gaan
calculeren en als tegenprestatie het equivalent hiervan verlangen, hetzij in de vorm van
geld hetzij in de vorm van een arbeidsprestatie. De samenwerkingsvormen krijgen dan
ook volgens hem een meer contractueel karakter (O'Neill,1982:26). Aan de andere kant
verdwijnen vanwege de toenemende mechanisatie samenwerkingsvormen die voordien
traditioneel waren. Dit heeft dan vooral betrekking op het oogsten en dorsen van
bepaalde gewassen. Het door de massale emigratie veroorzaakte tekort aan
arbeidskracht heeft ertoe geleid dat bepaalde families dors- of maaimachines zijn gaan
aanschaffen, waardoor zij in staat zijn zich te onttrekken aan de bestaande
samenwerkingsverbanden. Ook met betrekking tot families die niet zijn overgegaan tot
mechanisatie verandert het karakter van de samenwerking aanzienlijk. Wegens het feit
dat onder invloed van het nieuwe erfsysteem het landbezit per huishouden is afgenomen,
is het nu mogelijk de oogst met twee of drie familie-eenheden binnen te halen en te
dorsen. Een werkeenheid zal meer dan vroeger slechts bestaan uit mensen die op de
meest directe wijze familie van elkaar zijn (Goldey,1983:1015). Een aantal voor de
dorpsgemeenschappen contingente ontwikkelingen, zoals het bebossingsprojekt en
prijsdalingen,waren er gedeeltelijk de oorzaak van dat in grote delen van de Terra Fria de
hoeveelheid kleinvee aanzienlijk is verminderd. Hiernaast is op deze afname de zich
veranderende visie op het boerenbedrijf van invloed geweest. Op vele plaatsen zijn de
boeren zich vooral gaan concentreren op de rundveehouderij en beschouwen het houden
van geiten en schapen als een minderwaardig karwei (Martinho,1981). In enkele
gebieden is de hoeveelheid kleinvee zodanig afgenomen dat de hierop betrekking
hebbende samenwerkingsverbanden praktisch volledig zijn verdwenen. Ten aanzien van
het grootvee zijn in dezelfde periode de samenwerkingsverbanden eveneens in betekenis
afgenomen, zij het dat dit niet is voortgekomen uit een sterke vermindering van de
hoeveelheid koeien. Dit laatste was vooral te wijten aan het gebrek aan arbeidskracht,
waardoor men het vee in tegenstelling tot vroeger nu vrij en zonder herder op de baldios
zou laten grazen. Het feit dat dankzij de emigratie-inkomsten het boerenbedrijf op vele
plaatsen van secundaire betekenis was geworden, betekende volgens Goldey
(1983:1010) dat de risico’s, verbonden aan het vrij laten grazen van vee, bijvoorbeeld
een aanval op het vee door wolven, acceptabel worden geacht. Het hoeden van grootvee
wordt nu vooral door die families die bezigheden hebben gekregen naast het
landbouwbedrijf, zoals een handel of transportbedrijf, als een ballast ervaren. Ook het
feit dat met name steeds meer jongeren zich gaan onttrekken aan de
samenwerkingsverbanden, vanuit een instelling waarbij een scherpere lijn wordt
getrokken tussen werk en vrije tijd en waarbij eveneens de vroeger zo belangrijk geachte
contraprestaties in de vorm van voedsel en drank als steeds minder belangrijk worden
beschouwd, heeft een desintegrerende invloed op de traditionele samenleving. In de
meest recente periode, na de omwenteling in 1974, zijn een aantal collectieve
voorzieningen die vroeger via samenwerking tot stand kwamen, overgenomen door de
staat. Was bijvoorbeeld vroeger de aanleg van wegen een gemeenschappelijke
aangelegenheid, nu zullen deze voorzieningen evenals andere steeds meer door de Junta
de Freguesia met financiële middelen van de gemeente worden gerealiseerd. Het zijn
vaak de emigranten die, niet geremd door een onderdanige houding ten opzichte van de
gemeentelijke autoriteiten, zich hard maken voor het bewerkstelligen van deze projecten
Concluderend kunnen we nu opmerken dat er zich in de afgelopen decennia een aantal
veranderingsprocessen hebben voltrokken, waardoor de dorpssamenlevingen in de Terra
Fria in mindere mate kunnen worden gekarakteriseerd als peasant-maatschappijen. Met
de verdergaande integratie binnen de bredere sociale formatie, zowel op het politieke als
op het economische niveau, veranderen eveneens de interpretatiekaders en daarmee de
aspiraties en toekomstverwachtingen. Het zijn dan ook deze veranderingen, naast de
contingenties die voortvloeien uit de toenemende integratie, die er de oorzaak van zijn
dat de instituties die wij als indicatoren voor het bestaan van peasant-maatschappijen
hebben geformuleerd steeds meer in ontbinding raken. Zo zien we dat de materiële
reproductie zich steeds meer verzelfstandigt ten opzichte van de sociaal-integratieve
instituties, hetgeen een verzakelijking op het economische niveau betekent.
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Verschillende vormen van samenwerking verdwijnen of krijgen een zakelijker karakter.
Aan de andere kant raken paternalistische verhoudingen in ontbinding en neemt de
ongelijkheid wat betreft het boerenbedrijf af. Op het politieke niveau heeft de verdere
integratie in zoverre gevolgen dat de relatieve autonomie van de dorpsgemeenschappen
in belangrijke mate afneemt. Dit betekent een verdergaande formalisering van de
politieke en bestuurlijke verhoudingen, terwijl de traditionele instituties in ontbinding
raken. Had dit in eerste instantie een gewelddadig karakter, na de omwenteling van 1974
zou onder de nieuwe en meer democratische verhoudingen de staatsmacht zich steeds
meer gaan verankeren. Uit het voorgaande mag ons inziens echter niet de conclusie
worden getrokken dat de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria alle kenmerken van
peasant-samenlevingen zouden hebben verloren. Een en ander zullen we nu pogen te
illustreren aan de hand van ons eigen veldmateriaal.

