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In herinnering:  

 

Op 19 juni jongstleden overleed Kees de Jong op 
80 jarige leeftijd. Kees was een betrokken en 

zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.  

Tijdens zijn lidma atschap van ruim 30 jaar was 

hij van 2013 -2017 penningm eester in het 
bestuur. Kees was een trouw bezoeker van de 

bestuursvergaderingen. Hij was altijd rustig en 
verbindend en deed zijn werk nauwkeurig en vol 

overgave.  
Na zijn bestuursperiode was hij nog ja renlang 

bezorger van óDe Berseô in de omliggende 
gemeen ten; ni et alle en omdat hij graag fietste, 

maar ook omdat hij   hiermee de portokosten 
uitspaarde voor de vereniging.  

 

Wij wensen Annie en familie heel veel sterkte.  
 

Namens het bestuur,  
Bert van Essen, voorzitter  

 

-----------------------------  
 

 

Herstel ñDe Stroomò 

3 oktober jl. is door aannemersbedri jf BAM het kunstwerk van Jo Gijssen, óDe 

Stroomô hersteld. Dit  kunstwerk was tijdens de werkzaamh eden van de N395 

van zijn voe tstuk gereden.  

       

CHI Werkgroep  

-----------------------------  
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Zon en Leven  

 

 

Met dez e krantenkop begint een artikel in het Parool op 24 juli 195 8. 

Wat bracht een verslaggever van een Amsterdamse krant ertoe een artikel te 

schrijven over een nudistenkamp in Middelbeers?  

        

Op 7 juni 1957 wordt  door het Nederlands Verbond van  Naturiste n Zon en 

Leven , via een stroman , kandidaat -notaris Frohe uit Roermond, een lapje 

grond nabij Wit -  Holland gekocht voor fl . 3500, -  ter grootte van 1,4 ha van de 

heer Elissen uit Berkel -Enschot.   Die stroman wor dt  ingezet omdat de 

verwachting was  dat de gron d anders niet aan het Verbond van Naturisten 

verkocht zou  worden. Deze verwachting was  niet ongegrond, blijkt  achteraf .  

De toenmalige burgemeester, mevrouw Smulders -Beliën trekt  ten strijde 

tegen de óblootlopersô, met daarbij de geestelijkheid van het dor p aan haar 

zijde. Men spreekt  er schande van dat ózelfs op zondag met ontbloot bovenlijf 

gewerkt wordt . De kampeervergunning wordt  dan ook geweigerd omdat ónaakt 

recreëren zich verzet tegen de zeden en gewoont enô. Maar ondanks het verzet 

wordt  er  wel degel ijk naakt gelopen op óKuikseind ô, zoals de camping genoemd 

wordt,  met dien verstande dat een recreant niet langer dan tweemaal 24 uur 

in Middelbeers mag  verblijven.  

Wanneer Mevr. Smulders -  Beliën  in de zomer van 1958 in de gaten krijgt wat 

er op  óKuikseindô staat te gebeuren, deelt ze haar zorgen en protest  met de 

inwoners van Oost -  West -  en Middelbeers via de óHuis-aan -huisô. Deze  
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wekelijks verschijnende  óHuis-aan -huisô, in die tijd in de volksmond het 

óGemin tebloaike ô genoemd, was door Mevr. Smulders in het leven geroepen 

om de inwoners op de hoogte te brengen van allerlei gemeentezake n.  

 

Een verslaggever van het Parool had de óHuis-aan -huisô onder ogen gekregen 

en toog nieuwsgierig geworden naar Middelbee rs om zelf een kijkje te nemen 

bij  Zon en Leven  en om de burgemeester te  spreken.  Ook in dat gesprek stak 

ze haar verontwaardiging bepaald niet onder stoelen of banken . Een en ander 

resulteerde in het 

nieuws bericht op de vol -  

ge de pagina.  Uiteindelijk 

hee ft burgemeester 

Smul ders -Beliën ni et 

kunnen ver hinderen dat 

Zon en Leven verder 

bouwde aan  de camping, 

al gaat  het vervolg ook 

niet zonder slag of stoot. 

In 1958 wordt  een 

vergunning aangevraagd 

voor het maken van een 

echte hut  van boom -

stammen en het grav en 

van een zwemvijver.  