E. Albergaria das Cabras
Tot in de jaren 30 waren, zoals we reeds in hoofdstuk III hebben aangegeven, de
contacten tussen de dorpsgemeenschappen van de Serra da Freita en de bredere sociale
formatie beperkt gebleven. Met het bebossingsprojekt, maar ook door de zich
ontwikkelende mijnbouw in de regio, welke laatste vooral gedurende de 2e wereldoorlog
van grote betekenis was, zou hier echter verandering in komen. De mijnbouw in de Serra
da Freita en de daaraan grenzende bergketens betrof tin, maar vooral het voor het
hardingsproces van staal belangrijke wolfraam. In de 2e wereldoorlog zou de vraag naar
dit metaal dan ook in sterke mate toenemen. Het gedurende de oorlog neutrale Portugal
was het enige Europese land waar het wolfraamerts voorkwam. Zowel aan de Engelsen
als aan de Duitsers had de Portugese staat concessies verleend voor het delven van dit
kostbare mineraal. Op enkele tientallen kilometers van Albergaria das Cabras bevonden
zich een aantal wolfraammijnen waarbij de Engelse en Duitse ondernemingen op nog
geen steenworp van elkaar verwijderd lagen. Zowel uit de dorpen in de Serra da Freita
als daarbuiten zouden honderden mensen als mijnwerker bij deze ondernemingen in
dienst treden. Daarnaast zouden velen voor eigen rekening het erts gaan delven. Het feit
dat de wolfraam op vele plaatsen zeer dicht aan de oppervlakte te vinden was, maakte
dit mogelijk. Hiervoor had men dan echter wel, afhankelijk van de locatie, de
toestemming van een van de betreffende ondernemingen nodig en was men verplicht
het gedolven erts aan deze te verkopen. Dit was echter geen beletsel voor het ontstaan
van een levendige zwarthandel, waarmee relatief grote sommen geld gemoeid waren. Zo
poogden bijvoorbeeld concessiehouders van de Duitse mijnen hun wolfraamerts tegen
een hogere prijs aan de Engelsen te verkopen en vice versa. De risico’s die met
dergelijke praktijken waren verbonden hadden tot gevolg dat lang niet iedereen zich
hiermee inliet. De ''wolfraamkoorts'' was echter een kort leven beschoren. Met het einde
van de 2e wereldoorlog zakte de prijs van het mineraal dermate, dat de
mijnbouwactiviteiten sterk zouden afnemen. Heden ten dage is er zelfs in het geheel
geen sprake meer van mijnbouw in de betreffende regio. In Albergaria das Cabras waren
het vooral de jongere mannen uit de armere families die op een of andere manier
werkzaam zijn geweest in de mijnbouw. Het hiermee verdiende geld zouden zij vooral
besteden aan de aankoop van nieuw land. Een familie heeft zich in deze periode, zij het
op indirecte wijze, via de mijnbouwactiviteiten aanzienlijk kunnen verrijken. Het dorp
Albergaria das Cabras was gelegen op de kortste looproute van de
mijnbouwondernemingen naar de plaatsen waaruit veel mijnwerkers waren gerekruteerd.
Van dit gegeven had een bewoner van het dorp, die overigens eveneens geld had
verdiend in de mijnbouw, gebruik gemaakt door er een kroeg te vestigen. Vele
mijnwerkers die hier langs kwamen zouden er een groot deel van hun loon verdrinken.
Hij was de eerste uit de freguesia en tot op heden de laatste die zijn kinderen liet
studeren in de stad.
Tot in het begin van de jaren 30 was in Albergaria das Cabras de zogenaamde "quota
disponível" de gebruikelijke verervingswijze. In de loop van dit decennium zouden echter
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een aantal families overgaan tot een meer gelijke verdeling van het erfgoed onder hun
kinderen. Dit geschiedde dan op basis van het "terços"-systeem. Hierbij werd niet de
helft, maar een derde van het erfgoed aan de hoofderfgenaam gegeven, die dan evenals
vroeger het huis zou erven en tevens de plicht had de ouders te blijven verzorgen. Dit
betekende dat de jongere broers en zusters over een groter erfdeel konden beschikken
en dat men meer dan vroeger in staat zou zijn een eigen gezin te stichten. Deze
verandering in het erfsysteem zou nu zijn weerslag hebben op het karakter van de
emigratie. Terwijl vroeger praktisch geen enkele emigrant naar zijn geboortedorp
terugkeerde, zien we dat van de zes emigranten uit het dorp Albergaria das Cabras die
na 1930 naar Brazilië vertrokken er vier zijn teruggekeerd om zich wederom op het
boerenbedrijf toe te leggen. Drie van de teruggekeerde emigranten waren broers van een
hoofderfgenaam. Opvallend is dat de twee niet teruggekeerde emigranten afkomstig
waren uit een van de armste families. Met het daar verdiende geld poogden deze
teruggekeerde emigranten nieuw land aan hun erfdeel toe te voegen. Aangezien de
hoofderfgenaam het ouderlijk huis zou overnemen waren de jongere broers die als
zelfstandige boer werkzaam wilden zijn verplicht een eigen huis te bouwen. Ook hiervoor
werd het in Brazilië verdiende geld aangewend. Het is dan ook in deze periode dat de
eerste emigrantenhuizen werden gebouwd die, zij het met iets meer comfort, nog
grotendeels in de traditionele stijl werden opgetrokken. We willen nu aan de hand van
enkele voorbeelden illustreren op welke wijze deze emigranten, evenals diegenen die
geld hadden verdiend in de mijnbouw nieuw land wisten te verwerven.
a) De eigenaar van de grote hoeve uit Mizarela (zie hoofdstuk III) had zijn land nog
volgens het "quota disponível"-systeem aan zijn kinderen vererfd. De
hoofderfgenaam kon zich hier echter niet mee verenigen en heeft na de dood van zijn
vader het land volgens het"terços"-systeem opnieuw verdeeld. Een aantal broers en
zusters trouwden echter elders en verkochten hun land. Wegens onvoldoende
financiële middelen was de hoofderfgenaam niet in staat al het zodoende vrijgekomen
land te verwerven. Een groot deel van de grond zou nu door twee op de hoeve
werkzame knechten, die met hun families eveneens in Mizarela woonden, met het
door hen in de mijnbouw verdiende geld worden gekocht.
b) In Albergaria was een geval waarbij een jongere broer van de hoofderfgenaam, wiens
ouders het land volgens het "terços"-systeem hadden vererfd, naar Brazilië was
geëmigreerd. Hij was tevens een van de eerste emigranten die naar hun
geboortedorp terugkeerden. Het door hem verdiende geld stelde hem in staat het
huis en een groot deel van het land van twee ongetrouwde broers over te nemen.
c ) Andere uit Brazilië teruggekeerde emigranten kochten wegens het ontbreken van
voldoende landaanbod in de freguesia stukken grond in het op de hellingen gelegen
Souto Redondo, waar, zoals we reeds in het voorgaande hebben vermeld, enkele
rijkere boeren uit de freguesia Albergaria das Cabras land hadden.
Terwijl de werkgelegenheid in de mijnbouw na de 2e wereldoorlog sterk afnam, ontstond
met het bebossingsprojekt in de Serra da Freita in de loop van de jaren 50 opnieuw een
grote vraag naar arbeidskracht ten behoeve van de wegenaanleg. Het waren
voornamelijk de leden van de armere families, maar ook een aantal jongere zoons van
de rijkere families die op basis van het nieuwe erfsysteem een eigen bedrijf waren
begonnen, die in loondienst traden bij de bosbouwdienst. Het geldinkomen uit het
boerenbedrijf was voor wat betreft deze nieuwe families minder dan de inkomsten die
vroeger konden worden gerealiseerd toen de hoeve nog intact was. De nieuwe bedrijven
beschikten meestal over een kleinere hoeveelheid land, hetgeen eveneens betekende dat
men minder vee kon houden. Een eventuele uitbreiding van de kleinveestapel, welke
door het geringere oppervlak aan moutas reeds werd beperkt, zou nog eens extra
worden bemoeilijkt door de bebossing van delen van de communale grond. Met de
"terços" neemt dan ook de druk op de grond toe en daarmee de aanspraken op het in
cultuur brengen van delen van de baldios. Hadden hier vroeger voornamelijk de armere
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families behoefte aan, nu zouden hier ook de nieuwe families bijkomen, maar eveneens
hoofderfgenamen die vanwege het nieuwe erfsysteem over minder land konden
beschikken. Het in cultuur brengen van stukken communale grond zou dan ook meer dan
vroeger op instemming kunnen bogen van de dorpsbewoners. Was vroeger de
toestemming voor het in cultuur brengen van delen van de baldios in eerste instantie een
dorpsaangelegenheid, terwijl de gemeente hieraan als eigenaar van deze gronden
officieel haar goedkeuring diende te verlenen, nu zou vanwege het feit dat de baldios
onder beheer van de bosbouwdienst waren gesteld de staat zich op meer directe wijze
gaan bemoeien met eventuele nieuwe ontginningen. De bosbouwdienst verleende hiertoe
vergunningen tegen betaling van een jaarlijkse pachtsom aan individuele families die
hiervoor een verzoek indienden. Deze vergunningen betroffen relatief kleine stukjes
baldio van minder dan een hectare per familie. Door het feit dat de bosbouwdienst deze
ontginningen nauwlettend controleerde, was het voor de tegenstanders van het
aanleggen van nieuw cultuurland moeilijker dit te verhinderen.
In het begin van de jaren 70, wanneer er voor het eerst in de dorpen Albergaria das
Cabras en Mizarela sprake is van een gelijke verdeling van het erfgoed onder alle
kinderen, zien we dat er ten opzichte van de jaren 30 een aantal verschuivingen zijn
opgetreden in de sociaal-economische verhoudingen. Op dit proces zijn naast het
veranderde erfsysteem ook demografische factoren, evenals de toegenomen
geldinkomsten van buitenaf van invloed geweest. Van de oorspronkelijke twee rijkste
families in het dorp Albergaria das Cabras blijft er in deze periode één hoeve vrijwel
onverdeeld. Dit was het gevolg van het feit dat dit bedrijf eigendom was van een
kinderloos echtpaar dat hun bezittingen vrijwel geheel aan een neef had geschonken. De
andere grote hoeve betrof twee ongetrouwde broers waaraan we in het voorgaande
reeds hebben gerefereerd. Ondank het feit dat een groot deel van het land van dit huis
aan een teruggekeerde emigrant was verkocht en dit tot op heden intact is gebleven, is
het overige deel sterk versnipperd (zie fig.11). Uit de acht overige zelfstandige
boerenhuishoudens zouden er in deze periode vijftien huishoudens ontstaan. Van twee
van deze acht families zijn broers van de hoofderfgenaam een eigen bedrijf begonnen. In
twee andere gevallen zou een ongetrouwde zuster van de hoofderfgenaam na de dood
van haar ouders zelfstandig gaan wonen en wel vanwege het feit dat zij een
buitenechtelijk kind had. Hierdoor ontstonden er twee nieuwe huishoudens, die echter tot
de armste van het dorp zouden gaan behoren. Van de overige families zou het
oorspronkelijke landbezit in de betreffende periode in meer of mindere mate
verbrokkelen, zonder dat er nieuwe huishoudens werden gevormd. Enerzijds was dit het
gevolg van het feit dat sommige families slechts één manlijke erfgenaam hadden, terwijl
de zusters van de hoofderfgenaam in tegenstelling tot vroeger bijna allemaal trouwden
en hun erfdeel inbrachten bij dat van hun echtgenoot. Anderzijds waren sommige
hoofderfgenamen niet in staat alle grond van de broers of zusters die elders trouwden te
verwerven. Ook het intact houden van de hoeve door die families welke nog volgens het
oude erfsysteem hadden vererfd, zou als gevolg van de toename van het aantal
huwelijken worden bemoeilijkt. Slechts in één geval zou een hoeve van de acht
betreffende families gedurende deze periode intact blijven en wel vanwege het feit dat
twee ongetrouwde broers het erfgoed gezamenlijk van hun ouders overnamen. Terwijl
een aantal hoeves gedurende de betreffende periode in omvang waren afgenomen, zien
we dat andere huishoudens dankzij de "terços" via huwelijken hun landbezit juist hadden
uitgebreid, waardoor de levensvatbaarheid van hun bedrijf werd vergroot. Uit een aantal
van de oorspronkelijke zeven armste families uit het dorp Albergaria das Cabras zouden
tot in de jaren 60 knechten en meiden worden gerekruteerd. Enkele manlijke leden van
deze families konden echter door een huwelijk met een vrouw uit een van de tien rijkere
families hun landbezit zodanig uitbreiden dat zij in staat waren zich als min of meer
zelfstandige boer te vestigen. Ook de toegenomen geldinkomsten van buitenaf zouden
hierbij van belang zijn. Eveneens zouden deze boeren nieuw land gaan ontginnen op de
baldios om de levensvatbaarheid van hun bedrijf te vergroten. In het begin van de jaren
70 zouden vier van oorspronkelijk zeven armste families zijn verdwenen. Dit was te
wijten aan het feit dat de manlijke leden van deze families emigreerden of ongetrouwd
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Fig. 11 Versnippering van de grond (cultuurland en moutas) door vererving en verkoop
in Albergaria das Cabras (1930–1985)
In de jaren 30 was al het land van één familie (zie fig. 7 & 8)
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bleven. Een aantal vrouwen van de betreffende families zouden binnen het dorp trouwen,
terwijl de ongetrouwde zusters bij hen introkken. Ook was er sprake van een kinderloos
echtpaar. Uit de overige drie arme families zouden in de betreffende periode zeven
huishoudens voortkomen. Een aantal van de zoons van deze families was getrouwd en
had een zelfstandig huishouden gevormd. In één geval was een ongetrouwde vrouw
zelfstandig gaan wonen. Van deze zeven konden er in het begin van de jaren 70 drie
over een min of meer zelfstandig boerenbedrijf beschikken. Hoewel er in deze tijd in
Albergaria das Cabras niemand meer als knecht of meid bij een andere familie werkzaam
was, bleef er toch een aantal zeer arme huishoudens bestaan die afhankelijk waren van
inkomsten van buiten het boerenbedrijf of een handeltje. Enkelen van hen zouden een
marginaal bestaan leiden en bleven veelal afhankelijk van de rijkere families. Wat betreft
Mizarela hebben we in het voorgaande reeds opgemerkt dat de grote hoeve gedurende
de betreffende periode in sterke mate was gedesintegreerd en dat de arme families
aldaar stukken land hadden gekocht, hetgeen hen in staat stelde een onafhankelijk
bedrijf te beginnen. In het begin van de jaren 70 waren er hier vier huishoudens.
Concluderend kunnen we nu opmerken dat het nieuwe erfsysteem, gecombineerd met de
toegenomen geldinkomsten van buiten het boerenbedrijf, aanleiding heeft gegeven tot
de volgende fenomenen:
- er kwam meer grond op de markt, waardoor bepaalde families in staat waren hun
landbezit uit te breiden;
- er was sprake van een absolute toename van het aantal huishoudens, waardoor de
druk op de grond groter zou worden;
- aangezien het aantal huwelijken toenam, zouden nu eveneens de hoeves van die
families die nog op de traditionele wijze hadden vererfd steeds meer desintegreren en
wel vanwege het feit dat de zusters van de hoofderfgenaam hun, zij het kleine, erfdeel
zouden toevoegen aan de bezittingen van hun echtgenoot;
- dankzij het nieuwe erfsysteem zou een aantal manlijke leden van de armere families
door huwelijken met dochters van wat rijkere families in staat worden gesteld zich als
min of meer zelfstandige boer te vestigen;
- in het algemeen worden de verschillen tussen de huishoudens wat betreft het
boerenbedrijf kleiner.
Vanaf het begin van de jaren 60 zal een aantal bewoners van Mizarela en Albergaria in
Frankrijk gaan werken. Vooralsnog beperkt zich dit tot vijf mensen, die gedurende drie
maanden per jaar contractarbeid verrichten in de suikerbietcampagnes in NoordFrankrijk. Van emigratie is dan nog geen sprake. In de tweede helft van de jaren 60
komt deze echter op gang en wel naar Parijs, waar men vooral in de bouw zou gaan
werken. Het waren in het algemeen niet de familiehoofden die wegtrokken, maar juist
hun zoons. In de meeste gevallen zouden de getrouwde emigranten hun vrouw en
eventuele kinderen bij hun ouders achterlaten. Van de 27 huishoudens die Albergaria das
Cabras en Mizarela in 1985 telde, waren er 20 waarvan een of meerdere personen in
Frankrijk werkzaam waren. Van de zeven families waarvan in deze tijd geen leden in het
buitenland werkten, hadden er drie een redelijk goedlopend onafhankelijk boerenbedrijf,
terwijl de familiesamenstelling het emigreren bemoeilijkte. Enerzijds betrof dit twee
ongetrouwde broers en anderzijds twee families met jonge kinderen, waarvan in het ene
geval de grootouders reeds waren overleden en in het andere geval deze te oud waren
om het land te bewerken. Deze drie families stonden voor de keus te emigreren en
daarmee hun bedrijf op te geven of hun werkzaamheden in het dorp voort te zetten. Van
een andere familie was de emigrant reeds teruggekeerd en had een transportbedrijfje
opgezet. Daarnaast waren er nog een alleenstaande, kinderloze oude vrouw en een
huishouden bestaande uit een moeder met haar zoon, welke laatste volgens de
dorpsbewoners door zijn ervaringen tijdens de koloniale oorlog in Angola enigszins
apathisch was geworden. Ook was er een huishouden waarvan de grootouders reeds
waren overleden en de vader zwaar alcoholist was, terwijl de kinderen nog te jong waren
om te emigreren. Het zijn deze specifieke omstandigheden die er toe geleid hebben dat
ondanks het feit dat deze drie huishoudens niet over een levensvatbaar boerenbedrijf
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konden beschikken er toch geen sprake was van emigratie. Zij behoren nu dan ook tot
de weinigen die onder uiterst slechte omstandigheden leven. Hun huis is niet veel meer
dan een als woning ingerichte stal en zij leven dan ook op vrijwel dezelfde wijze als de
armste families vijftig jaar geleden. Het zijn dan ook met name deze huishoudens die
zelfs nu nog sterk afhankelijk zijn van de overige families.
Als gevolg van de emigratie is het aangezicht van de meeste dorpen van de freguesia in
korte tijd drastisch veranderd. In 1973 werd het eerste emigrantenhuis gebouwd, dat
niet meer in de traditionele stijl werd opgetrokken. Nu bezit vrijwel elke familie met leden
in het buitenland een nieuwbouwhuis of heeft er een onder constructie. Kon men het uit
grijze granietblokken opgetrokken dorp Albergaria das Cabras tot in de jaren 70
nauwelijks onderscheiden van de rotsachtige omgeving waarin het gelegen was, heden
ten dage bepalen de fel gekleurde en veelal protserige huizen het beeld. Hoewel de
woonhuizen werden vervangen door nieuwbouw hield men in de meeste gevallen de oude
keuken aan, waar zich de broodoven en de vuurplaats bevonden. Dit gebeurde zowel
door een nieuwe verdieping boven het oude huis te construeren als door naast de oude
keuken een geheel nieuw huis op te trekken. Wel werd de keuken dan van een
schoorsteen voorzien. Er doet zich nu het verschijnsel voor dat het dorp Albergaria das
Cabras meer huizen telt dan het aantal huishoudens. Gedeeltelijk is dit te wijten aan het
feit dat één van de oude families naar de stad is getrokken en het huis nog slechts als
zomerverblijf wordt gebruikt. De overige zijn nieuw gebouwde emigrantenhuizen,
waarvan de eigenaren in Frankrijk verblijven. In een geval wordt het huis verhuurd aan
de onderwijzers van de dorpsschool. Een tweetal huizen staat echter leeg. Naast het
grote aantal nieuwe huizen is er ook dankzij de emigratie op een aantal andere punten in
het laatste decennium veel veranderd. Terwijl er tot aan het eind van de jaren 70
afgezien van een enkele bromfiets, geen gemotoriseerde voertuigen aanwezig waren, zijn
er nu in Albergaria das Cabras en Mizarela twee vrachtauto' s, een aantal personenauto's
waarvan sommige met laadbak en twee tractoren. Eveneens heeft een aantal families
een kleine maaimachine aangeschaft. Vele van de in Frankrijk verblijvende emigranten
beschikken eveneens over een eigen auto. Naast bovengenoemde zaken zien we dat veel
emigratiegelden worden besteed aan het verwerven van nieuw land. De aankoop hiervan
binnen het eigen dorp verdient de voorkeur, maar het beperkte aanbod maakt dit vaak
onmogelijk. Dit komt voort uit het feit dat praktisch iedereen zijn landbezit in de
freguesia wil aanhouden of zelfs uitbreiden. Het gevolg hiervan is dat de grondprijzen in
de freguesia zeer sterk zijn gestegen en gemiddeld zelfs hoger liggen dan in de meer
vruchtbare en lager gelegen delen van de gemeente Arouca. Het is dan ook hier dat veel
emigranten land kopen. Dit nieuwe landbezit bestaat vaak uit wijn- of boomgaarden, die
onder deelpachtverhoudingen worden bewerkt. Een aantal bewoners van het voorheen zo
geïsoleerde Albergaria das Cabras heeft nu dan ook de positie van "pachtheer" in het
relatief dicht bevolkte dal.
De emigratie naar Frankrijk heeft ertoe geleid dat een klein aantal families hun land niet
meer volledig of zelfs in het geheel niet meer bewerkt. Vaak ligt deze grond braak,
aangezien andere families niet over voldoende arbeidskracht beschikken om het te
pachten. Eveneens wordt er vaak afgezien van pacht, daar men niet de zekerheid heeft
dat de eigenaar het land uiteindelijk aan hen zal willen verkopen. Vanwege het feit dat
meestal de helft van de opbrengst, hetzij in geld hetzij in natura, aan de eigenaar moet
worden afgestaan, vindt men het dan de moeite niet waard. Ook komt het voor dat de
eigenaar van een braakliggend stuk grond niet wil verpachten. Zo is er een oude vrouw,
wiens kinderen in Frankrijk werkzaam zijn, die haar grond liever braak laat liggen dan
het door anderen in cultuur te laten brengen. Men zegt in het dorp dat dit voortkomt uit
jaloezie en de angst dat anderen zich door middel van haar land zouden verrijken
Ondanks dit alles is er in tegenstelling tot vroeger heden ten dage toch sprake van
pachtverhoudingen binnen de freguesia die op meer indirecte wijze verbonden zijn met
het emigratiefenomeen. Meer dan vroeger houden diegenen die zich buiten de freguesia
vestigen hun land aan. Dit komt onder andere voort uit het feit dat vanwege de emigratie
de grondprijzen sterk zijn gestegen. Aan de andere kant is de noodzaak tot verkoop bij
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migratie wegens de vergrote geldinkomsten, mede dankzij de emigratie, afgenomen.
Men is nu dan ook in staat tot grond¬speculatie. De eigenaren verpachten hun grond
vooral om hierdoor braak en daarmee waardevermindering te voorkomen. Belangrijk is in
dit verband op te merken dat ondanks de emigratiegelden verreweg de meeste families
trachten hun bedrijf, zelfs onder voorwaarde van een nijpend tekort aan arbeidskracht,
voort te zetten of zelfs uit te breiden. Dit is er dan ook de oorzaak van dat sommige
boeren ondanks de bovengenoemde bezwaren toch land pachten, nu de mogelijkheden
hiervoor zijn toegenomen. Eveneens pogen zij hiermee een recht op voorkeur bij een
eventuele verkoop te verkrijgen.
Een belangrijk gevolg van de emigratie is eveneens dat het aantal niet-agrarische
activiteiten binnen de betreffende dorpen zou toenemen. Zo heeft de lokale veehandel
zich uitgebreid. Naast de oude veehandelaar, die tot op de dag van vandaag zijn bedrijf
op traditionele wijze blijft voortzetten, hetgeen betekent dat hij zijn handel te voet over
afstanden van vele tientallen kilometers naar de regionale markten drijft, is zijn zoon
eveneens een veehandel begonnen. Dit nieuwe bedrijf maakt echter gebruik van
vrachtauto' s, die uit emigratiegelden zijn bekostigd. In tegenstelling tot vroeger worden
nu naast het kleinvee ook de koeien door de handelaar aan de poort gekocht en naar de
markt gebracht. Eveneens hebben twee teruggekeerde emigranten transportbedrijfjes
opgericht. Zij hebben tractoren aangeschaft, waarmee zij naast het verrichten van
landbouwwerkzaamheden op hun eigen bedrijf het vervoer van personen, materialen en
gewassen verzorgen tussen de freguesia en bijvoorbeeld Souto Redondo, waar zoals we
reeds hebben vermeld, vele families uit Albergaria das Cabras land bezitten. Eén van
deze remigranten heeft zich gespecialiseerd in het houwen van steen op de baldio en het
transport hiervan naar het dal. De winkel annex kroeg, die al langere tijd bestond, is de
laatste jaren qua assortiment sterk uitgebreid. Tevens is er een aantal jaren geleden een
café bijgekomen, dat wordt beheerd door de vrouw van een in Frankrijk verblijvende
emigrant.
Vanaf de jaren 40 is de staatsbemoeienis met de dorpen in de Serra da Freita sterk
toegenomen. In eerste instantie geschiedde dit via het bebossingsprojekt, waarvan we
de negatieve gevolgen voor de dorpsgemeenschappen reeds hebben aangegeven. Aan de
andere kant werd met dit project de Serra da Freita ontsloten. De in de loop van de jaren
60 gereed gekomen verbindingen met Arouca, Vale de Cambra en São Pedro do Sul
hebben een aantal veranderingen mogelijk gemaakt. De melk zou nu per vrachtauto door
de melkfabriek worden opgehaald bij een door haar in de freguesia gebouwde melkpost.
Hoewel de lange looptochten naar de stad hiermee zijn verdwenen, wordt de melk nog
steeds op het hoofd vanuit de verschillende dorpen van de freguesia door de vrouwen
naar de centrale melkpost gedragen, hetgeen voor velen een tocht van ongeveer een uur
betekent. Met het gereedkomen van de wegverbinding werd eveneens de kunstmest
geïntroduceerd en de handel vergemakkelijkt. Vanaf dat moment kon het vee ook per
vrachtauto naar de markt worden gebracht en verschijnen er meer dan voorheen
handelaren in de freguesia. Zo is bijvoorbeeld de visconsumptie wegens het wekelijks
verschijnen van een vishandelaar in de dorpen aanzienlijk toegenomen. Ook is er vanaf
de jaren 60 een busverbinding gekomen met de stad. Heden ten dage verschijnt de bus
drie maal per week en op marktdagen in de freguesia. In de jaren 50 zou er in Albergaria
das Cabras voor het eerst een school komen, welke de drie eerste klassen van het lager
onderwijs betrof. Dit heeft ertoe geleid dat nu praktisch iedereen die 35 jaar of jonger is
kan lezen en schrijven. Slechts enkele ouderen uit de oorspronkelijk rijke families kunnen
dit eveneens, zij het gebrekkig. Zoals we reeds hebben opgemerkt was er onder de
Estado Novo nauwelijks sprake van overheidsgelden ter realisatie van collectieve
voorzieningen in de freguesia. Dit zou na de omwenteling in 1974 beduidend anders
worden. De laatste ons bekende gemeenschappelijke projecten in Albergaria das Cabras
waren de aanleg van een irrigatietank en een in 1973 door de bewoners aangelegde
waterleiding, waardoor elk huishouden nu stromend water heeft. De overige dorpen in de
freguesia beschikken hier echter nog niet over. Vrijwel alle collectieve voorzieningen die
na dit tijdstip in de freguesia werden gerealiseerd, zijn uitgevoerd door de Junta de
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Freguesia met overwegend gemeentegelden. Zowel de aanleg en het onderhoud van de
wegen als de bestrating binnen de dorpen zijn heden ten dage
overheidsaangelegenheden. Ook worden er in tegenstelling tot vroeger door de Junta de
Freguesia irrigatiewerken aangelegd. Zo is er kort geleden een stuwdammetje in de
Caima gebouwd, dat de irrigatie van bepaalde stukken land vergemakkelijkt. De hierop
betrekking hebbende werkzaamheden worden tegenwoordig door dorpsbewoners in
loondienst van de Junta de Freguesia verricht. Met het openleggen van de Serra da Freita
werd er een aantal geheel nieuwe collectieve voorzieningen gerealiseerd. Zo kwam er in
1979 in het dorp Albergaria das Cabras een publieke telefoon en werd het daardoor
eveneens mogelijk dat een paar families particuliere aansluitingen verkregen. Nog steeds
zijn echter niet alle dorpen van de freguesia op het telefoonnet aangesloten. In 1980
werd de freguesia eveneens aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Was er in 1978
in het dorp Albergaria das Cabras één batterijtelevisie, met de komst van de elektriciteit
zou binnen een aantal jaren meer dan de helft van het aantal huishoudens over een
televisie beschikken. In 1985 is men met de bouw van een "freguesia-huis" gereed
gekomen, dat gaat dienen voor de vergaderingen van de Junta en tevens een
bestemming zal krijgen als medische post annex apotheek. Vroeger konden diegenen die
niet in staat waren gebruik te maken van de particuliere gezondheidszorg slechts
terugvallen op de zogenaamde "casa do povo". Dit was een zeer rudimentaire vorm van
sociaal-medische voorziening. Wilden bewoners van Albergaria das Cabras hier gebruik
van maken, dan waren zij genoodzaakt naar Arouca te gaan, hetgeen een voettocht van
enkele uren betekende. Met een eventueel huisbezoek door een arts uit de stad waren
hoge bedragen gemoeid. Een en ander betekende dat arme families afhankelijk waren
van de goede wil van sommige rijkere boeren. In 1969 werd onder Salazar's opvolger
Caetano het volstrekt ontoereikende sociale voorzieningenstelsel enigszins verbeterd. Nu
kreeg ook de plattelandsbevolking recht op een beperkte ziekte- en invaliditeitsuitkering.
Eveneens werd een klein pensioen toegekend. Deze uitkeringen zouden na 1974 worden
verhoogd. De verbeterde sociale en medische voorzieningen brachten ook met zich mee
dat de afhankelijkheidsbanden tussen rijkere en armere families enigszins verminderden.
Als laatste willen we vermelden dat ook in Albergaria das Cabras het toerisme is
doorgedrongen. Jaarlijks kamperen er enkele tientallen, voornamelijk uit Arouca
afkomstige, vakantiegangers op een geïmproviseerde camping, waarvoor de gemeente
enkele jaren terug enige basisvoorzieningen heeft getroffen. Tot op heden heeft dit
toerisme slechts enige afzetstijging voor de winkel betekend. Een nu nog in Frankrijk
werkzame emigrant is echter van plan in zijn nieuwe huis een café-restaurant onder te
brengen en eventueel zelfs een hotel.
Een belangrijk gevolg van de huidige emigratie voor het boerenbedrijf is het wegens het
hierdoor ontstane tekort aan arbeidskracht minder zorgvuldig bewerken van het land. Zo
zijn bijvoorbeeld sommige families niet meer in staat het roggegras tussen de bijna rijpe
maïs te zaaien, hetgeen dan wordt uitgesteld tot na de maïsoogst. Dit heeft tot gevolg
dat de grasopbrengst vermindert. Ook wordt er tegenwoordig minder frequent gewied en
geschiedt de selectie van de maïsstengels minder zorgvuldig, waardoor de opbrengst
afneemt en eveneens de kans groter wordt dat het maïszaad degenereert. Het gebrek
aan arbeidskracht is er in ieder geval gedeeltelijk de oorzaak van dat een aantal families
is overgegaan tot het aanschaffen van landbouwmachines. Hoewel er in de jaren 60 een
aantal nieuwe landbouwwerktuigen in de freguesia werden geïntroduceerd, zoals de
ijzeren ploeg, het wiedijzer en de maïsplanter, werden er pas in de jaren 70
gemotoriseerde landbouwmachines aangeschaft. Naast een paar tractoren zijn vooral een
aantal kleine maaimachines van belang. Dit apparaat werd door een aantal families in
eerste instantie aangeschaft om het zeer arbeidsintensieve verzamelen van
wintervoedsel en mestgrondstof op de baldios te vergemakkelijken. Met deze machine is
men in staat de genoemde werkzaamheden vier keer zo snel te verrichten als vroeger. In
combinatie met het vervoer door middel van een tractor of een vrachtauto kosten deze
bezigheden nog minder tijd. Een tractor met aanhanger heeft bijvoorbeeld de capaciteit
van drie karren. De maaimachines worden eveneens gebruikt voor het oogsten van de
rogge, hetgeen de betreffende families in staat stelt dit gewas zonder hulp en
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ruimschoots op tijd binnen te halen. Het wordt voor hen dan ook mogelijk zich te
onttrekken aan de bestaande samenwerkingsverbanden. Hoewel mechanisatie op zichzelf
nog niet direct het beëindigen van samenwerking hoeft te betekenen, is dit in combinatie
met een aantal andere factoren wel het geval. Hiervoor zijn met name drie elementen
van belang. Zo heeft een aantal families een vrij groot boerenbedrijf met relatief weinig
beschikbare arbeidskracht. Vanwege de mechanisatie heeft men zoals gezegd geen hulp
van buiten meer nodig. Doordat zij zich nu aan de samenwerkingsverbanden betreffende
de roggeoogst kunnen onttrekken worden zij in staat gesteld zich volledig te
concentreren op het eigen bedrijf. Voor een aantal andere families spelen naast deze
redenen de toegenomen nevenactiviteiten een belangrijke rol. Deze families zijn dankzij
de mechanisatie meer in staat hun tijd zelf in te delen en gaan het samenwerken onder
deze nieuwe omstandigheden als een last beschouwen. Als laatste kan worden genoemd
dat vooral jongeren de dankzij de mechanisatie vrijgekomen tijd liever besteden aan het
verrichten van loonarbeid bij de bosbouwdienst, de Junta de Freguesia of in de bouw. We
willen hier nog opmerken dat de eigenaren van de maaimachines, nog afgezien van het
feit dat deze zeggen geen tijd te hebben de rogge voor anderen machinaal te oogsten,
uit angst voor schade door ondeskundig gebruik vaak niet bereid zijn deze te verhuren of
uit te lenen. Wat betreft de families die nog niet zijn overgegaan tot mechanisatie is er
tot op heden sprake van samenwerking gedurende de roggeoogst. Wel is dit in zoverre
veranderd, dat er bij een oogstgroep minder familie-eenheden betrokken zijn. In het
algemeen werken er nu twee of hooguit drie families samen. Zo’n groep bestaat dan
meestal uit de ouders en kinderen aangevuld met de familie van de zwager of
schoonzuster van een van de ouders, terwijl eventueel ook de grootouders bij de
werkzaamheden zijn betrokken. Ten aanzien van het dorsen van de rogge is de
samenwerking geheel van karakter veranderd als gevolg van de introductie van een
dorsmachine in de jaren 70. Deze machine wordt jaarlijks van iemand uit een meer in
het dal gelegen dorp voor een bepaalde periode gehuurd. De dorswerkzaamheden
worden nu meestal afzonderlijk door de families verricht, waarbij men naar rato van de
hoeveelheid te dorsen rogge een bepaald bedrag aan de eigenaar van de dorsmachine
betaalt. Van arbeidsruil is hier dus veelal geen sprake meer, terwijl het feestelijk karakter
is verdwenen. Wel dient men een en ander te coördineren. Zo moeten er afspraken
worden gemaakt over het tijdstip waarop de dorsmachine besteld dient te worden en
moeten de dorswerkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd, zodat het dorsen
onafgebroken voortgang kan vinden. Met de toename van het aantal huishoudens is de
druk op de bestaande molens sterk toegenomen. In bepaalde gevallen moesten vijf
huishoudens van een molen gebruik maken, hetgeen de nodige coördinatie vergde. Met
de toenemende behoefte bij sommige families hun tijd vrijer in te delen, zien we dat er
een aantal nieuwe molens wordt gebouwd. Deze zijn in tegenstelling tot vroeger
gedeeltelijk uit gewapend beton opgetrokken. Met de komst van de elektriciteit is er een
tendens waarneembaar dat meerdere families een elektrische molen aanschaffen.
Naast het door de emigratie ontstane tekort aan arbeidskracht hebben de veranderde
instelling en aspiraties van de jeugd en dan met name van de jongens, zoals we
hierboven reeds aanstipten, grote gevolgen gehad voor de bestaande
samenwerkingsverbanden. Zo heeft dit onder andere invloed gehad op de samenwerking
bij het ontbladeren van de maïs. Enerzijds heeft het gebrek aan arbeidskracht ertoe
geleid dat de noodzaak tot het efficiënter ontbladeren van de maïs groter werd, hetgeen
betekende dat het feestelijk karakter dat aan deze activiteit gekoppeld was steeds meer
als een storende factor zou worden beschouwd. De samenwerking bij het ontbladeren
had dan ook geen productiviteitsverhogende functie zoals dat bijvoorbeeld bij de
roggeoogst het geval was. Anderzijds zouden vele jongeren niet meer zoals voorheen de
behoefte voelen om na het binnenhalen en ontbladeren van de maïs van hun eigen
familie anderen bij deze werkzaamheden te gaan helpen. Zij prefereren veeleer een
bezoek aan het plaatselijk café of een uitstapje naar de stad boven de traditioneel met de
ontbladeringswerkzaamheden verbonden eet- en drinkpartijen. Dit fenomeen heeft een
cumulatief effect gehad en het ontbindingsproces van deze samenwerkingsvorm in sterke
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mate bevorderd. Doordat een aantal families minder dan voorheen bij het ontbladeren
werd geholpen, waren deze eveneens niet meer in staat dit karwei bij anderen
te verrichten, zodat uiteindelijk praktisch niemand meer elkaar bij deze werkzaamheden
zou helpen en het zodoende een volstrekt individuele bezigheid is geworden. De
veranderde instelling van jongeren willen we nog nader illustreren aan de hand van het
volgende voorbeeld. Een jongen had met de tractor van zijn broer een familie tegen
betaling geholpen met het vervoer van maïskolven van het op de hellingen gelegen
Souto Redondo naar Albergaria das Cabras. Het oudere familiehoofd wilde hem na afloop
van het karwei behalve de afgesproken geldelijke vergoeding ook drank en voedsel
aanbieden. Dit werd resoluut van de hand gewezen. Hij incasseerde het geld, waarna hij
linea recta naar het café reed, waar hij een broodje bestelde en naar de televisie ging
kijken.
De meeste jongeren die niet naar Frankrijk zijn geëmigreerd verlenen wel diensten
zonder daarvoor betaald te krijgen aan de familie van de veehandelaar in Albergaria das
Cabras. Heden ten dage is dit de rijkste familie van het dorp, hetgeen te danken is aan
emigratiegelden en een redelijk goed lopende veehandel. Het familiehoofd dat al langere
tijd handelaar is heeft twee zoons in Frankrijk, waarvan er één daar nu een eigen
aannemersbedrijf heeft. Een andere zoon is na terugkeer uit Frankrijk een eigen
veehandel begonnen. De jongeren helpen deze familie regelmatig met het vervoer van
vee naar de markt, het verzamelen van veevoedsel en het verzorgen van koeien die voor
de handel zijn bestemd. Als beloning staan hier voor deze jongens een aantal
aantrekkelijke zaken tegenover. Zo worden zij vaak door de jonge veehandelaar
meegenomen naar de discotheek in de stad, waar ze dan vrij worden gehouden.
Eveneens worden er regelmatig dansavondjes in het huis van de veehandelaar
georganiseerd. Hoewel hier objectief gezien wel sprake zal zijn van ongelijke ruil kan in
dit verband echter niet gesproken worden van een paternalistische verhouding aangezien
de betreffende jongeren en hun families hier voor hun levensonderhoud niet werkelijk
van afhankelijk zijn. Ofschoon vooral dankzij de emigratie de verschillende families in de
freguesia een veel onafhankelijkere positie ten opzichte van elkaar zijn gaan innemen,
kan men toch nog iets van de oude paternalistische verhoudingen terugvinden en wel in
de relatie tussen de familie van de veehandelaar en twee van de allerarmste huishoudens
in Albergaria das Cabras. De laatsten verrichten allerlei karweitjes ten behoeve van zowel
de veehandel als het boerenbedrijf van deze rijkere familie. In ruil hiervoor kunnen zij
gebruik maken van bijvoorbeeld de trekkoeien van de veehandelaar, terwijl zo nu en dan
hun schuld aan de winkel wordt betaald. Meer in het algemeen kunnen zij bij calamiteiten
terugvallen op deze familie. Toen van één van deze arme families de enige koe die zij
bezaten door wolven werd opgegeten, werd in het dorp een inzamelingsactie gehouden
voor de aanschaf van een nieuw kalf. Het was vooral de familie van de veehandelaar die
hier een belangrijk aandeel in had.
Het feestelijk dorpsgebeuren met betrekking tot het varkens slachten is eveneens
verleden tijd. Was hier tot aan het einde van de jaren 70 nog sprake van, nu zien we dat
het slachten van de varkens steeds meer een individuele familieaangelegenheid wordt.
De aanleiding tot het verdwijnen van dit gebeuren was een prijsverhoging van varkens
die enkele jaren geleden optrad als gevolg van een epidemie. Een aantal families zou
hierdoor de aankoop van een varken uitstellen, waardoor ook het slachten niet meer op
hetzelfde tijdstip kon plaatsvinden. Toen de prijzen weer lager werden, zou de traditie
echter niet meer in ere worden hersteld, hetgeen verband houdt met de emigratie. Vele
families geven er nu de voorkeur aan het slachten uit te stellen tot hun in Frankrijk
werkende familieleden terugkomen om de kerstvakantie in het dorp door te brengen,
terwijl anderen als voorheen in de maand november blijven slachten. Het zijn nu meestal
directe verwanten die elkaar met deze bezigheid helpen, waarbij evenals vroeger grote
hoeveelheden sterke drank en voedsel worden genuttigd. Ten aanzien van het
gemeenschappelijk hoeden van vee zijn er een aantal belangrijke veranderingen
opgetreden die nauw verbonden zijn met de na 1974 gewijzigde politiek met betrekking
tot de baldios. We zullen hier in hoofdstuk VI uitvoerig op ingaan. Hier willen we slechts
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vermelden dat als gevolg van de aanleg door de bosbouwdienst van de verbeterde
weidegronden in de jaren 60, de families die voorheen hun koeien vrij op de baldios
lieten grazen in deze periode eveneens gemeenschappelijke kuddes hebben gevormd.
Men wilde hiermee voorkomen dat de dieren de verbeterde weidegronden zouden
betreden. Na de omwenteling in 1974 en het daarmee verdwijnen van de door de
bosbouwdienst beheerde weidegronden vielen deze kuddes weer uit elkaar. Hoewel op
vele punten mede als gevolg van de emigratie de samenwerking is afgenomen, zien we
dat dit vooral daar blijft bestaan waar zij binnen de nieuwe constellatie min of meer
onmisbaar is voor het voortbestaan van het boerenbedrijf. Toch zien we dat ondanks het
toegenomen individualisme bepaalde vormen van burenhulp blijven voortbestaan, onder
andere juist als gevolg van de emigratie. Een tweetal families waarvan alle mannen in
Frankrijk vertoefden werd bij de ploegwerkzaamheden, hetgeen als een typisch
mannenwerk wordt beschouwd, geholpen door manlijke leden van niet verwante families.
Als tegenprestatie hielpen de vrouwen dan bijvoorbeeld bij het oogsten.
In de jaren 70 treedt er bij een aantal boeren een verandering op in hun
bedrijfsoriëntatie. Hierbij komt de nadruk te liggen op het houden van koeien, terwijl
minder belang wordt gehecht aan de kleinveehouderij. Het openleggen van de
hoogvlakte en de daarmee gepaard gaande verbetering van het ophaalsysteem van de
melk heeft hierop een belangrijke invloed gehad. Een extra stimulans vormde het
gevoerde subsidiebeleid voor melk en rundvlees. Het hoeden van kleinvee op de baldios
wordt door deze families vaak als een vervelend en minderwaardig karwei beschouwd.
Daarnaast speelt bij deze overgang het gebrek aan arbeidskracht, evenals het feit dat
een aantal families nevenactiviteiten ontplooit, een belangrijke rol. De tendens tot meer
specialisatie wordt duidelijk zichtbaar door het feit dat er aan het eind van de jaren 70
zelfs een nieuw ras werd geïntroduceerd, namelijk de Friese koe (vaca turina). Deze
koeien staan permanent op stal en worden uitsluitend voor de melkproductie
aangeschaft. Ze dienen dan ook niet als trekvee. De turina geeft ongeveer vier maal
zoveel melk (ongeveer 4000 l. per jaar) als het traditionele ras uit de Serra da Freita, de
"vaca serrana". Heden ten dage hebben van de 27 huishoudens in Albergaria das Cabras
en Mizarela 8 huishoudens een of meer turinas. Van de totale hoeveelheid koeien in de
betreffende dorpen bestaat ongeveer 10% uit het nieuwe ras. Van die families die turinas
hebben aangeschaft, bestaat de grootveestapel nu voor 1/3 uit dit ras. Aangezien deze
koeien niet op de baldios grazen, verbruiken zij ongeveer tweemaal zoveel voedsel in de
stal als de serrana. Ze worden dan ook met op de markt gekocht veevoeder bijgevoerd.
Vele families hebben een zekere weerzin tegen het aanschaffen van een turina. Dit
enerzijds vanwege het feit dat de koeien bevattelijker zouden zijn voor ziektes dan de
serranas. Anderzijds wegens het feit dat zij hierdoor meer afhankelijk worden van op de
markt gekocht veevoedse1. Wil men dit laatste bezwaar vermijden, dan zullen er per
aangeschafte turina twee serranas van de hand moeten worden gedaan. Dit wordt echter
bemoeilijkt doordat elke familie minstens twee a drie serranas nodig heeft als trekvee.
Daarnaast zou vanwege het feit dat de turinas niet op de baldios grazen het verzorgen
van de koeien meer tijd in beslag nemen, hetgeen voor sommige families wegens gebrek
aan arbeidskracht een probleem vormt. Met de specialisatie in grootvee zien we dat
steeds meer families behoefte krijgen aan het uitbreiden van het areaal permanent
grasland (lameiros). Gedeeltelijk wordt dit gerealiseerd door stukken baldio waar beekjes
lopen om te zetten in grasland. Dit geschiedt dan op basis van de reeds genoemde
licenties van de bosbouwdienst. De introductie van kunstmest betekende dat men
ondanks de vermindering van de hoeveelheid kleinvee in staat bleef dit nieuwe grasland
voldoende te bemesten. Daarnaast kon men vanwege de toegenomen mechanisatie in
vrij korte tijd relatief grote stukken baldio ontginnen en in grasland omzetten. In
tegenstelling tot de door de bosbouwdienst aangelegde verbeterde weidegronden werden
deze graslanden door de boeren ommuurd, opdat zich geen gelijksoortige problemen
zouden gaan voordoen. Eveneens zijn stukken cultuurland, zij het op beperkte schaal, in
grasland omgezet. Dit zou echter tot een aantal conflicten aanleiding geven. Aan de van
oudsher bestaande lameiros zijn bepaalde waterrechten gekoppeld. Binnen de afolhadazone worden alle lameiros via natuurlijke beekjes geïrrigeerd. De eigenaar heeft hier het
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recht op al het water uit deze beek. Het omzetten van cultuurland in grasland van
stroomopwaarts aan de beek gelegen landjes is dan ook verboden. Buiten de afolhadazone worden de lameiros direct van de Caima geïrrigeerd, waarbij echter gedurende de
irrigatieperiode van 30 juni tot/met 8 september het grasland van water verstoken blijft.
Buiten de irrigatie¬periode hebben de molens eerste waterrecht. Van het overgebleven
water moet men dan de lameiros irrigeren. Hoewel dit systeem aan duidelijkheid niets te
wensen overlaat, ontstonden er toch een aantal problemen. Zo was er iemand die een
stuk braakliggende grond, gelegen tussen een molen en een reeds bestaande lameiro, in
grasland had omgezet. Hij wilde nu van het molenwater, waarop hij naast anderen recht
had, zijn nieuwe stuk grasland bevloeien. De oude lameiro, wiens eigenaar eveneens
recht op dit molenwater had, zou hierdoor gedurende een bepaalde periode droog komen
te staan. Het hieruit voortvloeiende conflict is tot op heden niet opgelost. In een ander
geval had een molen, die te hoog lag om van water te worden voorzien uit de rivier,
recht op water uit het irrigatiesysteem van de afolhada-zone. Dit uiteraard slechts in de
periode dat er niet werd geïrrigeerd. Een van de eigenaren van de molen, die sinds lange
tijd niet meer werd gebruikt, zette een hieronder gelegen stuk cultuurland om in grasland
en claimde de waterrechten van de molen om dit land te kunnen irrigeren. Aangezien
buiten de irrigatietijd de molens eerste waterrecht bezitten, kon deze boer voorkomen
dat in de droge periode vlak voor het begin van de irrigatieperiode anderen dit water
benutten voor het bevloeien van bijvoorbeeld een aardappelveld. Dit zou tot grote
wrijvingen aanleiding geven. Hoewel uit deze voorbeelden moge blijken dat een aantal
families pogen gebruik te maken van de marges die er in het waterrechtenstelsel bestaan
door bijvoorbeeld het molenwater te benutten om bevloeiing van nieuw grasland
mogelijk te maken, zal het duidelijk zijn dat de rigiditeit van dit stelsel het op grote
schaal omzetten van cultuurland in grasland sterk bemoeilijkt.
Naast een aantal bedrijven waar duidelijk een nieuwe oriëntatie zichtbaar wordt, blijven
er evenwel families die het bedrijf op meer traditionele wijze blijven voortzetten, in die
zin dat men de kleinveestapel handhaaft of zelfs wil uitbreiden. Eveneens zien we dat
deze bedrijven veelal niet overgaan tot het aanschaffen van stalvee (turinas). In een
aantal van deze gevallen zijn het de oudere familiehoofden die uit sentimentele
overwegingen het kleinvee willen aanhouden, terwijl voor een aantal grotere
kleinveehouders met meer dan honderd geiten en schapen geldt dat het wegdoen van
het kleinvee niet of nauwelijks kan worden gecompenseerd door de aanschaf van meer
koeien (serranas). Hoewel het nog maar de vraag is of het aanschaffen van turinas een
financiële compensatie zou betekenen voor de allergrootste van deze kleinveehouders,
gelden met name voor deze boeren de reeds hierboven genoemde bezwaren tegen het
nieuwe ras. Daarnaast beschikken deze families nog over voldoende arbeidskracht om
het kleinvee te blijven hoeden. Eveneens hebben zij meestal geen nevenactiviteiten
naast het boerenbedrijf. Ook is een vaak gehoord argument dat men door het van de
hand doen van het kleinvee verstoken blijft van de hooggewaardeerde schapen- en
geitenmest en daardoor zowel voor de rogge als het gras geheel afhankelijk wordt van
kunstmest. Behalve het bestaan van verschillen in bedrijfsoriëntatie tussen de
verschillende families, zien we eveneens dat binnen de families vader en zoon het soms
niet eens zijn over de bedrijfsvoering. De zoons voelen vaak weinig meer voor het
hoeden van de kleinveekudde op de baldio en zouden deze liever van de hand doen. De
dominante positie van de vader binnen de familie verhindert in de meeste gevallen
echter dat een dergelijke beslissing nog tijdens zijn leven wordt genomen. Over het
algemeen zal men de mening van de vader respecteren. De uiteenlopende visies ten
aanzien van de bedrijfsoriëntatie zijn nauw verbonden met verschillende ideeën over het
gebruik van de baldios. Dit zal echter in het volgende hoofdstuk, waarin we de
ontwikkelingen rond de wetgeving met betrekking tot de baldios zullen weergeven, nog
uitgebreid aan de orde komen.
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VI. DE WET OP DE BALDIOS