Omdat aang enomen 

wordt  dat de vergunning 

wel verleend zal  worden,  

beginne n  nijver e  vrij wil -  

(Foto via bestuur NVN Zon en Leven Afdeling Brabant-Limburg/ Kuikseind)   ligers alvast met graven. 

Een even ijverige ambtenaar van de geme ente rapporteer t  dit echter en de  

werkzaamhede n worden  stilgelegd.  
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Een jaar later wordt  het karwei alsnog  afgerond. In 1966 krijgt  de zwemvijver , 

die een grote trekpleister wordt  voor gezinnen met kinderen , zijn  huidige 

vorm.  
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(Foto via bestuur NVN Zon en Leven Afdeling Brabant-Limburg/ Kuikseind) 

I n 1973 ontstaan er opnie uw problemen met de gemeente. Zon en Leven 
hee ft een nieuw stuk grond aangekocht , waar een hek omheen geplaatst moet 

worden. Na mondelinge toezeggingen wordt begonnen aan de klus. Helaas: 

het hekwerk blijkt een óbouwwerkô, dus moet er een vergunning aangev raagd 
worden. Ook moet het al geplaatste hek a fgebroken worden vóór 1 april. Dat  

lukt maar ten dele voor de genoemde datum en daarom gaat burgemeester 
Verwiel , samen met de Dienst Bouw -  en Woningtoezicht zelf kijken. Het gevolg 

is dat de naturisten óeen verbaal aan de broek krijgenô, aldus Het Nieuwsb lad 
van het Zuiden op 2 april 1973 . Burgemeester Verwiel geeft in dat artikel wel 

blijk van enige humor: ñTrouwens  in een tijd waarin Barend Servet de zaak zo 
opengooit in den landeé. Moet deze voorziening dan nog wel?ò Maar helaas 

voor de naturistenvereni ging: de gemeente laat het hekwerk afbreken. 
Volgens  wat er te lezen staat in het jubileumnummer van het óUIT!ô magazine  

van het  Ned. Ver b. van Naturisten ligt de zaak  toch even anders. De gemeente 
heeft het he kwerk naar de stort gebracht e n de naturisten zien hier in een 

die fstal van fl. 6000 ,- . In het magazine wordt zelfs gesuggereerd dat de 
vergunning die uiteindelijk w èl verleend wordt  diende als goedmakertje voor 

de geleden schade.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele B eerzenaren togen in de jaren 6 0, 70 en 80 naar  het Wit -Holland in de 
hoop een glimp  op te vangen  van de kampeerders op Zon en Leven. Er werd 

heel veel gesproken  over het ónudistenkampô, maar nagenoeg niemand in de 

gemeente  was er ooit binnen geweest. Ook b urgmeester  Verwiel  en de 
wetho uders  Giel van H aaren en Kees Gosens  niet. Zo blijkt in 1977 wanne er in 

een gemeenteraadsvergadering de aanleg van riolering op  de campings in de 
Beerzen besproken wordt. ñKijkerò, in die tijd een kritisch volger van alles wat  

er in de Beerzen en Oirschot gebeurde , geeft zijn  ókijkô op de gang van zaken 

in het Weekjournaal.   
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Tegenwoordig is Afdeling Brabant/Limburg -Kuikseind één van de negen 

terreinen van het Nederlands Verbond van Naturisten Zon en Leven. Het 

terrein Ku iks eind is één van de eerste af delingen van Zo n en Leven en vierde 

in 2017 haar zestigjarig bestaan. De afdeling telt  300 leden in alle 

leeft ijdscategorieën , die volop kunnen genieten van het fraaie kampeerterrein,  
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de zwemvijver, de sauna en alle  voorzieni nge n die in de afgelopen 65  jaar zijn 

gerealis eerd. Tijdens de open dag op 12 juni jl. hebben inwoners van de 

Beerzen zelf kunnen zien  dat de óblootlopersô er in geslaagd zijn een prachtige 

camping te realiseren, waar ze met recht trots op kunnen zijn.  

            

 

                                                                /ŀƳǇƛƴƎ ΨYǳƛƪŜƛƴŘΩ ŀƴƴƻ нлнн 

 
(Foto via bestuur NVN Zon en Leven Afdeling Brabant-Limburg/ Kuikseind) 

 
 

 Door  de oudere leden van de vereniging wordt nog steeds geglimlacht als er 

terug gedacht wordt aan de beginjaren en de commotie die de komst van Z on 

en Leven in de Beerzen ve roorzaakte. Gelukk ig maar dat de Beerzenaren in 

1958 niet gedaan hebben wat burgemeester Smulders -  Beliën voorspelde: 

ñDat gaat in brand gestoken. Ik kan het zelf niet  doen natuurlijk .ò 

(Voor dit artikel is gebruik gemaakt van  artikelen uit  Nieuwsblad van het 

Zuiden, Het Pa rool, De Huis -aan -huis, Het Weekjournaal en magazine óUIT!ô 

van Ned. Ver. van Naturisten Zon en Leven .  

De fotoôs komen uit het archief van Nederlands Verbond van Naturisten Zon en 

Leven Afdeling Brabant -  Limbu rg/ Kuikseind )  en zijn gepla atst met  toe -

stemm ing.  

Joke van Ham . 

-----------------------------  
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Daf - Rally  

Mevr. Smulders Beliën was in ons land de 1 e vrouwelijke burgemeester en vele 
jaren de enige vrouw die dit ambt bekle edde.  Eind 1958 was zij 12½ jaar 

bur gemeester van de gemeente  Oost - , West -  en Mi dde lbeers en bij dit 
koperen b urgemeestersjubileum kreeg ze van de burgerij  een Daf 600  als 

huldeblijk .  
De Daf was toen nog wel niet in productie, maar toch prijkte bij die 

gelegenheid een prototype in de feestza al.  
Op de feestdag kwam dit prototype uit Pa rij s  dat  weer na het  officiee l 

gebeuren door Daf -chauffeur C. Nuchelmans naar de au tosalon in Londen 
werd gebracht.  

Op 2 3 maart 1959 rolde de 
eerste Daf 600  van de band. 

Hierbij was mevr. Smulders 

Beliën uitgen odigd samen met 
het Aktie -Komitee  en dhr. 

Deenen,  die het Aktie -Komitee   
altij d bijstond voor het vervoer. 

Uit heel het land waren 
verschillende voor aanstaande n 

hierbij aan wezig waaronder 
Dhr. C.N.M. Kortmann,  commis -

saris van de Koningin van 
Noord -Brabant.   

 
Mevr. Smulders mocht  het 

tweede Daf je  dat  van de  band 
rolde  in on tvangst n emen. Ze 

reed toen, nog zonder rijbewijs, 

op de proefba an bij de 
Eindhoven se fabriek  een ere -

rondje, in de veronderstelling, 
dat ze zich met zoôn 

gemotoriseerd voertuig wel 
minder bu iten haar gemeente -

gr enzen zou durven wa gen.  Maar  toen ze haar rijbewijs had gehaald, kwam dit 
anders uit. Al spoedig bevond ze  zich in Den Haag, waar het Nederlandse 

product zoveel opzien baarde, dat zes agenten eraan te pas moesten komen 
voor  haar de weg naar haar vervoermid del vrij te maken,  toen  ze dit in de 

middagpauze voor een der ministeries had geparkeerd.  
In het begin reed het Dafje niet zo soepel, maar na wat vragen door de 

garagemonteur bleek dat Mevr . Smulders de choke open trok, omdat ze dacht 
dat het een knop was waar ze haar handt as aa n ko n hangen, was wel zo 

makkel ijk. Maar na dat euvel verhol pen te hebben verklaarde z e, na 3 jaar, 

trots dat ñde kilometerteller bekant 42.000 aanwees ò.  
 

Het Aktie -Komitee  meende iets terug te moeten doen voor de G ebr. Van 
Doorn en  zo kwam men op het  idee om ee n Daf -Rally te organiseren.   

 
De 1e  Daf - Rally  vond plaats op 5 mei 1960 en viel s amen met het 15 jarig 

bevrijdingsfeest. In Oostelbeers,  op het terrein naast  café de Bru ij n werd een  
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grote feesttent geplaats t  met enkele ker misattracties . Een gr ote we ide werd 
gehuurd van Neel van H aar en voor parkeerterrein. Voor de kleuters werd een 

speciale speeltent ingericht, waar meisjes van de 5 e en 6 e klas toezicht 

hielden.  
Bij de provincie was een vergunning aangevraagd  voor het houden  van deze 

oriëntatier it. He t pr obleem was echter, er hadde n z ich 600 personen met een 
Daf aangemeld maar volgens  de vergunning mochten er maar 250 aan 

deelnemen. Uiteindelijk startte er 253 Daf jes met gemiddeld 3 personen per 
auto,  dus rui m  750 deelnemer s.   Het inschrijfgeld   bedr oeg f 3, --  per auto en  

f 2,50 p er pers oon voor de Brabantse koffietafel. In de tent w aren 1000 
zitplaatsen, maar die was geheel vol doordat er veel genodigde n waren en de 

grote werkgroep van het comité.  
 