A. De ondergang van de Estado Novo
Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds naar voren hebben gebracht, had het Salazarregime in de loop van de jaren 60, mede onder invloed van de koloniale oorlog, haar
nationalistische en autarkische politiek grotendeels moeten laten varen. Het in vergaande
mate afstand doen van deze belangrijke pijlers van de Estado Novo waren duidelijke
tekenen van het ontbindingsproces waarin het corporatisme in deze periode verkeerde.
Het was niet Salazar, maar zijn opvolger Caetano, die uiteindelijk geconfronteerd zou
worden met de problemen die de ondergang van de Estado Novo zouden inluiden. Zoals
we reeds hebben vermeld zouden de uitgaven die met de koloniale oorlog waren
gemoeid, oplopen tot ongeveer 50% van het overheidsbudget. Ondanks de toegenomen
buitenlandse investeringen en geldzendingen van emigranten waren er, mede als gevolg
van de voor een land als Portugal exorbitante militaire uitgaven, grote tekorten op de
betalingsbalans ontstaan. Eveneens zou hierdoor de inflatie tot grote hoogte oplopen.
Gedeeltelijk vormde dit de aanleiding voor een stakingsgolf van een omvang die Portugal
onder de corporatieve staat nog niet eerder had gekend. In eerste instantie leek het erop
dat onder Caetano een zekere liberalisering van het bewind zou plaatsvinden. Toen deze
hoop echter ijdel bleek te zijn geweest, trok de "liberale vleugel" uit het parlement zich
terug om zich aan te sluiten bij de niet-communistische democratische oppositie. Hoewel
men niet tot een eensluidend standpunt kon komen, was men het er in dit deel van de
oppositie over eens dat er op zeer korte termijn een einde diende te komen aan de
koloniale oorlog. Een oorlog die de economische problemen van Portugal ten zeerste had
versterkt. Dit zou dan te wijten zijn aan de lange militaire dienstplicht,
belastingverhoging, inflatie, het verlies van buitenlandse markten door internationale
isolering en de uitverkoop van het land aan het buitenlands kapitaal (Figueiredo,
1975:229). Zelfs onder monopolistische kapitaalsgroeperingen, zoals de CUF en
Champalimaud, die tot aan het eind van de jaren 60 de koloniale politiek van het regime
hadden gesteund, worden andere geluiden hoorbaar (24). Hen werd duidelijk dat een
militaire oplossing van de koloniale kwestie niet mogelijk was. Hoewel sommige onder
deze kapitaalsgroeperingen, zoals Espirito Santo (o.a. bankkapitaal), een ongewijzigde
voortgang van de oorlog voorstonden, zagen anderen de oplossing in een neokoloniale
federatieve staatsvorm (Poulantzas,1976:61). Duidelijk is dan ook dat het regime haar
legitimiteit verliest onder grote delen van de bourgeoisie. Ook leidt de koloniale oorlog
tot grote tegenstellingen binnen het militaire apparaat, waardoor een van de
belangrijkste steunpilaren van het bewind begint af te brokkelen. In de zomer van 1973
ontstaat de zogenaamde Beweging van de Kapiteins. In eerste instantie waren de eisen
die door de officieren van deze beweging werden geformuleerd voornamelijk gericht op
materiële zaken en dan vooral op de promotieregeling. Dit laatste was het gevolg van het
feit dat de regering Caetano een dekreet had uitgevaardigd dat de
promotiemogelijkheden van niet-beroepsofficieren vergemakkelijkte. De beweging begon
echter gaandeweg een steeds meer politiek karakter te krijgen, hetgeen zich uitte via
kritiek op de koloniale oorlog en het dictatoriale bewind van Caetano. Men wenste niet
meer te sterven in een zinloze oorlog, welke niet te winnen was en die men voor zich zelf
niet meer kon rechtvaardigen (Moreira Alves,1976:39). Er zijn een aantal factoren aan te
wijzen die mede tot deze politisering hebben bijgedragen. Zo oogstte de communistische
partij gaandeweg meer succes met haar activiteiten binnen de strijdkrachten. Daarnaast
traden steeds meer jonge dienstplichtige officieren toe tot het leger. Deze kwamen vaak
rechtstreeks van de universiteit, waar zij in aanraking waren gekomen met
democratische ideeën. Bovendien zouden vele officieren beïnvloed worden door de ideeën
van de verzetsbewegingen PAIGC, Frelimo en in mindere mate de MPLA (Moreira
Alves,1976:33-34;Harvey,1978:12). Uit bovenstaande mag echter niet worden
geconcludeerd dat de Beweging van de Kapiteins en de later daaruit voortgekomen
Beweging van de Strijdkrachten (MFA) als een radicaal marxistisch bolwerk kan worden
beschouwd. De meeste officieren binnen deze beweging hadden een zeer gematigde
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politieke visie. Er was dan ook geen sprake van een uitgewerkt politiek program. Men
kon zich verenigen op grond van twee hoofddoelstellingen, namelijk het beëindigen van
de koloniale oorlog en het democratiseren van het bewind op basis van vrije
verkiezingen. Toen bleek dat zelfs een federatieve oplossing voor de koloniale kwestie,
voorgesteld door met name de generaals De Spínola en Costa Gomes, niet mogelijk was
en zelfs leidde tot het ontslag van beide topofficieren onder druk van de meest
reactionaire delen van de legerleiding, zou een staatsgreep onafwendbaar blijken te zijn.
Op 25 april 1974 maakten de strijdkrachten een eind aan het Caetano-regime, waarbij
generaal De Spínola als president naar voren werd geschoven.

B. Politieke ontwikkelingen van april 1974 tot medio 1976
Binnen de nieuwe constellatie zouden er direct grote conflicten ontstaan, die gerelateerd
waren aan de verschillende opties met betrekking tot de koloniale kwestie en de
problemen van de burgerlijke en politieke vrijheden. Dit laatste moet worden bezien
tegen de achtergrond van een zich radicaliserende en steeds beter organiserende
arbeidersbeweging in zowel de grote steden als op het Zuidportugese platteland. Deze
tegenstellingen zouden zich op straat, maar ook binnen de MFA en de eerste voorlopige
regering, waarin alle belangrijke politieke stromingen waren vertegenwoordigd,
manifesteren. Een en ander zou leiden tot het aftreden van de regering en uiteindelijk tot
het terugtreden van De Spínola als president, waardoor een verschuiving naar links
mogelijk werd. Onder de nieuwe regering van Vasco Gonçalves en het presidentschap
van Costa Gomes werden nu de meest exorbitante privileges van het buitenlands kapitaal
ingedamd, terwijl in het economisch program van februari 1975 de mogelijkheid werd
opengehouden voor beperkte nationalisaties van Portugees kapitaal. Tevens kwamen er
verdragen met de koloniën tot stand, waarin de volledige onafhankelijkheid werd erkend.
Een dusdanig verdrag met Angola zou pas eind 1975 worden getekend. In de eerste
maanden van 1975 werd er een begin gemaakt met landbezettingen in Zuid-Portugal.
Tevens was er sprake van toenemende gewelddadige botsingen tussen verschillende
politieke groeperingen. Tegen deze achtergrond moet dan ook de in maart 1975
plaatsgevonden rechtse coupepoging van generaal De Spínola worden begrepen, die
echter door de MFA kon worden verijdeld. Het gevolg hiervan was dat er een situatie
ontstond waarin de meer radicale delen van het MFA, alsmede linkse politieke
groeperingen en dan met name de communistische partij (PCP), het voortouw konden
nemen in het politieke proces. In deze "revolutionaire periode", die duurde tot november
1975, werden enkele belangrijke maatregelen getroffen die de indruk wekten dat
Portugal zich in de richting van een socialistische samenleving bewoog. Zo werd de helft
van het Portugese kapitaal genationaliseerd. Dit betrof dan de monopolistische
kapitaalsgroeperingen, met name in het bank- en verzekeringswezen. Ook kwamen er
een aantal landhervormingswetten tot stand, de arbeiders kregen meer inspraak in de
bedrijven en er ontstonden embryonale vormen van arbeiderszelfbestuur. Daarnaast
werden er bewonerscomités, boerenliga' s, landarbeidersyndicaten en soldatenraden
opgericht. Poulantzas stelt nu dat ondanks dit alles deze periode geenszins kan worden
beschouwd als een ontwikkeling naar het socialisme en wel om de volgende redenen:
- de radicalisering van de volksmassa's was beperkt gebleven tot een minderheid;
- het buitenlands kapitaal bleef ongemoeid en Portugal bleef lid van de NAVO;
- de twee voornaamste repressieve apparaten uit de tijd van de dictatuur, de GNR
(paramilitaire politie) en de PSP (veiligheidspolitie), werden niet ontmanteld;
- de politisering van de meerderheid van de legerofficieren was beperkt gebleven en zelfs
een groot deel van de officieren van de MFA was alleen bereid het revolutionaire proces
te steunen indien het leger haar conventionele rol behield en de discipline en de
hiërarchie behouden bleven; het ontstaan van soldatenraden aan de basis was dan ook
een van de belangrijkste redenen dat de meeste officieren zich distantieerden van het
revolutionaire proces en dat er binnen de MFA een scheuring optrad;
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- door de tegenstellingen binnen het MFA kon deze organisatie niet de functie vervullen
van een revolutionaire voorhoedepartij (Poulantzas,1976:138-144).
Met de val van Vasco Gonçalves in september 1975 en de aanstelling van Azevedo als
premier wordt duidelijk dat de gematigde officieren van het MFA meer grip krijgen op het
politieke proces. Als in november van dat jaar onder leiding van generaal Eanes een
linkse militaire opstand wordt onderdrukt, is de macht van de radicale vleugel binnen het
MFA definitief gebroken. Zonder slag of stoot konden bepaalde basisorganisaties zoals de
soldatenbeweging en de linkse troepenmacht van Carvalho, de COPCON, worden
ontmanteld, hetgeen kenmerkend was voor de beperkte draagwijdte van de politieke
radicalisering binnen de Portugese samenleving. Dit bleek nog eens extra uit het feit dat
de eerste demonstratie die nadien plaatsvond, in februari 1976, slechts een kleine
20.000 mensen op de been kon brengen en de verdediging van de reële lonen tot doel
had. In dit jaar worden de eerste democratische parlementsverkiezingen gehouden,
waarbij de socialistische partij (PS) van Soares als winnaar uit de bus komt. Onder hem
wordt de eerste constitutionele regering gevormd (augustus 1976 - december 1977).
Eveneens worden dat jaar presidentsverkiezingen gehouden die door generaal Eanes
worden gewonnen.