Men had h et de nieuwe Da frijders niet al te m oeilij k gem aakt en een route van 
72km uitgest ippeld door de Kempen, welke met een gemiddelde  snelheid van 

30km gereden moest worden.  
Voor de start werd er door Harmonie ñDe Vriendschapò een serenade gegeven. 

 

                   Onder grote belangstelling ging d e 1e Daf - rally van start  

 

De laatste  deelnemer was dan ook nauwelijks gestart of de  eersten kwamen al 
binnen. De route ging door een voor vele n onbekend deel van Noord -Brabant , 

dat met   zijn bloeiende  vruchtbome n en  zijn prille   voorjaarsgroen  zich in  de 
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warme zonneschijn op zi jn schoonst a an de deelnemers presenteerde. En al 
had je dan nog nooit van Nete rsel, Knegsel, Steensel, Eersel en al die andere 

dorpjes gehoord, de kennismaking erm ee was buitengewoo n prettig, niet  in 

het minst door de w arme b elangstelling die van de zijde  van de bevol king 
werd getoond.  

 
De uitslag  van de ra lly , waaraan je k unt  zien dat de 

rijders uit het hele land kwamen, luidde:  
1.  A. Kouwenberg, Tilburg; 2. A. Kapteyns, St. 

Michie lsgestel; 3. P .H.M. de Vlam, Waalre; 4. 
Bierman ôs Automobielbedrijf, Voorhout; 5. L. v.d . 

Windt, Eindhoven; 6. J. Peters jr, Hel mon d; 7. J. v.d. 
Sommen, Eindhoven; 8. G. Verneem, Zaandam; 9. 

D. Bannenberg, Waalre ; 10. W.A.G. Sturkenboom, 
Eemnes.  

De prijs v oor de verst w eg komende deelnemer wa s 
voor  de heer Venema uit Akkerwoude (Friesland).  

De dag werd afgesloten met een Tiroleravo nd 

waarvoor de entree f 1, --  bedroeg.  
 

De 2 e Daf - Rally  was op 23 juli 1961. Deze startte vanaf de speelplaats van 
de basisschool  tegenover het  Oude Kerkje in Middelb eers. Het was het zelfde 

programma al s van de 1 e ra lly.  
De medewerkers die het Aktie -Komitee  hielpen waren: M. Deenen, H. 

Hermans, J. Bullen s, J. Basten, W. Basten, P. van Ham, A. Hems, Jos van 
Hoof, J. Hooyen, J. van Ges tel, W. Die ker, H. Leermakers, J. Broeders , W. 

Broeders, E. v.d. Mierde, J . Scheutjes, G. van Hout, M. Vennix, P. Vennix  en C. 
van  Hoof.  

Als dank voor hun bijdrage kregen ze een excursie bij Daf in Eindhoven. Op 11 
september gingen ze gezamenlijk  met de bus, want het  motto was ñallen met 

de bus is  leuker en na afloop kon Eindh oven en omgevi ng nog even (onveilig) 
worden gemaaktò.  

Het programma van de dag was: half 11 aanwezig, ontvangst in Eindhoven 

waar een bedrijfsfilm werd getoond, een Brabantse ko ffietafel, na de middag 
rondleiding in d e fabri ek en een demonst ratie van d iverse autoôs. Hoe de 

avond is afgelopen is niet beken d. 

 

De 3 e Daf - Rally , op 23 juni 1962, ging weer vanuit Oostelbeers met het 

zelfde programma als de voorgaande jaren.  

 

De 4 e Daf -Rally, gepland o p 6 juli 1963 vanuit Mi ddelbeer s, ging niet door. Er 

hadde n zich een paa r honderd mensen zich opgegeven, maar de  provincie gaf 

geen vergunning meer af, er moest gereden worden onder auspiciën van een 

vereniging die voldeed aan de door hen v astgestelde rich tlijnen.  

 

Gegevens uit:  Brochur e Aktie -Komitee  nov. 1988  

      Nieuwsblad van Het Zuiden 16 -10 -1958  

 
Guus Staps  

 
- ----------------------------  
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HÁ  DE DAR  CERTO!  DAN  ZAL  HET  LUKKEN!  
 

ñAls er  daar  geen  koude  winters  zijn  en de sinaasappel -  en bananenbomen  het  

hele  jaar  door  vrucht en geven,  zullen  we  geen  kou  en honger  lijden.  Dan  zal  
het  waarachtig  wel  lukken!ò, was  het  overtuigende  antwoord  van  Ann a 

Scholten -Vonk  op de vraag  van  haar  man  Bernard  Scholten  of  ze naar  Brazilië  
zouden  emigreren.  

 
En zo geschie dde.  In  april  1949  stapte  het  echtp aar  Scholten  met  zeven  jonge  

kinderen  op de boot  in  Amsterdam  om  na een  reis  van  drie  weken  aan  te  
komen  in  de haven  van  Santos  in  Brazilië.  Vandaar  ging  het  met  twee  autoôs 

naar  de plaats  Holambra  in  de binnenlanden  van  de deelstaat  São Paulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  gezin  Scholten  voor  hun  huis  aan  de Voorteindseweg  15  in  Middelbeers,  vlak  voor  hun  

emigr atie  naar  Brazilië  (1949).   

 

De familie  Scholten  woonde  aan  de Voorteindseweg  15  (toen  nog  
Diessenseweg  B160)  in Middelbeers.  Bernard  en Anna,  be iden  afkomstig  uit  

Gendringen  in  de Achterhoek,  waren  daar  na  hun  trouwen  in  1935  komen  
wonen,  om  op de toen  recent  ontwik kelde  ontginningen  een   boerenbedrijf  (12  

ha)  te  beginnen.  De Achterhoek  was  in  die  tijd  een  erg  arm e regio;  veel  
mensen  wer kten  in  de ijzergieterijen  of  andere  industrie  en moesten  het  

karige  inkomen  aanvullen  door  te  boeren  op gepachte  grond  rond  hun  kle ine  
boerderijtjes.  Het  was  hard  werken  en absoluut  geen  vetpot.  Zowel  Bernard  

als  Anna  kwamen  uit  zoôn familie.  De heideontg inningen  in Brabant  vormden  
dus  een  kans,  die  ze met  beide  handen  aangrepen.  

  

De eerste  jaren  in  Middelbeers  waren  voora l voor  Anna  moeilijk.  Ze  verloor  
twee  kinderen  vlak  na  de geboorte  en ze miste  haar  familie  in  Gendringen  

enorm . Gelukkig  lachte  de toe komst  het  gezin  daarna  toe  en werden  er  veel  
en gezonde  kinderen  geboren.  Ondanks  de ellende  van  de Tweede  

Wereldoorlog  -  ze hebben  de gevechten,  zoals  zovelen  in  de regio,  van  dichtbij   
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meegemaakt  -  ging  het  goed  met  de Scholten s.  Bernard  werkte  op het  land  en 
in  de stallen,  Anna  hielp  mee  en zorgde  voor  het  gezin.  Er moest  heel  hard  

gewerkt  worden  om  alles  na  de oorlog  we er  op te  bouw en,  maar  dat  lukte  en  

ze waren  gelukkig.  Toch  knaagde  er  iets  in  de hoofden  van  Bernard  en Anna.   

Veel  boerengezinnen  in  Middelbeers  en Diessen,  vaak  ook  oorspronkelijk  

afkomstig  uit  de Achterhoek,  begonnen  in  die  tijd  te  praten  over  emigratie . 
Behalve  de nog  steeds  naoorlogse  moeilijke  situatie,  angst  voor  het  

communisme  en een  oorlog  tegen  de Russen,  speelde  vooral  het  toeko mstige  
geb rek  aan  agrarische  grond  voor  de talrijke  zonen  een  belangrijke  rol.  De 

opkomende  industrie  werd  bovendien  als  bedreigend  ervaren,  daarin  
aangemoedigd  door  de katholieke  kerk  die  werken  in  fabrieken  als  onzedelijk  

omsch reef.  De oplossing  leek  te  liggen  in  Brazilië,  waar  een  Nederlandse  
kolonie  werd  gesticht:  Holambra.  