C. De landhervormingen
Gedurende de "revolutionaire periode" zouden er, zoals we reeds hebben opgemerkt, een
aantal landhervormingswetten tot stand komen. Wat betreft Zuid-Portugal behelsde deze
wetgeving de legalisering van het reeds op gang gekomen proces van landbezettingen
door landarbeiders. De bestaande afdelingen van het ministerie van landbouw werden op
regionaal en lokaal niveau ondergeschikt gemaakt aan de door de voorlopige regeringen
in het leven geroepen zogenaamde Centros Regionais da Reforma Agrária, die belast
werden met de uitvoering van de landhervormingswetten en bemand werden door
progressieve ambtenaren. Naast deze organen werden er regionale raden in het leven
geroepen, de zogenaamde Conselhos Regionais da Reforma Agrária, welke tot doel
hadden initiatieven van landarbeiders evenals kleine en middelgrote boeren te stimuleren
en hen invloed te geven op het beleid (Baptista,1978:135-141). In Noord-Portugal
werden er door de zogenaamde dynamiserings-divisie, welke door de MFA was opgericht,
dynamiserings-campagnes op het platteland gehouden. Deze hadden tot doel de boeren
inzicht te geven in de oorzaken van hun armoede en hen te stimuleren tot grotere
samenwerking. In het algemeen waren deze campagnes erop gericht de basis te leggen
voor een socialistische ontwikkeling. Hiernaast werd er een nieuw staatsapparaat (SADA)
opgericht, parallel aan de bestaande overheidsorganen. De SADA was bedoeld om de
agrarische hervormingen die in het bijzonder voor Noord-Portugal van belang waren tot
uitvoering te brengen. Deze behelsden de pachtwet, de wet op de baldios,
kredietvoorzieningen, de omvorming van de grémios tot coöperatieve organen in handen
van kleine en middelgrote boeren en maatregelen ter uitschakeling van de machtige
tussenhandel. Het effectueren van deze wetten en maatregelen kwam echter slechts
moeizaam van de grond. Dit was gedeeltelijk te wijten aan het feit dat het wettelijk
kader op zichzelf gebrekkig was. Zo werd er in de pachtwet geen rekening gehouden met
de kleine grondbezitters die vaak zowel pachtheer als pachter waren. De wet verplichtte
het aangaan van schriftelijke contracten voor langere termijn en betaling van de
pachtsom in geld. De kleine boeren prefereerden echter vaak vormen van deelpacht
vanwege de meer persoonlijke relatie met de pachtheer. Dit werd als minder riskant
beschouwd, daar men hoopte dat bij een slechte oogst een deel van de pacht zou worden
kwijtgescholden. Volgens Baptista waren het vooral de op het Noordportugese platteland
bestaande afhankelijkheidsrelaties die de uitvoering van de pachtwet belemmerden en er
de oorzaak van waren dat de boeren vaak geen gebruik maakten van de mogelijkheden
die de wet bood om bijvoorbeeld het pachtcontract schriftelijk vast te leggen
(Baptista,1978:98-104). Ook de pogingen om de tussenhandel uit te schakelen hadden
lang niet altijd het gewenste resultaat. Met betrekking tot de veehandel stelt Baptista dat
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de kleine boer verkoop aan de tussenhandel prefereerde, ondanks het feit dat de staats
abattoirs een hogere prijs boden. Hiervoor waren de volgende factoren verantwoordelijk.
Allereerst waren er lange wachttijden, zowel met betrekking tot het tijdstip waarop men
het vee bij het abattoir kon afleveren als wat betreft de uitbetaling. Bovendien waren de
afstanden tot de abattoirs vaak zeer groot (Baptista,1978:120). Zelf hebben wij
geconstateerd dat vele boeren gebruik blijven maken van de tussenhandelaren vanwege
het feit dat deze bereid zijn tot het bezigen van illegale praktijken. Zij maken
bijvoorbeeld de handel mogelijk in een periode waarin hierop een verbod rust, als gevolg
van een epidemie onder het vee. Ook is de tussenhandel bereid vee zonder
inentingsbewijs te verhandelen. Het feit dat de agrarische hervorming in het noorden niet
erg aansloeg hangt ook samen met een aantal ideologische factoren. Te denken valt aan
de rol van de katholieke kerk en de mogelijkheid voor rechts de bevolking te mobiliseren
op basis van anticommunistische sentimenten, waarbij de ontwikkelingen in ZuidPortugal werden gebruikt om het gehele agrarische hervormingsprogramma in diskrediet
te brengen. Men was in staat te appelleren aan de angst van de kleine boeren voor het
verlies van hun stukje grond. Het waren dan ook delen van de Noordportugese
boerenbevolking die in de ''hete zomer" van 1975 konden worden gemobiliseerd tegen de
revolutionaire politiek onder Vasco Gonçalves. De geringe steun voor de
hervormingspolitiek op het Noordportugese platteland moge blijken uit het feit dat er
nauwelijks sprake was van enige organisatie onder kleine en middelgrote boeren. De
MARN, een organisatie van Noordportugese pachtboeren, had slechts op enkele plaatsen
en dan vooral rond Porto enige aanhang van betekenis. De liga's van kleine en
middelgrote boeren zouden pas in 1976 ontstaan. Deze door de communistische partij
opgezette organisaties kregen toen in de vorm van de CNA, waar ook de MARN deel van
uitmaakt, een overkoepelend orgaan. Zij voert echter vanwege het feit dat zij regelmatig
beschuldigd wordt als zijnde een communistische mantelorganisatie een zeer voorzichtige
politiek om de boeren niet van zich te vervreemden. Nadat de meer gematigde delen van
het MFA de overhand kregen zou er een eind worden gemaakt aan de dynamiseringscampagnes. Er was binnen het leger grote onvrede ontstaan over de te “linkse” koers
van de dynamiserings-divisie. Eveneens werden de Centros Regionais da Reforma Agrária
opgeheven, terwijl de SADA tijdelijk buiten functie werd gesteld wegens een
reorganisatie. Dit laatste zou echter nooit plaatsvinden, hetgeen uiteindelijk zou leiden
tot de opheffing van dit orgaan onder de eerste constitutionele regering. De minister van
landbouw van dit kabinet zou bovendien de wet op de onteigening van het
grootgrondbezit in belangrijke mate terugdraaien (lei Barreto). Binnen deze nieuwe
context valt de uitvoering van het agrarisch hervormingsprogramma weer toe aan de
gevestigde bureaucratische lichamen, welke zich over het algemeen passiever opstellen.

D. De wet op de baldios
Hoewel de zesde voorlopige regering onder Azevedo de organisaties die belast waren met
de uitvoering van de landhervormingswetten grotendeels ontmantelde, werden de wetten
zelf nog niet teruggedraaid. Onder deze regering kwam er zelfs nog een nieuwe
landhervormingswet tot stand, namelijk de wet op de baldios. Deze wet was reeds onder
de regeringen van Vasco Gonçalves voorbereid. Meer dan de andere wetten die
betrekking hadden op Noord-Portugal kon de wet op de baldios in de
dorpsgemeenschappen van de Terra Fria op instemming bogen. Alvorens nu in te gaan
op de ideeën die ten grondslag liggen aan de wet en de verschillende te onderscheiden
stadia in de totstandkoming van de wetgeving, zullen we eerst een globale samenvatting
geven van de definitieve wet uit 1976 bestaande uit de wet op de baldios (lei nr.39/76)
en de wet met betrekking tot de opheffing van de toeëigening van baldios door
particulieren (lei nr.40/76).
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1. De wet uit 1976
In de preambule van de wet op de baldios wordt benadrukt dat deze wet in het kader
staat van de landhervormingen, die tot doel hebben de macht van de grote boeren te
breken en steun moeten geven aan kleine boeren en landarbeiders. Tevens heeft de wet
tot doel democratische en directe politieke uitingsvormen en organisatiestructuren te
ontwikkelen die leiden tot een grotere controle van de arbeidende bevolking van het
platteland op het productieproces en de natuurlijke hulpbronnen. Ten aanzien van de
eigenlijke wet:
- baldios zijn die gronden die op gemeenschappelijke wijze worden gebruikt door
bewoners van één of meerdere freguesias of door bewoners van een deel van een
freguesia (art.1);
- de baldios mogen niet door particulieren worden toegeëigend (art.2);
- teruggegeven worden aan de plaatselijke bevolking alle gebieden die door de staat zijn
afgesloten, behalve die gebieden die door de Junta de Colonização Interna (JCI) een
bestemming hebben gekregen (art.3);
- de wet stelt dat onder compartes (gebruikers van de baldio) diegenen worden verstaan
die in het betreffende gebied wonen, werkzaam zijn en die volgens de gebruiken en
gewoontes van dat gebied door de gemeenschap worden erkend als rechthebbende op
het vruchtgebruik van die baldios (art.4) ;
- de compartes moeten zich verplicht in een assemblee verenigen, die enkele door de
wet bepaalde taken krijgt toebedeeld, waaronder het reglementeren en controleren van
het gebruik en vruchtgebruik van de baldios en het bespreken en goedkeuren van
plannen voor het gebruik van de hulpbronnen van de baldio en de besteding van de
opbrengsten (art.6);
- alle compartes hebben gelijke rechten op het gebruik en vruchtgebruik van de baldio;
teneinde dit te vergemakkelijken behoudt de staat zich het recht voor reglementen op
te stellen ten aanzien van het gebruik van de baldios overeenkomstig de karakteristiek
van elke afzonderlijke baldio, die als basis zullen dienen van het werk van de
assemblee (art.5) ;
- de assemblee kiest een conselho directivo (bestuursraad) (CD) welke een aantal
wettelijk vastgestelde taken heeft (art.9 en 11);
- de leden van de CD worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn voor de
daarop volgende termijn niet herkiesbaar (art.10);
- de baldios kunnen op twee manieren worden beheerd, namelijk: a) door de compartes
via de CD; b) door een bestuur dat gevormd wordt door de CD en een
vertegenwoordiger van het ministerie van landbouw en visserij (art. 9);
- ten aanzien van art.9 geldt: als gekozen wordt voor a) valt de totale
bestuursbevoegdheid over de baldio toe aan de CD, zonder dat dit echter een
belemmering mag vormen voor de door de staat verleende en verplichte technische
hulp bij de bosbouw, de controle op de exploitatie van de bossen en het toezicht op het
uitvoeren van de plannen met betrekking tot het gebruik van de hulpbronnen op de
baldios (art.12);
- ten aanzien van art.9 geldt: als gekozen wordt voor b) de staat de plannen maakt voor
het gebruik van de hulpbronnen op de baldios en deze ter goedkeuring voorlegt aan de
assemblee of de CD; het beheer van de bossen, wegen, etc. valt toe aan de staat
(art.13);
- de vergoeding te betalen aan de staat in geval a) wordt gesteld op 30% van de
opbrengst van het hout uit de door de staat aangelegde bossen en in geval b) is dit
percentage 40% voor de door de staat aangelegde bossen en 20% voor de natuurlijke
bossen (art.15) ;
- de staat behoudt zich het recht voor de plannen met betrekking tot het aanwenden van
de bosopbrengsten, die door de assemblee zijn aangenomen, at te keuren (art.17);
- de Junta de Freguesia moet in samenwerking met de regionale diensten van het
ministerie en het gemeentebestuur een voorlopige lijst opstellen van de compartes van
de betreffende baldio; de genoemde instanties moeten naar een eerste bijeenkomst

87

van een assemblee toewerken; pas wanneer dit is geschied is de teruggave van de
betreffende baldio een feit, met dien verstande dat minimaal 50% van de op de lijst
genoemde compartes aanwezig is (art.18);
- indien het in art.18 genoemde proces niet plaatsvindt zal voorlopig aan de lokale
autoriteiten 60% van de opbrengst van de door de staat aangelegde bossen en 80%
van de opbrengst van de natuurlijke bossen toevallen (art.19) .
Gekoppeld aan de wet op de baldios verscheen tezelfdertijd de wet met betrekking tot de
opheffing van de toeëigening van baldios door particulieren. Deze wet heeft betrekking
op die gebieden die op illegale wijze aan de bevolking zijn onttrokken door particulieren.
Zij geeft het noodzakelijk wettelijk kader voor de teruggave van deze gebieden en stelt
de voorwaarden hiervoor vast. Belangrijk zijn vooral de volgende punten:
- het particulier bezit van een stuk grond op de baldios kan slechts worden opgeheven
indien er duidelijk sprake is van economisch nadeel geleden door de compartes als
gevolg van die onteigening, beschouwd op het moment van de onteigening en de
periode hierop volgend; de genoemde opheffing van het particulier eigendom betreft
zowel de wederrechtelijke toeëigening van die baldios die niet gelijkelijk verdeeld zijn
onder de betreffende compartes als die gebieden die niet aan één of enige van de
compartes zijn toegevallen als resultaat van die verdeling (art.1);
- de opheffing van het particulier eigendom heeft geen betrekking op de door kleine
boeren bewerkte percelen, evenals die terreinen waarop voor industriële, commerciële,
agrarische doeleinden of voor bewoning bestemde gebouwen staan, daarbij inbegrepen
een stuk land van tien maal de oppervlakte van het pand (art.2);
- de assemblee van compartes of de Junta de Freguesia kan een opheffing op het
particulier eigendom aanvragen (art.3).

2. Achterliggende ideeën van de wetgeving
De achterliggende ideeën en motieven van de wet op de baldios zouden we in drie
categorieën willen opsplitsen. We onderscheiden hier dan redenen van sociaaleconomische (a), beheerstechnische (b) en politiek-ideologische aard (c). Aangezien het
hierop betrekking hebbende bronnenmateriaal uiterst schaars is, baseren wij ons in het
hierna volgende mede op informatie voortvloeiende uit gesprekken die wij gevoerd
hebben met een groot aantal functionarissen van politieke partijen en diverse instellingen
en overheidsorganen.
a) Door toedoen van de wet zou het levenspijl in de minst ontwikkelde gebieden van het
Noordportugese platteland, welke bovendien ernstig getroffen waren door de
bebossingspolitiek van de Estado Novo, verhoogd kunnen worden. De wet maakt het
mogelijk dat in tegenstelling tot de periode voor de omwenteling van 1974 een groot
deel van de bosopbrengsten direct in de betreffende dorpsgemeenschappen kunnen
worden geïnvesteerd ter realisatie van een aantal collectieve voorzieningen, waarvan
deze gemeenschappen tot dan toe verstoken waren gebleven.
b) Vooral bij de bosbouwdienst had de mening postgevat dat voor het behoud van het
bestaande bosareaal, evenals voor het welslagen van toekomstige
bebossingsprojecten, goede betrekkingen met de lokale bevolking noodzakelijk
waren. Door de vijandige houding van de bevolking jegens de bosbouwdienst, als
gevolg van het door deze laatste gevoerde beleid, was er in de loop der tijd veel
schade aangericht aan de bestaande bossen. Dit was voornamelijk veroorzaakt door
het veelvuldig voorkomen van bosbranden, waar de bevolking oftewel zelf de hand in
had oftewel een passieve houding aannam bij de brandbestrijding. De wet op de
baldios werd door de na de omwenteling vernieuwde leiding van de bosbouwdienst
dan ook gezien als een belangrijk middel om de relaties met de lokale bevolking te

88

verbeteren en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de
bosaanplant te vergroten (DGRF,1975:1-2).
c) Volgens de linkse politieke partijen en officieren van de MFA zou de wetgeving met
betrekking tot de baldios en het daaraan gekoppelde in het leven roepen van
bestuursraden (CD's), die de baldios op collectieve wijze dienden te beheren, een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een ontwikkeling in socialistische richting.
Volgens theoretici van de PCP zouden er in de dorpsgemeenschappen op het
Noordportugese platteland individualiseringstendensen bestaan. Door nu terug te
grijpen op een traditioneel communaal instituut als de baldios, zou het collectivisme
nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Een collectivisme dat 30 á 40 jaar geleden
nog bestond en dat gekenmerkt werd door gemeenschappelijke arbeid, de
gemeenschappelijke bestudering van problemen, gemeenschappelijke beslissingen,
onderling vertrouwen en solidariteit. De fascistische dictatuur zou dit alles echter
hebben ondermijnd (Louro & Martins,1975:30-31). Ook binnen de socialistische partij
(PS) bestonden toentertijd gelijksoortige ideeën. Zo wordt in een rapport van de
landbouwcommissie van deze partij gesteld dat het systeem van baldios, dat het
beste past bij een economie gebaseerd op een semi-nomadische veeteelt
gecombineerd met een zelfvoorzienende landbouw, vormen van gemeenschappelijk
bezit van de grond heeft doen voortbestaan evenals definities van gemeenschappelijk
gebruik, welke veel rechtvaardiger zijn dan het particulier of het staatseigendom. Het
gaat er volgens deze commissie om deze vormen te behouden, nieuw leven in te
blazen en ze verder te ontwikkelen. Het bestaan van het systeem van baldios
impliceert dat de betreffende gemeenschappen het gemeenschappelijk belang laten
prevaleren boven het individuele belang (A Capital,2-1-1975). Met het in beheer
geven van de baldios aan de lokale bevolking zouden delen van de Noordportugese
boerenbevolking meer ontvankelijk kunnen worden voor socialistische ideeën. Op de
lange duur zouden dan weerstanden kunnen worden weggenomen tegen het opgaan
in coöperatieve verbanden, waardoor de basis zou kunnen worden geschapen voor
een socialistisch georiënteerde landbouw. Het collectieve beheer van de baldios
binnen de assemblee en bestuursraad wordt dan beschouwd als een leerschool voor
collectivisme en socialisme. De baldioskwestie werd door links beschouwd als een van
de weinige strijdpunten op basis waarvan men delen van de Noordportugese
boerenbevolking kon politiseren. Zij dacht hiermee een verbinding te kunnen leggen
tussen de aspiraties van de boeren en een algemene socialistische politiek. Reeds
onder de Estado Novo had de communistische partij het voortouw genomen bij
enkele acties van de boerenbevolking tegen de politiek van de bosbouwdienst, met
name in de omgeving van de rivier de Vouga. Door het in het leven roepen van
bestuursraden onafhankelijk van en parallel aan de bestaande overheidsorganen,
hoopte men dat aan meer progressieve dorpsbewoners de mogelijkheid zou worden
geboden de bevolking te mobiliseren, waardoor de macht van de bestaande politieke
leiders zou kunnen worden verkleind. Tegen de achtergrond van dit alles moet dan
ook de wettelijke verplichting tot het oprichten van lokale bestuursraden worden
bezien, evenals het verbod op de particuliere toeëigening van de communale
gronden. Privatisering zou naast de ondermijning van een socialistische mentaliteit
leiden tot een minder efficiënt gebruik van de economische hulpbronnen en eveneens
de concentratie van de grond in handen van enkelen tot gevolg hebben (Louro &
Martins,1975:31).

3. De totstandkoming van de wet
Aan de uiteindelijke wet op de baldios van 1976 zijn een aantal ontwikkelingen vooraf
gegaan die nauw zijn gerelateerd aan de verschillende fases die het politieke proces
sinds de omwenteling in 1974 heeft doorgemaakt. De eerste projectwet met betrekking
tot de baldios van 1974 (ante-projecto de diploma,15-11-1974) welke onder de derde
voorlopige regering onder Vasco Gonçalves tot stand kwam, bevatte een aantal sterk van
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de huidige wet afwijkende artikelen. Hoewel zij wel een aantal voor de betreffende
dorpsgemeenschappen belangrijke sociaal-economische voordelen bood, welke
paragraven dienaangaande praktisch onveranderd in de definitieve wet zijn
overgenomen, was de politiek-ideologische dimensie minder uitgesproken. Zo was het
bijvoorbeeld mogelijk delen van de communale grond te privatiseren, analoog aan de
"desamortização"-wetgeving ten tijde van de 1e Republiek. Eveneens was het oprichten
van bestuursraden niet verplicht en hield de wet de mogelijkheid open dat de lokale
bevolking het beheer van de baldios in zijn geheel over zou dragen aan de staat,
daarmee afziende van alle invloed op het te voeren beleid. Ook in het geval dat de
bevolking gezamenlijk met de bosbouwdienst de baldios zou gaan beheren, was het niet
duidelijk welke bevoegdheden de bestuursraad had ten opzichte van de
overheidsorganen. De dynamiserings-divisie van de MFA heeft op basis van deze
voorlopige wetgeving de bevolking ingelicht over de nieuw te voeren politiek met
betrekking tot de baldios. Hoewel er dus formeel nog geen wettelijk kader bestond, werd
gedurende deze campagnes reeds vooruit gelopen op de bekrachtiging van de wet en
feitelijk de beheersbevoegdheid over de baldios aan de lokale bevolking overgedragen.
Na maart 1975 vindt er, zoals reeds gesteld, onder de vierde en vijfde voorlopige
regering een radicalisering plaats van het politieke proces, hetgeen ook zijn weerslag zal
hebben op de wetsvoorstellen ten aanzien van de baldios. Veel kritiek was er op het
eerste wetsvoorstel uit 1974 van de kant van de communistische partij alsook van de
socialistische partij, welke laatste in deze periode nog een vrij radicale politiek voorstond.
De kritiek had, zoals duidelijk zal zijn, vooral betrekking op de mogelijkheid die het
wetsvoorstel openhield tot het particulier toeëigenen van de baldios. Daarnaast keerde
men zich tegen de mogelijkheid het beheer van de baldios volledig over te dragen aan de
staat. Ook had men kritiek op de onduidelijke positie van de bestuursraden ten opzichte
van de overheidsorganen. Zo meende de PS dat indien de bevolking niet zelf het beheer
van de baldios in handen zou nemen er een soort pachtrelatie zou ontstaan met de
bosbouwdienst, hetgeen volgens haar zou leiden tot het ontstaan van een
"grootgrondbezittermentaliteit" bij de plaatselijke bevolking (A Capital, 2-1-1975). In het
nieuwe wetsvoorstel van de vijfde voorlopige regering komen nu dan ook de politiekideologische aspecten sterk naar voren. In het nieuwe klimaat zijn het de ingenieurs van
de bosbouwdienst die in samenwerking met de SADA in de zomer van 1975 een
campagne zouden houden op het Noordportugese platteland, met als doel de relaties
tussen de dienst en de plaatselijke bevolking te verbeteren. Tevens zouden zij een
inventarisatie maken van de problemen met betrekking tot de baldios, de uitvoering van
de landhervormingswetten en de agrarische politiek in het algemeen. In een hierop
betrekking hebbend rapport worden op basis van de verzamelde gegevens onder andere
aanbevelingen gedaan voor de formulering van de uiteindelijke wet op de baldios. De
teams van de bosbouwdienst constateerden dat er in een aantal gebieden waar de
baldios niet geheel waren bebost en waar nog sprake was van kuddes kleinvee, bij grote
delen van de bevolking de wens bestond tot het individueel toeëigenen in de zin van het
gelijkelijk verdelen van de communale grond onder alle bewoners. Deze wens kwam
volgens de opstellers van het rapport voort uit het ongenoegen over het ongelijke
gebruik van de baldios. Zo profiteerden grotere veehouders meer van de communale
grond dan de kleinere veehouders. Ondanks deze constatering wordt in het rapport
geadviseerd de baldios in gemeenschappelijk bezit te houden. Hoewel men inzag dat dit
vooralsnog niet mogelijk was, werd de collectivisering van de veestapel als de beste
oplossing beschouwd voor de problemen voortvloeiende uit het ongelijke gebruik van de
baldios. Privatisering zou echter een toekomstige ontwikkeling in socialistische richting in
de weg staan (DGRF,1975:13).
Hoewel er onder de vijfde voorlopige regering een wetsvoorstel met betrekking tot de
baldios werd geformuleerd, zou de uiteindelijke wet, zoals we reeds hebben gesteld, pas
na de val van Vasco Gonçalves, onder de zesde voorlopige regering, worden bekrachtigd.
Deze definitieve versie was op een aantal punten minder verstrekkend dan het
wetsvoorstel van de vijfde voorlopige regering. Zo had de toenmalige minister van
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landbouw Baptista bepaald dat er maatregelen dienden te worden genomen opdat slechts
landarbeiders, kleine en middelgrote boeren van de wet zouden profiteren. Deze
maatregelen werden noodzakelijk geacht op basis van de veronderstelling dat er zich in
de laatste decennia binnen de Noordportugese dorpsgemeenschappen belangrijke
differentiatieprocessen hadden voltrokken, waarbij de ongelijkheid tussen de
verschillende boerenbedrijven was toegenomen en vele kleine boeren waren
geproletariseerd. Een visie die grote overeenkomst vertoont met de leninistische analyse
van de ontwikkelingen op het Russische platteland. Deze ontwikkelingen zouden het
gevolg zijn van het commercialiseringsproces enerzijds en het bebossingsproject
anderzijds. Een en ander zou hebben geleid tot de versterking van de
afhankelijkheidsrelaties binnen de dorpsgemeenschappen (Baptista,1978:94-95). De
betreffende bepalingen werden echter in de wet van 1976 geschrapt, hetgeen mede te
wijten was aan het minder radicale karakter van de zesde voorlopige regering onder
Azevedo. De uiteindelijke wet kwam echter wel tot stand onder
medeverantwoordelijkheid van de PCP.