Het  feit  dat  het  een  Nederlandse  kolonie  was,  in  een  katho liek  land,  en 
meerdere  buren  steeds  vaker  over  emigratie  naar  Brazilië  spraken,  maakte  de  

besliss ing  voor  Anna  en Bernard  om  daadwerke lijk  te  gaan  makkelijker.  ñWe 
gaan  niet  alleen  naar  Holambra,  maar  met  veel  meer  Nederlandse  families,  en 

zelf s met  onze  burenò, zeiden  ze.  En zo was  het.  Behalve  de Scholtens  trokken  

ook  de families  Stapelbroek,  Theuni ssen,  Assinck  en Eltink  naa r het  verr e 
Brazilië.  

Ze  waren  een  van  de eerste  gezinnen  die  arriveerden  in  Holambra  en  kwamen  
erachter  dat  vrijwel  all es nog  moes t  worden  opgezet;  er  waren  alleen  de oude,  

verwaarloosde  gebouwen  van  het  boerenlandgoed  Fazenda  Ribeirão,  waar  de 
familie  de eerste  we ken  moest  bivakkeren.  Ze woonden  in  een  schuur,  samen  

met  andere  immigrantengezinnen.  Aardappelkistjes  vormden  de scheidi ng  
tussen  de ówooneenhedenô. Grappig  detail  was  wel  dat  de familie  Stapelbroek  

naast  hen woonde;  ze werden  opnieuw  buren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie  Scholten  nog  geen  jaar  na  de emigratie  voor  hun  huisje  aan  de Waterweg.  Anna  is 

zwanger  van  het  jong ste  en  achtste  kind.  Dat  het  niet  makkelijk  was,  is af  te  zien.  
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Na een  aantal  weken  kreeg  het  gezin  Scholt en een  van  de huisjes  
aangewe zen,  die  in sneltreinvaart  door  de vrijgezelle  Nederlandse  im mi gran -

ten  werden  gebouwd.  De zo gewenste  eigen  boerderij  liet  nog  op zich  

wachten.  De huisjes  lagen  aan  een  landweggetje  dat  door  de bewoners  
ironisch  Waterweg  werd  genoemd.  De vele  pogingen  om  water  op te pompen  

waren  tot  mislukken  gedoemd,  met  als  gevolg  dat  een  paar  keer  per  week  een  
trekker  met  een  watertank  de waterbehoefte  van  de gezinnen  moest  lenigen.  

Bernard  kreeg  de opdracht  van  het  Coöperatiebestuur  om  een  deel  van  de uit  
Nederland  mee gebrachte  koeien  te  melken  en te  verzorgen.  Daarnaast  ging  hij  

ook  heel  vaak  naar  de stallen  waar  de,  in  toenemende  mate , steeds  zieker  
wordende  koeien  werden  ondergebracht.  Zijn  toewijding,  en die  van  anderen,  

mocht  echter  nie t  baten.  De meeste  koeien  zou den  het  niet  overleven.  
 

Terwijl  de kinderen  naar  school  gingen  en Bernard  zich  bezig  hield  met  het  
vee,  daar  waar  zijn  hart  lag,  moet  het  voor  Anna  niet  makkelijk  geweest  zijn.  

Er was  geen  stromend  water,  geen  elektriciteit  en  de felle  zon  verbrand de 
vaak  de produc te n in  haar  moestuin.  Toch  klaagde  zij  nooit.  Integendeel.  Wat  

hielp  was  de onderlinge  solidariteit  en het  zeer  sterke  gemeenschapsgev oel.  
Alle  emigranten  zaten  in  hetzelfde  schuitje  en ervaarden  dezelfde  problemen.  

Zij  verkondigde  vaak  dat  de ve rhuizing  naar Brabant,  waar  ze zich  vaak  
eenzaam  voelde,  voor  haar  moeilijker  was  dan  de emigratie  naar  Brazilië.   

Het  fei t  dat  een  jaar  na  aank omst  in  Brazilië  het  jongste  en achtste  kind  

Scholten  werd  geboren,  onderstreepte  hun  geloof  in  de toekomst.  Ann a en  
Bern ar d bleven  perspectief  zien,  ondanks  de  soms  barre  omstandigheden.  

Eindelijk  een  eigen  boerderij.  Bernard  staat  op  de voorgrond  en  een van  zijn  zoons  helpt  1955  

 

Na twee  jaar  was  het  eindelijk  zover.  Ze kregen  hun  eig en  stuk  grond  (30  ha)  

en kond en hun  eigen boerderij  met  stallen  bouwen  in  het  buurtschap  Alegre  
op zoôn 5 km  van  het  centrum  van  Holambra.  Bernard  legde  zich  vooral  toe  op 

de melkveeteelt  -  het  houden  van  Nederlandse  ras  koeien  ging  inmiddels  een  
stuk  bete r dan  in  de begintijd  -  en zo gauw  de kinderen  in  staat  waren  mee  te  

helpen,  werden  ook  zij  aan  het  werk  gezet.   
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Het  leven  werd  steeds  beter  voor  de Scholtens  en ook  Hola mbra  werd  
welvarender  en moderner.  In  de jaren  zestig  kwam  er  elektriciteit,  in  de jaren  

zeventig  de telefoon  en in  de jaren  ta chtig  werden  de eerste  straten  

geasfalteerd.  Echter,  Bernard  en Anna  zouden  weinig  van  deze  vooruitgang  
mee krijgen.  Bernard  stier f in  1967  -hij  werd  slechts  61  jaar -  en Anna  in  1975  -

zij  werd  ook  niet  oud,  69  jaa r.  Hun  jongste  zoon,  die  ten  tij de van  he t  
overlijden  van  zijn  vader  nog  minderjarig  was,  zou  uiteindelijk  het  bedrijf  en  

de ouderlijke  woning  overneme n.  
 

Alle  acht  kinderen  van  Anna  en Bernard  Scholten  hebben  met  succes  hun  weg  
in  Brazilië  gevonden.  Op één kind  na,  die  bouwkundig  ingeni eur  werd,  zijn  ze 

allemaal  doorgegaan  in  de agrarische  sector.  De een  is groot  geworden  in  de 
pluimveeteelt,  de ander  in de sinaasapp elen,  weer  een  ander  in  de suikerriet,  

maar  er  worden  ook  soja,  bonen,  graan  en maïs  verbou wd  en bloemen  geteeld  
en er  is een Scholt en met  een  groot  nationaal  en internationaal  opererend  

bedrijf  in  bonenzaad.   
 

Vier  kinderen  zijn  in  de jaren  60  verhuisd  naa r Holambra  II  -  een  tweede  

Nederlandse  kolonie  die  werd  opgezet  in  het  zuiden  van  de staat  São Paulo,  
wegens  gebrek  aan  landbouwgro nd in  het  oorspronkelijke  Holambra.  Een 

aantal  heeft  bovendien  ook  grond  verworven  in  de  deelstaat  Goiás.  Onda nks  
de vele  ove reenkomsten,  bijna  alle  kinderen  zijn  getrouwd  met  een  zoon  of  

dochter  van  Nederlandse  imm igranten,  heeft  elk  van  de Schol tens  haar  of  zijn  
eigen  kenmerkende  levensgeschiedenis,  met  hoogte -  en dieptepunten,  zoals  

het  verlies  van  kinderen,  betrokken  worden  bij  de revolutie  en de aankoop  van  
een  eigen  vliegtuig.  Ze zijn  ook  actief  geweest  voor  de gemeenschap  door  zich  

te  bekomm eren  om  nieuwe  immigranten,  zich  te  storten  op het  vereni -
gingsleven  en zich  te  richten  op de jeugd.   

Kortom:  de wens  van  Anna  en Berna rd  om  in  Brazilië  een  goede  toekomst  
voor  hun  kinderen  te  vinden,  is uitgekomen.  Deze  kin deren,  die  inmiddels  ook  

al (hoo g)bejaard  zijn,  kijken  in  bewondering  terug  op de  avontuurlijke  stap  
van  hun  ouders.  Ook  de talrijke  (bijna  90)  klein -  en achterkleinki nderen  

benadrukken  dat  zij  heel  blij  en dankbaar  zijn  dat  hun  voorouders  Brazilië  als  

nie uw  vaderland  hebben  gekozen:  ñEen geweldi g land,  met  schitterend  
natuurschoon  en een  heel  warm  volk,  waar  we  heel  veel  vrijheid  en  

mogelijkheden  hebben  om  onze  eigen  weg te  gaan.ò 
 

Annemarie  van  der  Knaap   
 

 
 