E. Controverses op het nationale niveau met betrekking tot de wet op de
baldios van 1976
Onder de eerste constitutionele regering treden de eerste controverses met betrekking
tot de wet uit 1976 aan de oppervlakte. De politieke partijen ter rechterzijde van de PS,
onder andere de PPD/PSD, het CDS en de PPM (25), waren sterk gekant tegen een aantal
bepalingen in de wet. Tevens bestonden er hierover tegenstellingen binnen de
socialistische partij. De gematigde vleugel van de PS onder leiding van Soares had
afwijzend gestaan tegenover de gevoerde politiek onder de vierde en vijfde voorlopige
regering, waarop volgens haar de communistische partij te veel invloed had en daarmee
een democratische ontwikkeling naar het socialisme in gevaar bracht. Het is hierbij van
belang op te merken dat de Portugese communistische partij sterk Moskou-gezind is.
Hoewel de linkervleugel van de PS zich zeker niet op het standpunt van de communisten
stelde, bestond er wel onderlinge overeenstemming over een groot deel van het
agrarisch hervormingsprogramma, welke in 1975 en 1976 tot stand kwam. Voor we nu in
zullen gaan op de politieke ontwikkelingen met betrekking tot de wet op de baldios willen
we eerst trachten de achterliggende oorzaken van de oppositie tegen de wetgeving weer
te geven. De controverses met betrekking tot de wet liggen ons inziens op politiekideologisch (a), financieel (b) en economisch terrein (c). Deze elementen zijn, zoals
duidelijk zal zijn, nauw aan elkaar gerelateerd.
a) Een van de belangrijkste oorzaken van de oppositie tegen de wet ligt op politiekideologisch niveau. Bij rechts bestaat er een grote aversie tegen de ideeën die de
grondslag vormen van de wet uit 1976. Het in het leven roepen van onafhankelijk
van de overheid functionerende en democratisch gekozen bestuurlijke lichamen, die
de controle hebben over productie-eenheden, stuit op grote weerstand. Zij maakt
zich dan ook hard voor het in beheer geven van de communale gronden aan de lokale
autoriteiten. Eveneens beschouwt men het “parallellisme” in de lokale politieke
structuur als zinloos en inefficiënt. Zinloos, aangezien de Junta de Freguesia immers
volgens hen net zo democratisch is als een bestuursraad (CD) en inefficiënt, daar het
parallellisme aanleiding geeft tot veel conflicten tussen de bestuursraden en de lokale
autoriteiten. Hoewel de rechtse politieke partijen fel van leer trekken tegen de
landhervormingswetten met betrekking tot het grootgrondbezit in Zuid-Portugal,
welke zij beschouwen als het resultaat van een communistische samenzwering, uiten
deze partijen zich in gematigder termen over de wet op de baldios. Gedeeltelijk zou
dit geweten kunnen worden aan het feit dat de belanghebbenden van de wet in het
algemeen geen aanhangers zijn van de communistische partij, maar eerder moeten
worden gerekend tot de electorale basis van de meer conservatieve partijen.
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b) Dit punt heeft vooral betrekking op de problemen met het uitvoeren van de wet op de
lokale overheden van oktober 1977 (lei nr. 79/77). De financiële consequenties van
deze wet maken haar moeilijk uitvoerbaar. Via het overhevelen van het beheer van
de baldios naar de Junta de Freguesia zouden de lokale autoriteiten op vele plaatsen
over meer financiële middelen kunnen beschikken, aangezien de bosopbrengsten van
de baldios de overheidsgelden in vele gevallen evenaren of zelfs overtreffen. Dit zou
dan de overheid in staat stellen de wet op de lokale overheden uit te voeren. Vaak
komt het voor dat slechts een of enkele dorpen van een freguesia beschikken over
baldios. Volgens de rechtse politieke partijen is het onredelijk dat deze dorpen meer
profiteren van de bosopbrengsten dan de overige dorpen binnen de freguesia. Links
brengt hier echter tegen in dat de dorpen die over communale gronden beschikken
veelal de meest afgelegen en achtergebleven gemeenschappen zijn. Bij het
overhevelen van het beheer naar de Junta de Freguesia bestaat dan het gevaar dat
deze dorpen verstoken zullen blijven van de met de bosopbrengsten gefinancierde
collectieve voorzieningen.
c) Zoals in hoofdstuk IV reeds naar voren kwam is de bebossing van grote delen van
Portugal van groot belang voor de oplossing van de betalingsbalansproblemen. Hout
is een van de weinige producten waarmee dit land op de wereldmarkt kan
concurreren. Daarnaast vormen ook papier en papiergrondstof belangrijke
exportproducten. In 1981 was het goederenexportpakket als volgt:

Textielproducten
Hout, houtproducten en kurk
Papiergrondstof, papier en papierwaren
Producten van de voedselindustrie
Minerale producten, onedele metalen en werken daarvan
Machines, toestellen, elektrotechnisch materiaal en vervoersmateriaal
Overige

27%
11%
6%
10%
11%
14%
21%

(Bron: Exportmarkten,1982,kwart.1,land.grp.3:28-29)

Binnen de EG zijn de afzetmogelijkheden van de betreffende producten groot. Zo
bedroeg de zelfvoorzieningsgraad van hout en houtproducten binnen de EG in 1979
slechts 40% (Wageningen,1981:62,64). Het bestaan van de wet op de baldios uit
1976 zou volgens de rechtse politieke partijen alsook delen van de socialistische
partij een belemmering vormen voor een rationele bosbouwpolitiek. Volgens hen zou
de samenwerking met de bosbouwdienst sterk kunnen worden verbeterd indien het
beheer van de baldios in handen zou zijn van de lokale overheden. Direct contact
tussen de president van de Junta en de bosbouwdienst zou veel rompslomp kunnen
vermijden. Het bestaan van lokale bestuursraden, vooral in gebieden waar een
combinatie bestaat van veeteelt t en bosbouw, zou sterk belemmerend werken op het
bebossingsproject. Het argument dat bebossing op meer rationele wijze zou kunnen
geschieden wanneer de lokale bestuursraden worden opgeheven, is volgens links
onjuist. Een goede bebossingspolitiek is volgens hen slechts mogelijk indien de direct
betrokkenen zich mede verantwoordelijk voelen voor de exploitatie van het bos.
Zoniet, dan bestaat wederom een verhoogd risico voor bosbranden. Uit een aantal
door de PPD/PSD, het CDS en de PPM geformuleerde projectwetten ten aanzien van
de baldios (1982) blijkt dat deze partijen ruimte willen scheppen voor de mogelijkheid
de baldios te verpachten aan bijvoorbeeld cellulosefabrieken zoals Portucel. Hoewel
het verpachten van communale gronden in de wet van 1976 niet expliciet was
verboden, werd later echter door de rechterlijke macht bepaald dat dit moest worden
beschouwd als zijnde in tegenspraak met de geest van de wet (Procuradoria-Geral da
República,29-6-1983). De mogelijkheid tot verpachten is volgens de betreffende
partijen van belang voor een meer rationele bosbouwpolitiek, gericht op de productie
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van cellulose voor de papierindustrie. Volgens links zou dit echter beteken dat
hiermee afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelijke idee achter de wetgeving,
namelijk het stimuleren van kleine boeren tot het gemeenschappelijk beheren van
productie-eenheden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het voor de lokale
gemeenschappen, althans op korte termijn, vaak financieel gunstiger is om nieuw of
opnieuw te bebossen baldios te verpachten aan cellulosefabrieken. Men heeft dan
direct de beschikking over een jaarlijkse geldsom en bovendien is men verlost van
een aantal bestuurlijke beslommeringen. Een ander bezwaar bij links maar ook van
de bosbouwdienst is van ecologische aard. Grootschalige eucalyptusaanplant, welke
de belangrijkste boomsoort is waar de cellulose-industrie behoefte aan heeft, kan op
langere termijn grote nadelige gevolgen hebben voor bodemgesteldheid en de
waterhuishouding. Deze snelgroeiende boomsoort zou de bodem doen uitdrogen en
weinig organisch materiaal in de grond terugbrengen (26). Er zou nu een verband
gelegd kunnen worden tussen de voorgestelde veranderingen in de wetgeving en een
plan van de Wereldbank uit 1979 voor de bebossing van 150.000 ha tussen 1980 en
1985. Hiervan diende 90.000 ha door de bosbouwdienst en 60.000 ha door Portucel
te geschieden. In het werkplan van deze organisatie wordt letterlijk een verandering
van de wet op de baldios aanbevolen ten aanzien van de onmogelijkheid de baldios te
verpachten (Banco Mundial,29-11-1979:8) Het grootste deel van dit project heeft
betrekking op particuliere grond, aangezien de nog niet beboste baldios slechts een
relatief klein aandeel vormen van het nog te bebossen areaal in Portugal. De
communale gronden zijn echter van groot belang voor de celluloseondernemingen,
aangezien het pachten van deze gronden hen in staat stelt in een keer een zeer groot
oppervlak in beheer te krijgen. Dit in tegenstelling tot particuliere gronden, die vaak
zeer versnipperd zijn en zodoende onderhandelingen vereisen met veel kleine
eigenaren.
Concluderend kunnen we opmerken dat de door de opponenten van de wet uit 1976
voorgestelde veranderingen gericht zijn op het opheffen van de lokale bestuursraden en
het overhevelen van het beheer van de baldios naar de Junta de Freguesia, waarbij deze
laatste in staat wordt gesteld het beheer geheel aan de bosbouwdienst over te dragen.
Daarnaast wil men de mogelijkheid creëren om in bepaalde gevallen delen van de baldios
in particuliere handen over te laten gaan, bijvoorbeeld ten behoeve van woningbouw. De
belemmeringen voor het verpachten van de baldios dienen te worden weggenomen
(Projecto-lei,PPD/PSD,CDS & PPM,22-7-1982).

F. Politieke ontwikkelingen met betrekking tot de wet op de baldios vanaf 1976
Ondanks de oppositie tegen de wet uit 1976 is zij nog onverkort van kracht. Dit is echter
niet het gevolg geweest van een sterke positie van links binnen de verschillende
overheidsorganen en vertegenwoordigende lichamen. De eerste poging om de wet buiten
werking te stellen werd ondernomen door de eerste constitutionele regering van Soares.
Het paste geheel binnen de agrarische politiek van deze regering, welke gericht was op
het terugdraaien van de landhervormingswetten uit de voorgaande periode. Men poogde
via een artikel in de wet op de lokale overheden het beheer van de baldios te doen
toevallen aan de lokale autoriteiten (lei nr. 79/77, art.109). De tegenstellingen binnen de
socialistische partij waren er de oorzaak van dat een motie tegen het betreffende artikel,
ingediend door de communistische partij, een meerderheid haalde in het parlement. Dit
leidde ertoe dat het artikel uit de wet werd geschrapt (lei nr. 91/77). Een en ander had
echter wel tot gevolg dat er verwarring ontstond over de vraag of de wet uit 1976 nu wel
of niet buiten werking was gesteld. In 1979 werd door de rechterlijke macht bepaald dat
de wet onverkort van kracht was. Met de komst van de centrumrechtse regering in 1980,
waar de PPD/PSD, het CDS en de PPM deel van uitmaakten en welke samen de Aliança
Democrática (AD) vormden, werd een nieuw offensief tegen de wet gestart. In eerste
instantie formuleerden de regeringspartijen een aantal projectwetten die echter nooit aan
het parlement werden voorgelegd. In 1982 poogde de AD-regering eveneens via de wet
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op de lokale overheden de wet op de baldios buiten werking te stellen (proposta de
lei,82/II, art.86). Deze wet werd wel door het parlement aangenomen, maar niet door
president Eanes bekrachtigd. Deze laatste beschikte volgens de toenmalige Portugese
grondwet over het vetorecht. Het veto kwam voort uit een akkoord tussen de
socialistische partij en de president, waarbij de laatste beloofde veranderingen in de
kieswet evenals de wet op de lokale overheden niet te zullen bekrachtigen indien de
socialistische partij zijn kandidatuur voor het presidentschap zou steunen. Het feit dat de
AD-partijen geen wetsvoorstel met betrekking tot de baldios aan het parlement hebben
voorgelegd, zou geweten kunnen worden aan de poging van deze partijen een publieke
discussie over en een eventuele mobilisatie tegen een nieuwe wet te voorkomen. Dit
gezien het reeds gestelde met betrekking tot de electorale basis van deze partijen. Dat
bovenstaande zeker niet denkbeeldig was zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat de
debatten in het parlement over de nieuwe wet op de lokale overheden grotendeels
betrekking hadden op het desbetreffende artikel over de baldios (Diário da Assembleia,
2-6-1982). In 1983 werden er na de val van de AD-regering nieuwe verkiezingen
uitgeschreven waaruit een coalitie tussen de PS en de PPD/PSD zou voortkomen onder
leiding van Soares. Ons is niet bekend of er sindsdien nieuwe voorstellen tot verandering
van de wet uit 1976 zijn ingediend. Duidelijk is echter dat de wet in elk geval tot medio
1985 van kracht is gebleven.

G. Problemen met de uitvoering van de wet op het lokale niveau
Op het lokale niveau zouden we met name vier factoren willen onderscheiden die de
uitvoering van de wet op de baldios bemoeilijken, te weten problemen ten aanzien van
de samenwerking tussen de bosbouwdienst en de lokale bestuursraden (a), conflicten
tussen de Juntas de Freguesia en de CD's (b), conflicten tussen de verschillende CD's
onderling (c) en conflicten tussen de gebruikers van de baldios binnen de
dorpsgemeenschappen (d).
a) Op een aantal plaatsen wordt de wet op de baldios door de bosbouwdienst
tegengewerkt, hetgeen nauw gerelateerd is aan de sinds 1976 opgetreden
personeelswijzigingen in de centrale directie van dit overheidsorgaan. In de periode
tot 1976 had links, door toedoen van een aantal zuiveringen, een overwicht binnen
de directie. Er ging toen van de algemene directie van de bosbouwdienst een
stimulerende werking uit ten aanzien van het in zelfbeheer nemen van de baldios
door de plaatselijke bevolking. We hebben reeds vermeld dat ingenieurs van het
hoofdkantoor in samenwerking met de SADA het land introkken om de bevolking in te
lichten over de mogelijkheden die de aanstaande wet op de baldios zou bieden. Met
de komst van de regering Soares in 1976 en later de AD-regeringen kwamen er
dusdanige personeelswijzigingen tot stand dat de top van de bosbouwdienst een
neutrale houding ten aanzien van de wet zou gaan aannemen. Op het moment dat er
van de centrale directie geen stimulans meer uitging tot het uitvoeren van de wet,
kregen de lokale afdelingen, waar na 1974 weinig personeelswijzigingen hadden
plaatsgevonden, meer armslag om eigenmachtig op te treden. De lokale afdeling
werkten op een aantal plaatsen de wet tegen door bijvoorbeeld de verplichte
percentages van de bosopbrengsten niet uit te betalen aan de CD's. Dit was vooral
mogelijk in de periode 1977-1979, toen er grote onzekerheid bestond over het al dan
niet van kracht zijn van de wet. Er werd dan gesteld dat de CD's illegaal zouden zijn.
Eveneens werd er op een aantal plaatsen geen technische steun verleend en werden
er geen plannen opgesteld voor het gebruik van de baldio. In deze gevallen is er dan
ook geen sprake van samenwerking tussen de bestuursraden en de bosbouwdienst.
De redenen hiervoor zouden kunnen zijn dat de lokale bosbouwautoriteiten zich door
toedoen van de wet gedegradeerd zien tot zuiver dienstverlenende instanties van de
bestuursraden. Daarnaast beschouwen een aantal bosbouwautoriteiten de houding
van de plaatselijke bevolking als een belemmering voor het "enige juiste" gebruik van
de baldios. De gebrekkige samenwerking is vaak mede het gevolg van het feit dat er
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bij de plaatselijke bevolking nog een groot wantrouwen bestaat jegens de
bosbouwdienst, een erfenis uit de periode Salazar. Ook ontstaan er problemen
vanwege het feit dat de bosbouwdienst op een aantal plaatsen het verpachten van
baldios aan bijvoorbeeld celluloseondernemingen verbiedt. Hier komen de conflicten
juist voort uit een loyale uitvoering van de wet door de bosbouwdienst.
b) In veel gevallen werd de wet niet uitgevoerd door de Juntas de Freguesia. Deze
waren, zoals reeds gesteld, wettelijk verplicht een lijst op te stellen van de gebruikers
van de baldios (compartes), waarna een vergadering zou kunnen worden belegd en
een bestuursraad zou kunnen worden gekozen. Op vele plaatsen is dit niet gebeurd,
terwijl elders de na de in de wet genoemde sluitingsdatum op eigen initiatief van de
bevolking tot stand gekomen bestuursraden door de Junta de Freguesia als illegaal
werden beschouwd. Deze problemen kwamen veelal voor in die streken waar de
baldios geheel of gedeeltelijk zijn bebost en waar slechts enkele meer afgelegen
dorpen van de freguesia over baldios beschikken. Door het boykotten van de wet
pogen de lokale autoriteiten dan de beschikking te krijgen over de bosopbrengsten.
Ook is er ons een geval bekend van een conflict tussen de Junta de Freguesia en de
CD met betrekking tot particulier eigendom op de baldios. Een familielid van de
president van de Junta was eigenaar van een groot gedeelte van de oorspronkelijk
communale grond, hetgeen hij zich in de periode Salazar had toegeëigend. De lokale
bestuursraad zou door middel van de wet op de opheffing van particulier eigendom
op de baldios (lei nr.40/76) deze gronden onder eigen beheer kunnen brengen. De
Junta de Freguesia erkende echter de aanspraken van de CD niet, aangezien deze pas
na de sluitingsdatum tot stand was gekomen.
c) Op vele plaatsen zijn er evenals vroeger conflicten tussen de verschillende dorpen
over de precieze grenzen van de baldios. Deze conflicten hebben ook hun weerslag op
de relaties tussen de verschillende bestuursraden. Deze hebben vooral betrekking op
de verdeling van de bosopbrengsten, maar ook op andere terreinen waarop we nog
zullen terugkomen bij de bespreking van ons veldmateriaal.
d) Afgezien van Baptista (1978) die refereert aan bestaande tegenstellingen binnen de
dorpsgemeenschappen, hetgeen ons inziens echter gebaseerd is op een onjuiste
analyse, wordt hiervan in het algemeen door politieke groeperingen met inbegrip van
de CNA geen melding gemaakt of wordt dit zelfs uitdrukkelijk ontkend. Volgens ons
spelen interne conflicten echter een belangrijke rol met betrekking tot de uitvoering
van de wet. Dit punt zal dan ook centraal staan bij de behandeling van ons
veldmateriaal.
Volgens de centrale directie van de bosbouwdienst waren er in 1978 ongeveer 600
bestuursraden (CD's). In 1981 waren er nog 200 CD's in werking, terwijl er 350 nieuwe
verkiezingen hielden. De 50 overige CD'S hadden het beheer van de baldios
overgeheveld naar de Junta de Freguesia. In 1983 waren er nog 230 CD’s in werking,
terwijl er 300 nieuwe verkiezingen hielden en er nog eens 20 het beheer hadden
overgedragen aan de Junta. In vijf jaar tijd is er dus meer dan 10% van het aantal CD's
verdwenen. Het feit dat er op elke teldatum steeds meer dan de helft van het aantal
bestuursraden verkiezingen hield betekent dat dit blijkbaar veel tijd in beslag neemt,
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een en ander niet optimaal functioneert. Dat niet
overal bestuursraden tot stand zijn gekomen kan geweten worden aan het feit dat naast
een aantal van de hierboven genoemde factoren, met name de tegenwerking van de
lokale autoriteiten, de plaatselijke bevolking er weinig belang aan hecht. Enerzijds zou dit
het gevolg kunnen zijn van de locatie van de baldio in een meer stedelijke omgeving en
anderzijds van het geringe belang van de bosopbrengsten in bepaalde gebieden. De
belangrijke afname, evenals de problemen ten aanzien van de herverkiezing van de
bestuursraden, kan onder andere geweten worden aan het feit dat vele dorpsbewoners
zich niet capabel achten om een bestuursfunctie binnen een CD te vervullen. Dit wordt
dan nog eens extra versterkt door het feit dat de meer geschoolde dorpsbewoners veelal
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in het buitenland vertoeven. De wettelijk verplichte personele wisseling van de CD-leden
om de drie jaar is gezien deze omstandigheden dan ook vaak een moeilijke opgave. Uit
het feit dat verreweg de meeste bestuursraden hebben gekozen voor het beheer volgens
mogelijkheid b) in de wet (CD + bosbouwdienst), terwijl dit financieel nadeliger is dan
mogelijkheid a), zou kunnen worden afgeleid dat men in het algemeen terugdeinst voor
al te veel organisatorische rompslomp.

H. Albergaria das Cabras
De overdracht van het beheer van de baldios aan de plaatselijke bevolking na de
"Anjerrevolutie" van 1974, gaf in de freguesia Albergaria das Cabras aanleiding tot grote
interne spanningen. Tegenstellingen met betrekking tot het gebruik van de baldios
traden nu openlijk aan de oppervlakte. Dit uitte zich bij een deel van de bewoners van de
freguesia in de wens tot het gelijkelijk verdelen van het niet beboste areaal aan
communale grond. De wens tot verdeling kwam enerzijds voort uit de onvrede bij
bepaalde families over het ongelijke gebruik van de communale grond en anderzijds uit
een veranderde visie op het boerenbedrijf. Daarnaast speelde hierbij een rol de angst,
welke was gebaseerd op de ervaring uit het verleden, voor een eventuele toekomstige
inbeslagname en verdere bebossing van de baldios door de staat. Volgens de
voorstanders van een totale verdeling betekende het feit dat de baldio
gemeenschappelijk en dus van iedereen was, eveneens dat het gebruik ervan op
gelijkheid moest berusten. De verschillen die er bestonden tussen de individuele kuddes
vormden hiervoor een belemmering. Een egalitaire oplossing in de zin van het creëren
van een communale kudde kleinvee, waarin elke familie evenveel stuks vee zou
inbrengen, werd nooit overwogen. Dit enerzijds vanwege het feit dat een aantal van hen
sowieso het kleinvee en vooral de geiten van de hand wilden doen en anderzijds
vanwege de daarmee gepaard gaande vermindering van de autonomie van het
individuele boerenbedrijf. Binnen een visie op het boerenbedrijf, waarbij de nadruk komt
te liggen op grootvee en waar we in het vorige hoofdstuk reeds uitgebreid op in zijn
gegaan, past eveneens een verdeling van de baldios. Via de totale verdeling van de
communale grond tussen de verschillende huishoudens zou men de hoeveelheid koeien
kunnen laten toenemen. Deze toename van de grootveestapel dacht men dan als volgt te
kunnen bereiken. De verdeelde baldios zouden ommuurd dienen te worden en verdeeld
in een aantal stroken (tapadas), welke dan in rotatie door de koeien zouden kunnen
worden begraasd. Het gevolg hiervan zou zijn dat de vegetatie sterk zou verbeteren,
hetgeen eveneens zou worden bevorderd door het van de hand doen van de geiten,
welke laatste een vernietigende invloed hebben op de flora. Een en ander zou er tot
leiden dat men in staat zou zijn om per hectare cultuurland meer koeien te houden dan
voorheen. Op de slechtere stukken van de verdeelde communale grond kon men dan op
particuliere grondslag bos aanplanten, hetgeen tevens bevorderlijk zou zijn voor de
kwaliteit van de weidegronden en het cultuurland. Terwijl binnen dit perspectief in het
geheel geen plaats meer is voor het houden van geiten, zal men naast de grootveekudde
eventueel een bescheiden kudde schapen kunnen aanhouden. Deze laatste zijn minder
schadelijk voor de vegetatie en zijn niet zoals de geiten in staat om over de muren te
klimmen en daarmee andermans eigendom te betreden. De nieuw ontstane weelderige
flora maakt het verzamelen van mestgrondstof evenals wintervoedsel een minder
tijdrovende bezigheid. Ook zal het hoeden van vee niet meer noodzakelijk zijn, waardoor
men meer tijd heeft voor andere bezigheden. Men hoeft slechts de dieren 's morgens
naar de "tapada" te brengen en tegen zonsondergang weer naar de stal te leiden. De
tegenstanders 'van zo'n verdeling waren vooral te vinden onder die boeren die de
traditionele bedrijfsvoering wilden voortzetten in die zin dat men de kleinveestapel wilde
handhaven of zelfs uitbreiden. Voor hen zou een totale verdeling van de baldios
betekenen dat afstand moest worden gedaan van de geiten, daar deze dieren zich zoals
gezegd weinig aantrekken van de afscheidingsmuurtjes. Voor de grootste
kleinveehouders zou een verdeling een economisch nadeel betekenen, aangezien het
wegdoen van de geiten niet zou kunnen worden gecompenseerd door de aanschaf van
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meer koeien. We zien dan ook dat de meest uitgesproken tegenstanders van een
verdeling veelal behoorden tot de groep grootste kleinveehouders van de freguesia. Over
het algemeen waren dit de grotere boeren binnen de traditionele context. Een aantal van
deze grootste kleinveehouders was echter voorstander van een verdeling. Op basis van
een andere visie op het boerenbedrijf wilden zij dan ook bij een verdeling afstand doen
van hun kudde geiten en zich gaan toeleggen op de grootveehouderij. Er mag nu niet
worden geconcludeerd dat alle tegenstanders van een verdeling tot de rijkste families
van het dorp zouden behoren, hetgeen uit de grootte van hun kleinveestapel zou kunnen
worden afgeleid. Wegens de emigratie wordt de omvang van de veestapel steeds minder
een graadmeter voor de relatieve rijkdom van de verschillende huishoudens. We zien dan
ook dat er in deze periode een aantal families zijn met weinig of geen kleinvee, die
evenwel een betrekkelijk grote welstand genieten. Aan de andere kant zijn er enkele
grote veehouders die vanwege het feit dat zij niet of slechts in beperkte mate kunnen
beschikken over emigratiegelden, niet meer kunnen worden gerekend tot de rijkste
huishoudens van Albergaria das Cabras.
In de eerste maanden van 1975 verschenen er militairen van de MFA in de Serra da
Freita. Dit stond in het kader van de dynamiserings-campagnes op het platteland. Er
werden bijeenkomsten belegd, waarbij aan de dorpsbewoners werd medegedeeld dat de
baldios weer aan het volk behoorden. De bevolking werd nu gestimuleerd tot het vormen
van bestuurscommissies (comissão directiva), hetgeen mogelijk was op basis van het
wetsvoorstel uit 1974. Volgens de bewoners van de freguesia Albergaria das Cabras werd
het door de MFA toegestaan de baldios te verdelen indien dit wenselijk werd geacht. De
toenmalige wet uit 1974 bood zoals we reeds hebben gesteld hiervoor ruimte. Tijdens de
bijeenkomsten met het MFA zou er in de freguesia een bestuurscommissie worden
opgericht, welke werd belast met het beheer van de baldios. Onder deze nieuwe
omstandigheden ontbrandde direct de discussie over de vraag of de baldios al dan niet
verdeeld moesten worden. Dit zou aanleiding geven tot grote conflicten en zelfs
vechtpartijen tussen de uitgesproken voor- en tegenstanders van een verdeling. De
conflicten en ruzies zouden er eveneens toe leiden dat een groot aantal families de
samenwerking ten aanzien van het hoeden van vee beëindigden. Naast de fervente vooren tegenstanders van een verdeling bestond er nog een derde partij, die een
gedeeltelijke verdeling van de baldios voorstond. Deze groep behoorde niet tot de
allergrootste veehouders. De daartoe behorende huishoudens hadden over het algemeen
kleine of middelgrote kuddes kleinvee. De allerarmste families, die niet beschikten over
een zelfstandig boerenbedrijf, namen geen uitgesproken standpunt in met betrekking tot
de controverse over de verdeling van de communale grond. De families die voorstander
waren van een middenweg wilden wel verdelen, aangezien dit het ongelijke gebruik van
de baldios zou verminderen. Naast het feit dat op basis van een gedeeltelijke verdeling
van de baldios men niet genoodzaakt zou zijn de geiten van de hand te doen, zou men
hiermee de beschikking krijgen over particuliere stukken woeste grond, die in de winter
de functie van de reeds bestaande moutas zouden kunnen vervullen. Op dagen met
slecht weer zou het vee hier dan kunnen profiteren van de weelderige vegetatie.
Bovendien zou men hier de koeien kunnen laten grazen, waardoor de druk op het
cultuurland zou kunnen worden verminderd. Een deel van deze groep stond in principe
een totale verdeling van de baldios voor. De wens echter, gezien de grote confrontaties
tussen voor- en tegenstanders, de zaak niet al te zeer op de spits te drijven of zoals men
zei: ''we willen geen oorlog", deed hen kiezen voor een tussenoplossing. Tevens wilden
sommige boeren, ondanks het feit dat zij een zelfstandig bedrijf voerden en in principe
een totale verdeling ambieerden, een confrontatie met hun directe familie en vooral hun
ouders uit de weg gaan. Uiteindelijk zou de overgrote meerderheid zich kunnen vinden in
een gedeeltelijke verdeling, hetgeen voor de uitgesproken voor- en tegenstanders een
compromis betekende. Het grootste deel van deze laatste had ingezien dat het blijven
vasthouden aan hun standpunt tot een permanente conflictsituatie aanleiding zou geven,
hetgeen zij niet wenselijk achtten. Bovendien begonnen de gevolgen van het beëindigen
van de samenwerkingsverbanden ten aanzien van het hoeden van vee merkbaar te
worden. Het individueel hoeden zou zoveel meer tijd in beslag nemen dat andere
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werkzaamheden in het gedrang kwamen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
emigratie naar Frankrijk wel belangrijke vormen had aangenomen, maar dat dit in deze
periode nog geen aanleiding had gegeven tot enige mechanisatie van betekenis. Ook
voor een aantal andere werkzaamheden was men dan ook meer dan tegenwoordig op
elkaar aangewezen. Terwijl in de jaren 30 een verdeling van de communale grond niet
gerealiseerd kon worden, vooral vanwege de bestaande paternalistische verhoudingen,
bleek dit nu wel mogelijk te zijn. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben geschetst, was
dankzij het veranderde erfsysteem gecombineerd met de toegenomen inkomsten van
buitenaf, de afhankelijkheid tussen de verschillende huishoudens afgenomen en waren
daarmee de oude paternalistische verhoudingen ondergraven. Onder deze nieuwe
omstandigheden was het voor de grote kleinveehouders niet langer mogelijk een
verdeling van de baldios tegen te houden.
Op basis van het bereikte compromis werd in Albergaria das Cabras en Mizarela de direct
aan het particuliere land grenzende communale grond in stukken verdeeld. De
oppervlakte van deze stukken was afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Via loting
kreeg elk huishouden een dergelijk stuk toegewezen. De meeste families zouden
vervolgens een begin maken met het ommuren van hun nieuw verworven land. Een
aantal van de grotere kleinveehouders, die zich ook met het tot stand gekomen
compromis niet konden verenigen maar zich er in meer of mindere mate bij hadden
neergelegd, zouden niet overgaan tot het optrekken van muren. Een enkele tegenstander
poogde het verdelingsproces alsnog te frustreren door het kleinvee te laten grazen op
andermans tapada, hetgeen wederom tot ruzies en vechtpartijen aanleiding zou geven.
Desondanks leidde het compromis tot een zekere normalisatie van de betrekkingen
binnen de dorpen, waardoor de samenwerking wat betreft vee weer werd hervat.
Na het verschijnen van de wet op de baldios in 1976 zou de bestuurscommissie worden
omgevormd tot een bestuursraad (CD), terwijl als beheersvorm mogelijkheid b) werd
gekozen (CD + bosbouwdienst). Hoewel feitelijk illegaal, bekrachtigde de bestuursraad
de tot stand gekomen verdeling. De plaatselijke afdeling van de bosbouwdienst keurde
de verdeling af, maar zou hiertegen geen concrete maatregelen nemen. Men wilde
voorkomen dat de niet al te beste betrekkingen met de plaatselijke bevolking door het
laten neerhalen van de muren nog eens extra zouden worden verslechterd. Dat het
wantrouwen bij de lokale bevolking jegens de bosbouwdienst ondanks het veranderde
politieke klimaat nog erg groot was, blijkt wel uit het feit dat veel bewoners van de
freguesia het idee zijn toegedaan dat de bosbouwautoriteiten wolven uitzetten om het
laten grazen van vee in de bossen te voorkomen. Hoewel de huidige verdeling van de
baldios dus door de vingers werd gezien, zonder echter eigendomsrechten te erkennen,
zou een eventuele toekomstige verdere verdeling door de bosbouwdienst niet worden
getolereerd. Dat men zich binnen de lokale afdeling nu nauwlettend aan de wet wil
houden, blijkt onder andere uit het feit dat de dienst een proces heeft aangespannen
tegen een bewoner van de freguesia, welke laatste een huis onder constructie heeft op
een stuk niet verdeelde baldio. De eis is dat het huis met de grond gelijk wordt gemaakt.
De opstelling van de bosbouwdienst ten aanzien van de huidige verdeling heeft het
wantrouwen jegens dit overheidsorgaan echter niet doen afnemen. De tegenstanders van
een verdeling hebben het gevoel dat de bosbouwdienst in principe een gelijke verdeling
van de baldios voorstaat, aangezien de bestaande muren niet omver worden gehaald.
De voorstanders van een totale verdeling zijn de mening toegedaan dat een verdere
verdeling van de baldios niet is toegestaan, enkel en alleen vanwege het feit dat de staat
de niet verdeelde communale grond in de toekomst wil gaan bebossen. Dit wantrouwen
bij deze boeren werd nog eens extra versterkt door het feit dat men slechts beschikte
over het wetsvoorstel uit 1974, dat werd beschouwd als de wet op de baldios. Deze wet
stond, zoals reeds vermeld, een verdeling toe, terwijl het hoofd van de lokale afdeling
van de bosbouwdienst een verdeling, conform de wet uit 1976, afkeurt en verdere
verdeling verbiedt. Zich beroepende op de uitspraken van het hoofd van de lokale
afdeling dat een verdeling als illegaal meet worden beschouwd, zouden een aantal
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tegenstanders van verdeling pogen via het afleggen van bezoekjes aan het kantoor van
de bosbouwdienst in Arouca de verdeling ongedaan te maken.
Als gevolg van de verdeling zou het aantal conflicten met naburige dorpen van de
freguesia Albergaria das Cabras toenemen. Deze hadden betrekking op de reeds lang
bestaande problemen ten aanzien van de precieze grenzen van de baldios. Het nog
bestaande areaal aan onverdeelde communale grond was voor die boeren in de freguesia
die hun geiten wilden behouden te gering om de dieren van voldoende voedsel te
voorzien. Hierdoor zouden de aanspraken op delen van de omliggende baldios toenemen.
Opvallend is nu dat de bestuursraden van enkele aan Albergaria das Cabras grenzende
freguesias de bosbouwdienst verzoeken meer controle uit te oefenen en het betreden van
gebieden met jonge bosaanplant onder beheer van de betreffende CD's zwaar te
beboeten.
Nadat de in 1976 tot stand gekomen bestuursraad haar wettelijk voorgeschreven termijn
van drie jaar had volbracht, zouden verkiezingen voor een nieuwe CD echter uitblijven.
Voor het niet tot stand komen van een nieuwe CD waren vooral twee factoren
verantwoordelijk. Gedeeltelijk was dit te wijten aan de terughoudendheid van de
bevolking ten aanzien van het bij elkaar roepen van een algemene vergadering,
noodzakelijk voor het kiezen van een nieuwe bestuursraad. Er bestond weinig animo de
wrijvingen met betrekking tot de verdeling van de baldios weer nieuw leven in te blazen.
Aan de andere kant waren er vanwege de emigratie slechts weinig mensen in de
freguesia aanwezig die zichzelf in staat achtten een bestuursfunctie op zich te nemen.
Een aantal van hen die hiertoe wel in staat waren, hadden reeds zitting gehad in de
bestuursraad en waren zodoende niet herkiesbaar. Het ontbreken van een CD had tot
gevolg dat de bosopbrengsten, voortvloeiende uit een selectieve kap van de bossen, niet
door de bosbouwdienst kon worden uitbetaald. Het laagst gelegen dorp uit de freguesia,
Ribeira, op wiens baldio de meeste bosaanplant had plaatsgevonden, poogde eind 1983
een eigen bestuursraad op te richten om zodoende de beschikking over deze gelden te
krijgen. De wens hiertoe moet mede worden bezien tegen de achtergrond van het feit
dat dit dorp tot dan toe verstoken was gebleven van de meeste in de freguesia tot stand
gekomen collectieve voorzieningen. Een op handen zijnde eerste grote kap van het bos
vormde een extra stimulans tot het oprichten van een eigen bestuursraad. Op deze wijze
zouden de opbrengsten van de daar gelegen bossen volledig aan dit dorp toevallen. Ook
het op een na grootste dorp uit de freguesia, Castanheira, trachtte op dezelfde wijze de
bosopbrengsten van het daar gelegen bos naar zich toe te trekken. Indien deze dorpen
over eigen bestuursraden zouden beschikken, zouden de overige dorpen van de freguesia
praktisch van bosgelden verstoken blijven. De lokale afdeling van de bosbouwdienst
stond het oprichten van nieuwe bestuursraden echter niet toe, aangezien er in eerste
instantie een CD op het niveau van de freguesia tot stand was gekomen. Het nadien
oprichten van afzonderlijke bestuursraden wordt als illegaal beschouwd. De pogingen van
Ribeira en Castanheira, alsmede de op handen zijnde grote kap, zouden er toe leiden dat
er in de rest van de freguesia weer stemmen opgingen om te komen tot de oprichting
van een nieuwe bestuursraad. Dit bleek echter een moeizaam proces te zijn. Een aantal
malen werden er vergaderingen belegd om een CD in het leven te roepen, die dan steeds
weer werden afgelast. Dit heeft zich zo gedurende twee jaar voortgesleept. Ons is niet
bekend of men uiteindelijk in staat is gebleken een bestuursraad op te richten. Ondanks
het feit dat de laatste tijd steeds meer bewoners van Albergaria das Cabras en dan met
name de jongeren een totale verdeling van de baldios in principe wenselijk achten en
vanuit een andere visie op het boerenbedrijf afstand willen doen van hun geiten, is de
meerderheid, althans op dit moment, nog niet van zins de oude controverse op te
rakelen. Een belangrijk aspect van het niet tot stand komen van een CD is eveneens het
feit dat de enige kandidaten voor een bestuursfunctie juist behoren tot de groep meest
fervente voorstanders van een totale verdeling en zodoende zeer slecht liggen bij de
tegenstanders. Een vergadering ter oprichting van een bestuursraad zou dan ook
ongetwijfeld een zeer conflictueus karakter krijgen. De tegenstanders zullen pogen de
verdeling ongedaan te maken, waardoor anderen zich genoodzaakt zullen voelen hier
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tegenin te gaan. Er bestaat dan het gevaar dat er opnieuw een "oorlogssituatie" ontstaat,
met alle gevolgen van dien. Eveneens wordt het bijeen roepen van een vergadering
geboycot door de dorpen die een eigen CD hadden willen oprichten. Het zijn dan ook
deze factoren die het tot stand komen van een nieuwe bestuursraad bemoeilijken.
We kunnen nu concluderen dat in tegenstelling tot hetgeen in het algemeen wordt
verondersteld, er met betrekking tot het gebruik van de baldios een aantal grote
tegenstellingen bestaan tussen de dorpsbewoners onderling, die de uitvoering van de wet
sterk bemoeilijken. Deze tegenstellingen vinden dan hun oorsprong in enerzijds het
ongelijke gebruik van de baldios en anderzijds in de verschillende visies op het
boerenbedrijf.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit werkstuk zijn we allereerst ingegaan op een aantal theoretische noties omtrent de
peasantry. Dit was ons inziens noodzakelijk aangezien de wet op de baldios betrekking
heeft op gebieden waar het kleingrondbezit dominant is en teruggrijpt op elementen die
deel uitmaken van een maatschappijvorm die in de theoretische literatuur verbonden is
met het begrip "peasant". Na een kritische beschouwing van een aantal theoretische
posities hebben we uiteindelijk de conclusie getrokken dat het onderscheidingscriterium
tussen "peasants" en "farmers" moet worden gezocht in het ontbreken van een
verzelfstandigd domein waarbinnen zich de materiële productie voltrekt in die
plattelandssamenlevingen waar peasants deel van uitmaken. We hebben nu die
samenlevingsvormen peasant-maatschappijen genoemd, waarin de materiële reproductie
verbonden is met instituties die eveneens een sociaal-integratieve dimensie hebben. Dit
betekent dan dat op het economische niveau de warenvorm nog niet dominant is en dat
op het politieke niveau de besluitvorming en conflictregulering nog een grote mate van
autonomie bezit ten opzichte van de moderne staat. Eveneens hebben we gesteld dat
veranderingsprocessen binnen deze maatschappijen niet beschouwd kunnen worden als
louter van buitenaf gedetermineerd. In de analyse dienen handelende actoren te worden
betrokken die actief vorm geven aan hun eigen samenleving.
In hoofdstuk II hebben we vervolgens een overzicht gegeven van de ontwikkelingen met
betrekking tot de communale gronden tot aan de vestiging van de corporatieve staat
onder Salazar. We hebben hier aangegeven dat als gevolg van demografische factoren,
maar vooral door toedoen van een steeds verdergaande commercialisering van de
landbouw en de toenemende interventie van de staat, de communale gronden in ZuidPortugal maar ook in de Terra Quente van Noord-Portugal grotendeels zijn verdwenen.
Terwijl de politiek ten aanzien van de communale gronden in de 19e eeuw vooral bestond
uit het scheppen van een wettelijk kader waardoor het mogelijk werd de baldios te
privatiseren en de "open-fields" af te sluiten, zou rond de eeuwwisseling deze politiek een
steeds coherenter karakter krijgen. De "desamortização"-wetgeving werd opgevolgd door
wetten waarmee men trachtte de verdeling of de kolonisatie van de communale gronden
te stimuleren, waarbij in steeds mindere mate rekening werd gehouden met de
onmisbaarheid van de communale grond voor de lokale bevolking. Daarnaast werd een
begin gemaakt met het bebossen van deze gronden, zij het op beperkte schaal. Een en
ander heeft ertoe geleid dat in die gebieden waar commerciële gewassen konden worden
verbouwd of grootschalige schapenteelt mogelijk was en waar eveneens sprake was van
grote sociale ongelijkheid, de baldios evenals het open-field stelsel grotendeels
verdwenen zijn in de periode tot 1930. In de Terra Fria, waar genoemde factoren
ontbraken, zijn op vele plaatsen deze gronden behouden gebleven.
De dorpsgemeenschappen in de Terra Fria, welke in de jaren 30 nog over communale
gronden beschikten, hebben wij gekenschetst als peasant-maatschappijen. Op basis van
de theoretische noties uit hoofdstuk I hebben we een aantal instituties en fenomenen
onderscheiden die zowel een materieel-reproductieve als een sociaal-integratieve
dimensie bezitten, die wij dan hebben beschouwd als indicatoren van een peasantsamenleving. Dit zijn :
-

arbeidsruil;
patronage;
samenwerkingsverbanden zonder arbeidsruil;
relatief autonome vormen van conflictregulering en besluitvorming.

Het belang van deze instituties in de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria in de jaren
30 was voor ons aanleiding deze gemeenschappen als peasant-maatschappij te
karakteriseren. Tevens hebben we aangegeven dat de betreffende
dorpsgemeenschappen slechts in geringe mate waren geïntegreerd binnen de bredere
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sociale formatie. Uit de analyse van de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria in deze
periode bleek duidelijk dat, hoewel er vele vormen van samenwerking bestonden en de
besluitvorming en conflictregulering nog niet was geformaliseerd, er sprake was van
relatief grote sociale ongelijkheid, terwijl de integriteit van het boerenhuishouden en de
familie centraal stond. Er kon dan ook zeker niet gesproken worden van egalitaire
samenlevingen. De verschillende vormen van samenwerking en besluitvorming waren
ingebed in paternalistische verhoudingen. Bovenstaande hebben we geïllustreerd aan de
hand van ons veldmateriaal, waarbij we tevens veel aandacht hebben besteed aan de
plaats van de baldios binnen de dorpseconomie. We hebben aangegeven dat er reeds in
die tijd tegenstellingen bestonden met betrekking tot het gebruik van de baldios, zowel
tussen de verschillende dorpen als tussen families binnen de dorpen. De eerstgenoemde
tegenstellingen hingen samen met de onduidelijkheid omtrent de grenzen tussen de
verschillende baldios. In ons onderzoeksgebied werden de conflicten die hieruit
voortvloeiden over het algemeen beslecht in het voordeel van de grotere veehouders
tegen de achtergrond van bestaande afhankelijkheidsrelaties tussen armere en rijkere
dorpen. Ook binnen de dorpsgemeenschappen wisten de grotere veehouders te
voorkomen dat een verdeling en privatisering van de communale grond tot stand kwam,
iets dat door een groot deel van de bevolking in principe werd geambieerd. Deze wens
moet dan worden bezien in het licht van de toen bestaande dreiging dat de baldios door
de staat in beslag zouden worden genomen. We hebben aangegeven dat op vele plaatsen
in de Terra Fria de relatieve sociale ongelijkheid, hoe klein ook in absolute zin, en de
daaraan gekoppelde paternalistische verhoudingen er zeer waarschijnlijk
verantwoordelijk voor zijn geweest dat er geen verdeling van de communale gronden
heeft plaatsgevonden in de betreffende periode.
In hoofdstuk IV zijn we ingegaan op de politiek ten aanzien van de communale gronden
onder de Estado Novo. Hoewel ook voordien vele stemmen waren opgegaan om door een
"nuttiger" gebruik van de communale gronden de landbouw tot ontwikkeling te brengen,
zou het communaal grondbezit pas onder de Estado Novo onderhevig worden aan
concreet staatsingrijpen. In eerste instantie bestonden er binnen het regime
tegenstellingen over de vraag hoe deze gronden dienden te worden aangewend. De
rurale optie, welke was gebaseerd op de oorspronkelijke ideologie van het Salazarisme
en inhield dat de baldios ter beschikking dienden te worden gesteld aan de kleine boeren
met als doel het kleingrondbezit te stimuleren en de rurale structuren intact te houden,
zou steeds meer aan invloed inboeten ten gunste van een bebossingsoptie. Deze laatste
was gekoppeld aan een visie waarin Portugal zich diende te ontwikkelen in de richting
van een industriële samenleving en zou vooral na de 2e wereldoorlog toonaangevend
worden. Het gevolg hiervan was dat grote delen van de communale grond zouden
worden bebost. Ten aanzien van de gevolgen van het bebossingsproject voor de Terra
Fria hebben wij gewezen op de volgende aspecten:
- hoewel op bepaalde plaatsen waar de bevolking in grote mate afhankelijk was van de
kleinveehouderij wel degelijk rekening werd gehouden met de gevolgen die het
bebossingsproject zou hebben voor de lokale gemeenschappen en er zelfs maatregelen
werden getroffen ter stimulering van de veeteelt, heeft het project in zijn algemeenheid
ernstige economische consequenties gehad voor veel dorpsgemeenschappen;
- was het gebruik van de communale gronden voorheen een min of meer interne
aangelegenheid, met het bebossingsproject zou dit volledig door de staat worden
gereglementeerd, waardoor de lokale autonomie in belangrijke mate zou afnemen;
- de inbeslagname van de communale gronden en het autoritaire karakter van het
bebossingsproject zou op vele plaatsen tot verzet van de bevolking aanleiding geven;
de politiek van de staat kon onder de bevolking niet op begrip bogen en bezat dan ook
geen enkele legitimiteit; we hebben deze vorm van staatsinterventie nu opgevat als
''kolonisering'';
- aan de andere kant werden met het bebossingsproject de meer geïsoleerde gebieden
van de Terra Fria opengelegd en zouden de mogelijkheden om buiten het boerenbedrijf
geldinkomsten te verkrijgen toenemen.

102

In hoofdstuk V hebben we vervolgens een schets gegeven van de veranderingsprocessen
die zich vanaf de jaren 30 in de Terra Fria hebben voltrokken. Hierbij zijn vooral drie
fenomenen van belang geweest, namelijk de steeds verdergaande staatsinterventie, de
verandering van het erfsysteem en de toenemende geldinkomsten van buitenaf met
name als gevolg van de massale emigratie naar de industriële centra van Noordwest
Europa. Deze processen betekenden een steeds verdere integratie van de betreffende
dorpsgemeenschappen in de bredere sociale formatie. Eveneens kunnen hierdoor deze
gemeenschappen in mindere mate als peasant-maatschappijen worden gekarakteriseerd.
Met de verdergaande integratie veranderden eveneens de interpretatiekaders en
daarmee de aspiraties en toekomstverwachtingen. In zijn algemeenheid hebben we dit
proces geduid als een verdergaande verzelfstandiging van de materiële reproductie ten
opzichte van de sociaal-integratieve instituties, hetgeen op het economische niveau een
verzakelijking en op het politieke niveau een vermindering van de autonomie betekent.
De verandering van het erfsysteem, tenderend naar de gelijke verdeling van het erfgoed
onder alle erfgenamen, gecombineerd met de toegenomen geldinkomsten van buitenaf,
hebben ertoe geleid dat de ongelijkheid tussen de verschillende boerenbedrijven afnam
en de afhankelijkheid verminderde. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat de
verschillende vormen van samenwerking in ontbinding zijn geraakt of een zakelijker
karakter hebben gekregen, terwijl paternalistische verhoudingen sterk in betekenis zijn
afgenomen. Het welzijn van het individuele gezin wordt belangrijker dan de integriteit
van het huis (casa) en de familie binnen de traditionele dorpscontext. Eveneens ontstond
er een visie op het boerenbedrijf welke een duidelijke breuk betekende met de
traditionele bedrijfsvoering. Hierbij zou de nadruk komen te liggen op de
grootveehouderij. De toenemende staatsinterventie, waarvan de bebossingspolitiek een
belangrijk onderdeel vormde, heeft ertoe geleid dat het lokale bestuur ondergeschikt zou
worden aan de moderne staat. Had een en ander onder het corporatisme een
gewelddadig karakter, onder de meer democratische verhoudingen van na 1974 zou de
staat een grotere legitimiteit verkrijgen mede als gevolg van de realisatie van
verschillende collectieve voorzieningen in de dorpen. Dat de betreffende
gemeenschappen in de Terra Fria niet alle kenmerken van een peasant-maatschappij
hebben verloren, moge onder andere blijken uit het feit dat er nog steeds een aantal
vormen van samenwerking en burenhulp bestaan en er nog, zij het in beperkte mate,
sprake is van paternalistische verhoudingen.
In hoofdstuk VI hebben we de politieke context aangegeven waarbinnen de wet op de
baldios kon ontstaan. Een aantal specifieke omstandigheden na 1974 hebben ertoe geleid
dat links tijdelijk het voortouw kon nemen in het politieke proces. Binnen deze
constellatie was het mogelijk dat er een aantal progressieve landhervormingswetten tot
stand kwamen, waaronder de wet op de baldios. We hebben een weergave gegeven van
de ideeën en motieven die aan deze wet ten grondslag lagen. Deze waren van sociaaleconomische, beheerstechnische en politiek-ideologische aard. Op sociaal-economisch
gebied was het doel van de wet de levensomstandigheden te verbeteren in die dorpen
waar de wet betrekking op had. De beheerstechnische doelstelling was het scheppen van
een verantwoordelijkheidsgevoel bij de plaatselijke bevolking ten aanzien van de
bosaanplant. Op het politiek-ideologische niveau had de wet tot doel een basis te creëren
voor de ontwikkeling naar een socialistische samenleving. Links dacht door terug te
grijpen op een communaal instituut als de baldios de recente individualiseringstendensen
die op het Noordportugese platteland zouden bestaan te kunnen keren en het
collectivisme nieuw leven in te blazen. Een collectivisme dat volgens hen 30 á 40 jaar
geleden kenmerkend was voor het Noordportugese platteland. In het algemeen ging men
ervan uit dat de betreffende dorpsgemeenschappen in die tijd een egalitair karakter
hadden en het gemeenschappelijk belang prevaleerde boven het individuele belang. Het
in de wet verplicht gestelde collectieve beheer van de baldios binnen assemblees en
bestuursraden werd beschouwd als een leerschool voor collectivisme en socialisme. In dit
licht moet dan ook het verbod op particuliere toeëigening evenals het verpachten van
baldios worden bezien. Men dacht een verbinding te kunnen leggen tussen de aspiraties
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van de boerenbevolking en een algemeen socialistische politiek. Vervolgens zijn we in dit
hoofdstuk ingegaan op de controversen met betrekking tot de wet op de baldios op het
nationale niveau. Op het politiek-ideologische vlak kwamen deze controverses voort uit
de bezwaren van centrumrechts tegen het in het leven roepen van vormen van
zelfbestuur van productie-eenheden door democratisch gekozen en onafhankelijk van de
overheid functionerende bestuurlijke lichamen. Op financieel gebied hadden de
controverses betrekking op de problemen met het uitvoeren van de wet op de lokale
overheden. Het onder beheer brengen van de baldios bij de lokale autoriteiten zou het
mogelijk maken deze wet de financieren. De controverses op het economische niveau
hadden vooral betrekking op de voor Portugal zo belangrijke houtproductie. Volgens een
aantal politieke groeperingen uit het centrumrechtse kamp zou de wet een belemmering
betekenen voor een rationele bosbouwpolitiek en wel om twee redenen. Enerzijds
vanwege de gebrekkige samenwerking tussen de bosbouwdienst en de lokale
bestuursraden en anderzijds vanwege de juridische onmogelijkheid de baldios te
verpachten aan de cellulose-industrie. Men wilde dan ook de volgende veranderingen in
de wet aanbrengen:
- het beheer van de baldios diende te worden overgeheveld naar de lokale autoriteiten;
- het moest wettelijk mogelijk worden het beheer van de baldios geheel aan de
bosbouwdienst over te dragen;
- het moest wettelijk mogelijk worden de baldios in bepaalde gevallen in particuliere
handen te laten overgaan;
- de belemmeringen voor het verpachten van de baldios dienden te worden
weggenomen.
We hebben vervolgens aangegeven dat de uitvoering van de wet op het lokale niveau op
een aantal problemen stuit. Allereerst hebben we gewezen op de conflicten tussen de
bosbouwdienst en de lokale bestuursraden, welke voortvloeien uit het feit dat dit
overheidsorgaan op bepaalde plaatsen de uitvoering van de wet tegenwerkt. In een
aantal gevallen is het de Junta de Freguesia die de wet niet uitvoert. Hiermee willen zij
dan voorkomen dat er bestuursraden worden opgericht om zodoende de beschikking te
krijgen over de bosopbrengsten. Naast deze problemen hebben we gewezen op het feit
dat er tussen de verschillende bestuursraden conflicten bestaan voortvloeiende uit de
onduidelijkheid over de precieze grenzen van de betreffende baldios. Als laatste zijn we
ingegaan op de problemen die voortvloeien uit tegenstellingen binnen de
dorpsgemeenschappen over het gebruik van de baldios. Hoewel het bestaan van deze
tegenstellingen en de daaruit voortvloeiende conflicten door links over het algemeen
wordt ontkend, hebben wij geconstateerd dat hier wel degelijk sprake van is en wel in die
gebieden waar veeteelt op de baldios nog van grote betekenis is. De tegenstellingen
hebben dan betrekking op de vraag of de baldios of delen hiervan al dan niet dienen te
worden verdeeld. De wens tot privatisering kant voort uit de onvrede over het ongelijke
gebruik van de communale grond, een veranderde visie op het boerenbedrijf en de angst
voor een eventuele toekomstige inbeslagname en verdere bebossing van de baldios door
de staat. De tegenstanders van een verdeling waren vooral te vinden onder hen die het
traditionele boerenbedrijf wilden voortzetten en met name de grotere kleinveehouders.
In zijn algemeenheid kunnen zij worden beschouwd als de grote boeren binnen de
traditionele dorpscontext.
De vraag naar de levensvatbaarheid van de wet op de baldios vormde de centrale
probleemstelling van dit werkstuk. Voor de beantwoording van deze vraag was het
noodzakelijk inzicht te krijgen in de veranderingsprocessen die zich in de
dorpsgemeenschappen van de Terra Fria de laatste decennia hebben voltrokken. In het
eerste hoofdstuk hebben we aangegeven dat in de analyse van veranderingen binnen
peasant-maatschappijen zowel de contingenties en imperatieven die uitgaan van de
bredere sociale formatie als handelende actoren dienen te worden betrokken, welke
laatste interpretatieve activiteiten ontplooien tegen de achtergrond van een gedeelde
leefwereld en als zodanig actief bijdragen aan de verandering van hun eigen
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samenleving. Uitgaande van een marxistische analyse, waarin het probleem van het
determinisme onopgelost blijft, kunnen dan ook een aantal veranderingsprocessen niet
goed worden begrepen. Door het in de analyse betrekken van individueel handelende
actoren in bovengenoemde zin, konden we beter inzicht krijgen in onder andere het
verankeringsproces van het moderne erfsysteem, de consequenties van de emigratie, het
ontbindingsproces van samenwerkingsverbanden en paternalistische verhoudingen en de
tegenstellingen met betrekking tot het gebruik van de communale gronden.
Bij de beantwoording van de centrale probleemstelling was het allereerst noodzakelijk te
weten hoe het mogelijk was dat de wet op de baldios kon ontstaan. We zouden nu de
algemene conclusie willen trekken dat met name de volgende zes factoren de
voorwaarden hebben geschapen voor het tot stand komen van een dergelijke wetgeving:
- tot aan de vestiging van de Estado Novo is het communaal grondbezit in de Terra Fria
in tegenstelling tot andere delen van Portugal grotendeels behouden gebleven; dit
vanwege het feit dat hier de mogelijkheden voor commerciële landbouw of
grootschalige veeteelt ontbraken en eveneens de sociale ongelijkheid te gering was;
- terwijl er in de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria dus over het algemeen geen
sprake was van inbeslagname van de communale gronden door grote boeren, was de
relatieve ongelijkheid in deze gemeenschappen, hoe klein ook in absolute zin, er
waarschijnlijk de oorzaak van dat een verdeling van de baldios in vele gebieden niet
heeft plaatsgevonden, ondanks het feit dat dit wettelijk mogelijk was en de staat dit
zelfs stimuleerde;
- de inbeslagname en de daarop volgende bebossing van de baldios door de staat
hebben nooit op instemming van de lokale bevolking kunnen bogen en heeft dan ook
tot verzet aanleiding gegeven; de betreffende gemeenschappen zijn de baldios dan ook
altijd als de hunne blijven beschouwen;
- ondanks de grote veranderingen die gedurende de afgelopen decennia hebben
plaatsgevonden vormen de baldios op vele plaatsen in de Terra Fria nog een wezenlijk
onderdeel van de lokale economie;
- de massale emigratie heeft er niet toe geleid dat het boerenbedrijf werd afgestoten; de
meeste emigranten zijn van zins het boerenbedrijf voort te zetten of zelfs te
moderniseren; er is dan ook tot op heden geen sprake van een ontvolking van de
dorpen in de Terra Fria;
- de specifieke politieke constellatie na de revolutie van 1974 maakte het mogelijk dat
een aantal ideeën en politieke strategieën van links met betrekking tot de plaats van
het communaal grondbezit in de ontwikkeling naar het socialisme konden worden
geconcretiseerd binnen een wettelijk kader.
Het waren dan ook deze factoren die het mogelijk maakten dat de baldios nog een
politieke kwestie vormden en dat een dergelijke wet tot stand kwam.
Bij de probleemformulering hebben we gesteld dat de levensvatbaarheid van de wet
afhankelijk is van de volgende punten:
- de uitkomst van de controversen met betrekking tot de wet op het nationale niveau;
- de problemen met de uitvoering van de wet op het lokale niveau;
- de vraag in hoeverre de wet aan haar eigen doelstellingen kan voldoen.
We hebben geconstateerd dat de controverses op het nationale niveau zich afspelen op
het politiek-ideologisch, financieel en economisch terrein. Ondanks het feit dat de wet
meerdere malen sterk onder druk heeft gestaan, was zij in elk geval tot medio 1985 nog
van kracht en wel om de volgende redenen:
- de tegenstellingen binnen de socialistische partij;
- een aantal politieke ontwikkelingen die er onbedoeld tot hebben geleid dat de wet van
kracht bleef;
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- de angst bij rechts om zich te vervreemden van een deel van haar electorale basis.
Het voortbestaan van de wet is dan ook afhankelijk van de politieke krachtsverhoudingen
op het nationale niveau, de mate waarin de belanghebbende bevolking de huidige wet
blijft steunen en de eventuele electorale consequenties voor centrumrechts als gevolg
van een verandering van de wetgeving.
Hoewel de wet van kracht is gebleven hebben de verschuivingen die vanaf 1976 zijn
opgetreden in de politieke krachtsverhoudingen ertoe geleid dat er vanuit de centrale
overheidsorganen een steeds minder stimulerende werking uitging ten aanzien van de
uitvoering hiervan. Zo werden de organisaties die belast waren met de uitvoering van de
landhervormingswetten, waaronder de SADA, opgeheven, terwijl er binnen de centrale
directie van de bosbouwdienst een aantal personeelswisselingen plaatsvonden. Hierdoor
zouden de lokale afdelingen van de bosbouwdienst meer armslag krijgen om
eigenmachtig op te treden. Dit had tot gevolg dat op een aantal plaatsen de
bosbouwdienst de uitvoering van de wet zou frustreren. Dezelfde processen zijn er
verantwoordelijk voor dat de lokale autoriteiten beter in staat waren de wet niet naar
behoren uit te voeren. We kunnen nu concluderen dat het wegvallen van een linkse
machtsbasis binnen de staatsorganen zeker consequenties heeft voor de
levensvatbaarheid van de wet.
Ons rest nu de vraag in hoeverre de wet op de baldios aan haar eigen doelstellingen kan
voldoen. De realisatie hiervan stuit op een aantal problemen die voornamelijk betrekking
hebben op de politiek-ideologische dimensie van de wet. Ons inziens zijn deze problemen
voor een belangrijk deel verbonden met een inadequate analyse door enkele linkse
theoretici van de sociale werkelijkheid van de dorpsgemeenschappen in de Terra Fria ten
tijde van de vestiging van de Estado Novo en de veranderingsprocessen die zich daar de
laatste decennia hebben voltrokken, welke dan de theoretische grondslag heeft gevormd
voor de wet op de baldios. De strategie van links was erop gericht om via het
teruggrijpen op een communaal instituut als de baldios de boeren ontvankelijk te maken
voor socialistische ideeën. Hierbij werd er van uitgegaan dat de sociale inhoud van het
fenomeen baldio op gelijkheid berustte. Een veronderstelling waar, gezien hetgeen wij
ten aanzien van de Terra Fria hebben opgemerkt, grote vraagtekens bij dienen te worden
geplaatst. Er wordt hier namelijk voorbij gegaan aan de grote tegenstellingen juist met
betrekking tot het gebruik van de baldios, zowel vroeger als nu. De bestaande
privatiseringstendensen zijn geenszins nieuwe fenomenen, maar bestonden reeds voor
de vestiging van de Estado Novo. Wij hebben opgemerkt dat het veeleer de relatieve
ongelijkheid binnen de dorpsgemeenschappen was, die een verdeling van de communale
gronden in de Terra Fria heeft voorkomen. Ondanks de veelvuldig voorkomende
samenwerkingsverbanden stond vroeger het welzijn en de integriteit van het huis en de
familie centraal. De samenwerking berustte niet slechts op solidariteit, maar vond
eveneens plaats binnen de context van paternalistische verhoudingen. We zouden dan
ook willen betogen dat de baldios in de Terra Fria niet die sociale inhoud hebben gehad
die aan haar wordt toegeschreven. Het is dan ook zeer de vraag of op basis van dit
instituut een collectivisme nieuw leven ingeblazen kan worden en of het zou kunnen
fungeren als leerschool voor het socialisme.
Bij de analyse van de veranderingsprocessen die de laatste decennia hebben
plaatsgevonden ging men voorbij aan de verandering van het erfsysteem en de
toegenomen geldinkomsten van buiten het boerenbedrijf, die vooral met de massale
emigratie van groot belang zouden worden. Het zijn deze elementen die er ons inziens
toe hebben geleid dat de ongelijkheid tussen de verschillende boerenbedrijven in de
meeste dorpen van de Terra Fria is afgenomen. Indien de sociale ongelijkheid is
toegenomen, is dit voornamelijk te wijten aan de geldinkomsten uit de emigratie. Aan de
andere kant zijn juist mede dankzij deze emigratie de afhankelijkheidsbanden in
betekenis afgenomen en de paternalistische verhoudingen in vergaande mate
afgebrokkeld. Door deze processen te veronachtzamen kon men geen inzicht krijgen in
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de aard van de privatiseringstendensen in gebieden waar de baldios nog niet volledig zijn
bebost en waar veeteelt op de communale gronden nog van grote betekenis is. De wens
tot verdeling van de communale gronden bij een groot deel van de bevolking kwam hier
voort uit een andere visie op het boerenbedrijf, de angst voor een eventuele toekomstige
inbeslagname van de baldios door de staat, maar ook uit egalitaire overwegingen. We
hebben met betrekking tot ons onderzoeksgebied opgemerkt dat een verdeling mede
mogelijk was vanwege het feit dat de afhankelijkheidsrelaties sterk in betekenis waren
afgenomen. De grotere kleinveehouders waren binnen deze nieuwe context niet in staat
een verdeling tegen te houden. Ons is bekend dat dit fenomeen zich op meerdere
plaatsen in de Terra Fria heeft voorgedaan. Het lijkt ons nu zeer waarschijnlijk dat in vele
gebieden waar de veeteelt op de baldios van grote betekenis is, zich gelijksoortige
problemen manifesteren. De tegenstellingen over het gebruik van de baldios zijn op een
aantal plaatsen zo groot dat van communaal beheer, dat dan als basis zou moeten
dienen voor de ontwikkeling naar het socialisme, geen sprake kan zijn. De bestaande
conflicten over het gebruik van de baldios zijn dan ook volgens ons een van de
belangrijkste oorzaken dat de lokale bestuursraden in de betreffende gebieden gebrekkig
functioneren. De implicaties van het verbod op privatisering zijn in deze gevallen dan ook
dat de wet niet aansluit bij de aspiraties van grote delen van de plaatselijke bevolking en
uiteindelijk binnen de bestaande context de belangen van de grotere veehouders
beschermt.
In deze gevallen wordt door diegenen die een verdeling ambiëren het verbod op
privatisering als zuivere willekeur opgevat, hetgeen mede veroorzaakt is door het feit dat
dit verbod voortkomt uit een strategie van links, welke als zodanig niet duidelijk is
gemaakt aan de lokale bevolking. Dit zou overigens op zichzelf een onmogelijkheid zijn,
gezien de anticommunistische sentimenten bij grote delen van de Noordportugese
plattelandsbevolking. Hier komt duidelijk het dilemma naar voren dat verbonden is met
pogingen om via strategische middelen de boerenbevolking ontvankelijk te maken voor
socialistische ideeën.
De veronachtzaming in de betreffende analyses van links van het recente
emigratiefenomeen heeft ertoe geleid dat er in de wet bepalingen zijn opgenomen die het
functioneren van de bestuursraden ernstig bemoeilijken. Mede vanwege de massale
emigratie is er in de dorpsgemeenschappen van de Terra Fria een groot gebrek aan
mensen die zichzelf in staat achten bestuursfuncties te vervullen binnen de lokale
bestuursraden. Als gevolg hiervan is de wettelijk verplichte personeelswisseling van de
raden om de drie jaar dan ook vaak een moeilijke opgave. Het in de wet belichaamde
idee om een machtsconcentratie te voorkomen en zodoende gestalte te geven aan de
ontwikkeling van basisdemocratische organisaties, wordt hiermee in ernstige mate
gefrustreerd. Het gevolg van een en ander kan zelfs zijn dat er geen nieuwe
bestuursraden worden gekozen en het beheer van de baldios naar de lokale autoriteiten
wordt overgeheveld.
Naast bovengenoemde aspecten is er nog een andere kwestie waardoor het zeer
twijfelachtig is of de wet aan haar doelstellingen op politiek-ideologisch niveau kan
voldoen. We doelen hier op de veelvuldig voorkomende conflicten tussen de verschillende
dorpen over de precieze grenzen van de baldios. De wet maakte het mogelijk om per
baldio een bestuursraad op te richten. Hier vloeien op vele plaatsen conflicten uit voort
tussen de verschillende bestuursraden over het verdelen van de bosopbrengsten.
Eveneens geeft dit aanleiding tot problemen die betrekking hebben op het feit dat
veehouders van bepaalde dorpen gebieden betreden met jonge bosaanplant die door
andere dorpen als de hunne worden beschouwd. Er zou dan ook kunnen worden gesteld,
dat de wet in zekere zin het "dorpsegoïsme" levend houdt. Eveneens wordt de historisch
gegroeide ongelijke toegang van de verschillende dorpen tot de baldios, die bijvoorbeeld
in ons onderzoeksgebied was ontstaan mede op basis van de bestaande
afhankelijkheidsrelaties tussen de bewoners van verschillende dorpen, door de wet in
feite gesanctioneerd. Het in stand houden of zelfs versterken van deze fenomenen kan
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nooit tot de doelstellingen van de wet hebben behoord en staat dan ook het scheppen
van een basis voor de ontwikkeling naar het socialisme in de weg.
In die gebieden waar de veeteelt op de communale gronden van geen betekenis meer is
of waar de baldios volledig zijn bebost, lijkt de kans groter dat de lokale bestuursraden
goed functioneren. Dit vanwege het ontbreken van de problemen met betrekking tot de
veeteelt en de daarmee samenhangende conflicten. Dit betekent echter nog geenszins
dat de achterliggende doelstellingen van de wet op het politiek-ideologische niveau
worden gerealiseerd. Naast het feit dat ook in deze gebieden zich een aantal van de
reeds genoemde problemen kunnen voordoen, bestaat er op een aantal plaatsen de wens
het areaal aan communale grond na een grote kap of bosbrand te verpachten aan de
cellulose-industrie. Men is dan verzekerd van een jaarlijkse pachtsom, terwijl een hoop
bestuurlijke rompslomp wordt vermeden. Hoewel het verbod op verpachten evenals het
verbod op privatisering in andere gebieden ingaat tegen de aspiraties van grote delen
van de plaatselijke bevolking, zou het toestaan hiervan echter de politiek-ideologische
doelstellingen van de wet ondergraven.
We zouden nu de conclusie willen trekken dat er ten aanzien van de politiek-ideologische
dimensie van de wet een fundamenteel dilemma bestaat. Of de wet komt tegemoet aan
de aspiraties van de lokale bevolking, waardoor de politiek-ideologische doelstellingen op
de tocht komen te staan, of men poogt aan deze doelstellingen vast te houden via een
aantal verbods- en gebodsbepalingen die dan door de plaatselijke bevolking als volstrekt
willekeurig worden beschouwd, waardoor men zich in mindere mate met de wet
verbonden voelt. Dit laatste beeft dan tot gevolg dat het wantrouwen jegens de staat c.
q. de bosbouwdienst toeneemt.
Hoewel het zeer twijfelachtig is of de politiek-ideologische ideeën achter de wet zouden
kunnen worden gerealiseerd, geldt dit niet voor de beheerstechnische en sociaaleconomische doelstellingen van de wet. Met het in beheer geven van de baldios aan de
plaatselijke bevolking evenals door het feit dat deze laatste direct deelt in de
bosopbrengsten, is het verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de bosaanplant
zeer zeker toegenomen. Zo hebben we bijvoorbeeld met betrekking tot ons
onderzoeksgebied gewezen op het feit dat bepaalde bestuursraden de bosbouwdienst
verzoeken het illegaal betreden door herders met hun vee van gebieden met jonge
bosaanplant te bestraffen. Het idee bij centrumrechts dat door het overhevelen van het
beheer van de baldios naar de lokale autoriteiten de bosbouw efficiënter zou kunnen
verlopen is dan ook waarschijnlijk onjuist. Dit gezien de daarmee samenhangende
verminderde betrokkenheid van de bevolking bij de bebossing, met alle risico's van dien.
Ten aanzien van de sociaal-economische doelstelling zouden we tenslotte willen
opmerken dat de wet in principe de mogelijkheid heeft geschapen dat de meest
achtergebleven gebieden van Noord-Portugal over meer financiële middelen kunnen
beschikken ter realisatie van een aantal collectieve voorzieningen. Hierbij blijft echter het
probleem bestaan dat door het ongelijke bezit van communale grond, de verschillende
dorpen niet evenredig kunnen profiteren van de bosopbrengsten. De overheveling van
het beheer van de baldios naar de lokale autoriteiten zou echter zeer waarschijnlijk tot
gevolg hebben dat het leeuwendeel van de bosopbrengsten in het centrumdorp van de
freguesia, waar meestal toch al een hoger voorzieningenniveau bestaat, zal worden
besteed.
Het moge nu duidelijk zijn dat, nog afgezien van het al dan niet bestaan van de
algemene politieke voorwaarden, het voeren van een linkse agrarische politiek met
betrekking tot kleine boeren vooral strandt door de hieraan ten grondslag liggende
gebrekkige analyses, evenals de opvatting als zou men via strategische middelen, achter
de ruggen van de betrokkenen om, de kleine boer ontvankelijk kunnen maken voor het
socialisme. We hopen enigszins inzichtelijk te hebben gemaakt dat een dergelijke politiek
op grote problemen stuit en dan ook weinig kans van slagen heeft, terwijl hierdoor de
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levensvatbaarheid van landhervormingswetten zoals de wet op de baldios sterk
vermindert.
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NOTEN

1)

In de theoretische beschouwingen zullen we het Engelse begrip "peasant" hanteren,
aangezien een goed Nederlands equivalent hiervoor ontbreekt. In het begrip "kleine
boer" komt het kwalitatieve onderscheid tussen "peasants" en "farmers" niet naar
voren.

2)

Naarmate de hoeveelheid gerealiseerd product door een gegeven hoeveelheid
kapitaal toeneemt, zal de winstvoet, dat de verhouding is tussen de meerwaarde en
de totaal voorgeschoten hoeveelheid kapitaal (constant en variabel), toenemen. Dit
onder voorwaarde dat alle overige omstandigheden gelijk blijven (Marx,1967:317
en 1977:70).

3)

Volgens Habermas heeft er altijd onduidelijkheid bestaan over de normatieve
grondslag van Marx' maatschappijtheorie. Voor Marx zelf was het niet noodzakelijk
zich hier uitdrukkelijk mee bezig te houden, aangezien hij ermee kon volstaan de
normatieve inhoud van de heersende burgerlijke theorieën, het moderne
natuurrecht en de politieke economie aan haar woord te houden en immanent te
bekritiseren. Inmiddels is volgens Habermas het burgerlijk bewustzijn cynisch
geworden. Het heeft zich volgens hem ontdaan van zijn bindende normatieve
inhouden, zoals blijkt uit de sociale wetenschappen, het juridisch positivisme, de
neoklassieke economie en de recente politieke theorie. Indien nu de burgerlijke
idealen hebben afgedaan, ontbreken waarden en normen waarop een immanente
kritiek zich met kans op begrip zou kunnen beroepen. Habermas stelt nul dat een
filosofische kritiek, die zich niet beperkt tot meta-ethische uitspraken, op het
ogenblik alleen mogelijk is indien men er in slaagt een reconstructie te maken van
de algemene voorwaarden voor communicatie en de procedures voor de
rechtvaardiging van waarden en normen (Habermas,1981a:142-143).

4)

Zo stelt Blok:
"De auteurs die zich van dergelijke polaire begrippenparen bedienen, hebben het
voortdurend over veranderingen, ontwikkelingen, transformaties, enz., waardoor zij
de indruk wekken gebruik te maken van een ontwikkelingsperspectief. In feite zijn
zij echter slechts bezig met classificeren en wel zodanig dat alle veranderingen
worden herleid tot dingen die blijkbaar voltooid zijn en zich in een toestand van
eeuwige rust bevinden, zoals de morele orde en de technische orde. Hoe de laatste
zich uit de eerste heeft ontwikkeld - hoe het civiliseringsproces zich in bepaalde
samenlevingen heeft voltrokken moet dan wel aan het oog onttrokken blijven"
(Blok,1977:104) .

5)

Volgens Habermas kampt het utilitaristische (teleologische) handelingsmodel met
het probleem op grond waarvan actoren keuzes moeten maken. Hiertoe dienen
normatieve standaards in de analyse betrokken te worden. Eveneens moet een
stelsel van verplichtende normen en waarden in de theorie worden betrokken, wil
de sociale stabiliteit überhaupt kunnen worden verklaard. Volgens Habermas is het
probleem hoe nu de verhouding tussen verplichtende normen en het handelen van
individuen gedacht moet worden. Door vast te houden aan een handelingsmodel
opgebouwd uit geïsoleerde handelingen van afzonderlijke actoren, ontstaat het
zogenaamde dubbele contingentieprobleem, waarbij de ene actor iets anders kan
willen dan de andere. De oplossing hiervoor, door normen en waarden in een aparte
culturele sfeer te verankeren, die uit zichzelf een verplichtende kracht ontplooit,
leidt ertoe dat de relatie met het handelen (keuzevrijheid) van actoren verdwijnt.
Het probleem ligt zodoende in het feit dat een voluntaristisch handelingsbegrip,
waarin wordt vastgehouden aan de kern van het utilitaristische handelingsbegrip,
wordt gecombineerd met een normactivistisch ordeningsbegrip (Habermas,1981 :
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304-322). Ook Wolf ontkomt niet aan dit probleem wanneer hij een strategisch
handelingsconcept combineert met een functionalistisch ideologie (cultuur) begrip
(Wolf,1966:96).
6)

Om a-historische generalisaties te vermijden willen we hier wijzen op het feit dat
peasant-maatschappijen eveneens geïntegreerd kunnen zijn in andere typen van
maatschappijformaties, zoals bijvoorbeeld het feodalisme of het reëel existerend
socialisme. In het kader van deze scriptie laten we dit echter buiten beschouwing.

7)

Zo stelt Habermas:
"Die Europäische Rechtsentwicklung in der Phase des Absolutismus lässt sich im
Grundsätzlichen als Institutionalisierung jener beiden Medien verstehen, über die
Wirtschaft und Staat zu Subsystemen ausdifferenziert werden. Der bürgerliche
Staat bildet die politische Ordnung, innerhalb deren sich die Transformation von der
frühmodernen Ständegesellschaft in die Kapitalische Erwerbsgesellschaft vollzieht.
Auf der einen Seite wird der Verkehr individueller Warenbesitzer im Sinne einer
Privatrechtsordnung normiert, die auf strategisch handelnde und
kontraktschliessende Rechtspersonen zu geschnitten ist. Diese Rechtsordnung trägt,
wie wir gesehen haben, die Merkmale der Positivität, Allgemeinheit und Formalität,
und ist mit Hilfe des modernen Gesetzesbegriffes sowie des Konzepts der
Rechtsperson, die Verträge schliessen, Eigentum erwerben, entäussern und
vererben kann, konstruiert worden. Sie soll Freiheit und Eigentum der Privatperson,
Rechtssicherheit und die formelle Gleighheit aller Rechtspersonen vor dem Gesetz,
damit die Kalkulierbarkeit aller rechtlich normierten Handlungen gewährleisten. Auf
der anderen Seite autorisiert das öffentliche Recht eine über das Gewaltmonopol
verfügende Souveräne Staatsgewalt als einzige Quelle legaler Herrschaft. Der
Souverän ist van der orientierung an einzelnen Inhalten oder bestimmten
Staatszwecken entbunden und instrumentell, d. h. allein in bezug auf die Mittel der
legalen Ausübung bürokratisch organisierter Herrschaft definiert. Das Mittel der
effektiven Machtallokation wird zum alleinigen Zweck“ (Habermas,1981:525).

8)

Ettema (1980:47) stelt ten aanzien van Galicië dat er een verband bestaat tussen
de toenemende emigratie-inkomsten en het afkopen van aforamentos, waardoor de
boeren volledig eigendomsrecht verkregen.

9)

Zo wijst Cutileiro (1971:19-20) er op dat in een dorpsgemeenschap in de Alentejo
na verdeling van de communale grond veel dorpelingen, veelal arme boeren en
landarbeiders, niet in staat waren te voldoen aan de hieraan verbonden financiële
verplichtingen jegens de gemeente. De grond kwam daardoor weer in handen van
de gemeente en werd vervolgens publiekelijk verkocht. In andere gevallen waren
de grotere landeigenaren in staat de perceeltjes te kopen, waardoor voormalig
communale grond in handen zou komen van slechts enkele rijke boeren. De
landarbeiders waren daardoor opnieuw landloos geworden, terwijl zij eveneens
geen toegang meer hadden tot de communale gronden.

10) We hebben hier gebruik gemaakt van de volgende auteurs: Bennema,1978; Bordalo
Lema,1978; Dias,1949 & 1953; Fontes,1977; Goldey,1983; Mota,1980;
O'Neill,1980 & 1982; Polanah,1981; Ribeiro A.,1979; Ribeiro O.,1949; Rocha
Peixoto,1974; Taborda,1932.
11) Zie voor de relaties tussen de Noordportugese boerenbevolking en de staat onder
de 1e Republiek ook Silva en van Toor (1982).
12) Ten aanzien van de administratieve indeling het volgende. Continentaal Portugal is
verdeeld in 18 districten, die kunnen worden vergeleken met provincies in
Nederland. De Portugese provincies zijn geen bestuurlijke eenheden, maar een
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soort landstreken. De districten zijn weer onderverdeeld in een aantal conselhos
(gemeenten) welke weer verdeeld zijn in een aantal freguesias. De freguesia is de
laagste administratieve eenheid. De parochies, die vanaf 1835 als bestuurlijke
eenheden werden erkend en een door de plaatselijke bevolking gekozen bestuur
kregen, werden na de revolutie van 1910 volledig geseculariseerd. Een freguesia
kan bestaan uit een kleine stad of een aantal dorpen en gehuchten. Enkele grote
steden zijn verdeeld in een aantal freguesias. Op gemeente niveau vindt men een
Assembleia Municipal (Gemeenteraad). Op het niveau van de freguesia vindt men
een Assembleia de Freguesia, die een vertegenwoordiger afvaardigt naar de
Assembleia Municipal. De Junta de Freguesia (bestuur), met een president aan het
hoofd, heeft beperkte bestuurlijke bevoegdheden.
13) Salazar verwijst hier naar het feitelijk monopolie dat Portugal tot aan het begin van
de 17e eeuw bezat op de verspreiding van het Christendom in Afrika en Azië.
14) Tussen 1856 en 1863 moest Portugal 31.000 ton tarwe gemiddeld per jaar
invoeren. Dit zou oplopen tot 134.000 ton per jaar in de periode tussen 1890 en
1899. Dankzij het graanprotectionisme daalde dit in de periode tussen 1899 en
1913 tot 88.000 ton, waarbij het van belang is te vermelden dat in 1902 geen
tarwe hoefde te worden ingevoerd (Oliveira Marques,1981:80) .
15) De poging om een zelfvoorzienende landbouw te creëren vertoonde sterk
nationalistische trekken, hetgeen duidelijk naar voren kwam in de begeleidende
leus van dit project: "de tarwe van ons land is onze beste verdediging".
16) Verder kunnen hier nog worden genoemd: Coimbra (54.000 ha), Guarda (33.000
ha), Leiria (21.000 ha), Aveiro (20.000 ha), Santarem (17.000 ha), Castelo Branco
(10.000 ha). In de overige districten is het areaal aan baldios van weinig betekenis.
Terwijl het areaal aan baldios 5,5% uitmaakt van het oppervlak van Portugal,
bedraagt dit in sommige districten, zoals Viana do Castelo en Villa Real, meer dan
1/3 van het oppervlak van het district (Baptista,1978:170).
17) Aquilino Ribeiro beschrijft hier, na eerst uitvoerig het belang van de communale
gronden voor de bevolking van een gebied in Beira Alta geschetst te hebben, hoe
de bosbouwdienst met een veelheid aan materieel en onder bescherming van de
GNR haar ontginningswerkzaamheden aanvangt. De dorpelingen spoeden zich,
aangespoord door het luiden van de noodklok, naar de plaats des onheils in een
poging de ontginningswerkzaamheden te verhinderen. In de dreigende situatie die
dan ontstaat opent de politie het vuur. Wanneer de rust weer enigszins hersteld is,
blijken er niet alleen gewonden, maar ook doden te betreuren (Ribeiro,1979).
18) In de jaren 50 was er een plan tot ruilverkaveling tot stand gekomen, waarmee
6.000 ha cultuurland was gemoeid. Het uiteindelijke resultaat was echter dat een
ruilverkaveling van slechts 450 ha zou worden geëffectueerd (Offenberg en de
Wit,1981:136). Kielstra wijst er op dat bij vele ruilverkavelingprojecten de
weerstand hiertegen van kleine boeren te verklaren is uit het feit dat de eventuele
voordelen niet opwegen tegen de kosten die met zo'n project zijn verbonden
(persoonlijk gesprek met N. Kielstra). Ruilverkaveling is slechts voor die boeren
aantrekkelijk die kunnen overgaan tot mechanisatie van hun bedrijf. Ons is niet
bekend in hoeverre deze factoren in Portugal een belangrijke rol hebben gespeeld
bij het mislukken van het project. Andere verklaringen voor de weerstand tegen
ruilverkaveling kunnen zijn de grote emotionele waarde die men aan de eigen grond
toekent en het grote onderlinge wantrouwen tussen de dorpsbewoners, gebaseerd
op de angst bij vele boerenfamilies dat men hiervan niet evenredig zal profiteren.
Deze laatste elementen hebben wij geconstateerd in ons onderzoeksgebied.
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19) Volgens Serrão (1982:63) lag het percentage clandestiene emigranten vanaf 1960
tot 1970 tussen de 50 en 60 procent van het totaal aantal emigranten. Het regime
trachtte de emigratiegolf in te dammen door aan het verstrekken van paspoorten
zeer stringente voorwaarden te verbinden. Zo moest de aanvrager een bewijs van
goed gedrag, verstrekt door de kerk, kunnen overleggen. Rentes de Carvalho
(1975:79) geeft aan onder welke moeilijke omstandigheden de clandestiene
emigratie plaatsvond.
20) Vergelijk hiermee het totaal aantal tractoren in Frankrijk in 1971. Terwijl de totale
hoeveelheid cultuurland ongeveer zes keer zoveel bedroeg als in Portugal en er in
Frankrijk ongeveer twee keer zoveel boerenbedrijven waren, bedroeg het aantal
tractoren 1,2 miljoen, met andere woorden 60 maal zoveel als in Portugal (Clavaud
& Marchais,1972:105-106).
21) In totaal verblijven er op het ogenblik ongeveer 1.500.000 Portugezen in het
buitenland. In de periode tussen 1855 en 1973 zijn er in totaal 3.174.750 mensen
legaal geëmigreerd (Serrão,1982:37).
22) Rocha (1979:839-843) wijst er op dat genoemde factoren eveneens het
toenemende tekort op de handelsbalans met betrekking tot agrarische producten
verklaart.
23) Deze functie zou na de omwenteling in 1974 worden opgeheven. Nu worden de
lokale autoriteiten direct door de plaatselijke bevolking gekozen. Uit het feit dat in
de freguesia Albergaria das Cabras de regidor vlak na de revolutie van 1974 is
vertrokken, zou kunnen worden afgeleid dat deze persoon niet op veel sympathie
kon bogen. Nu wordt er dan ook gezegd dat de regidor moet worden beschouwd als
een "representant van het fascisme".
24) Het belang van deze monopolistische kapitaalsgroeperingen kant duidelijk tot uiting
wanneer we zien dat in 1971 van de ongeveer 40.000 in Portugal bestaande
bedrijven in de secundaire en tertiaire sector er 168 (0,4% van het totaal) 53% van
het totale kapitaal in bezit hadden, terwijl 1,4% van het totaal aantal bedrijven
44% van het totaal aantal werknemers in dienst had en 42% van de totale
hoeveelheid winst konden realiseren (Oliveira Marques,1981:482-483).
25) De PPD/PSD (Partido Popular Democrático/Partido Social Democrático) is een
rechts-liberale partij. Zij heeft samen met net CDS en een klein monarchistisch
partijtje (PPM, Partido Popular Monarquico) een regeringsalliantie gevormd (Aliança
Democrática),welke tussen 1980 en 1983 onder leiding van Sá Carneiro en later
Pinto Balsemão de politieke macht in handen gehad. Het CDS (Centro Democrático
e Social) is een rechtse christendemocratische partij, welke lid is van de Unie van
Christendemocraten.
26) Jenkins (1979:134-138) heeft de nadelige gevolgen aangegeven van de aanplant
van eucalyptusbomen (op particuliere grondslag) voor een dorpsgemeenschap in de
Serra de Monchique in Zuid-Portugal. Enkele dorpsbewoners waren niet meer in
staat hun land te bebouwen, daar de eucalyptusbomen grote hoeveelheden water
aan de grond onttrokken, waardoor het land volledig uitdroogde. Anderen konden
op hun geterrasseerde landjes niet meer irrigeren, waardoor deze nog slechts
konden worden gebruikt voor de verbouw van winter- of lentegewassen. Deze
gronden werden in vele gevallen eveneens beplant met eucalyptussen, waardoor er
een soort kettingreactie ontstond met alle gevolgen van dien.
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