 
 

 
 

 
     
De levensgeschiedenis en emigratie naar Brazilië van het uit Middelbeers 
afkomstige echtpaar Scholten-Vonk en hun 8 kinderen wordt beschreven in 
het boek: Há de dar certo! (Dan zal het lukken!) 
História da família Scholten (Geschiedenis van de familie Scholten) 
Auteur: Annemarie van der Knaap ISBN 978-65-89455-04-2 (2022) Het 
boek is in het Portugees geschreven. 
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Holambra  
 

Holambra  is een  Braziliaanse  nederzetting  gelegen  in de binnenlanden  van de  

deelstaat  São Paulo,  dichtbij  de stad  Cam pinas.  De plaats  is in  1948  gesticht  
door  Nederlandse  immigranten,  voornamelijk  katholieke  boerenge zinnen.  Toen  

de eerste  immigranten  aankwamen,  was  er  vrijwel  niets,  alleen  het  
boerenlandgo ed Fazenda  Ribeir ão en wat  vervallen  van  bamboe  en leem  

gemaakte  pau-a-pique  huisjes.  Alles  moest  van  de grond  af  aan  opgebouwd  
worden.  En dat  deden  de Nederlanders,  samen  met  de Brazilianen.  Vanaf  1948  

emigreerden  honderden  Nederlanders  naar  Holambra;  in  1960  schommelde  
hun  bevolkingsaantal  rond  de 850  perso nen.  

 
Het fazendaplein met kantoren van de Coöperatie (ca. 1950). 

 

De Nederlandse  kolonie  was  gebaseerd  op coöperatieve  samenwerking.  Alles  

verliep  via  de Cooperativa  Agropecu ária  Holambra  (Landbouw  en Veeteelt  
Coöperatie  Holambra),  de CAPH, die  niet  alle en de agra ri sche  organisatie,  

zoals  ontginning  en verkoop  van  producten,  op zich  nam,  maar  zich  ook  
bezighield  met  huizenbouw,  scholen,  infrastructuur  en  gezondheidszorg.  

Kortom,  het  hele  economische  en maatschappelijke  leven  was  in  hande n van  
de Coöperati e.  De stic ht ing  van  Holambra  werd  gestimuleerd  en ondersteund  

door  de KNBTB,  de Katholieke  Nederlandse  Boeren -  en Tuindersbond  en de  
Braziliaanse  overheden.  

De naam  Holambra  komt  van  de samenvoeging  van HOLland  -  AMerika  -  
BRAzilië . 

 
Mom enteel  (2020)  telt  de plaats  ruim  15.000  inwoners  en is een  van  de meest  

welvarende  van  Brazilië.  Dat  is niet  altijd  zo geweest.  Oorspronkelijk  zou  de 

kolonie  zuivel  produceren  voor  de grote  stedelijke  gebieden.  Dat  mis lukte  
jammerlijk;  alle  uit  Nederland  meegebrachte  koeie n stierven . Andere  

landbouwactiviteiten  leverden  ook  niet  veel  op,  totdat  er  eind  jaren  ô50  werd  
begonnen  met  de bloementeelt.  Dit  vormde  de redding  voor  Holambra  en  

bracht  grote  voorspoed.  Tegenwoordi g vormt  de bloemen -  en plantenteelt  de 
belangrijkste  economische  activiteit  van  de plaats,  die  in  heel  Brazilië  bekend  

staat  als  óCidade  das  Flores ô(Bloemenstad).    

De bloemen  en de Nederlandse  cultuur  hebben  bovendien  geresulteerd  in  een  
enorme  toename  van het  toerisme.   

Er wordt  geschat  da t  circa  10%  van  de Holambres e bevolking  van  Nederlandse  
herkomst  is.   

----------------------------  
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Gevelstenen in de Beerzen  deel  2  
 
Als je zo een s rond kijkt  in de Beerzen zie j e dive rse opvallende 

gevelbepalende stenen , teksten  en o bjec ten . De CHI werkgroep  is enkele jare n 
geleden begonnen met het inven tarisere n van teksten en stenen op gevels .  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kerk stra at 8  
(voormal ige pastorie Ooste lbeers)  (steen : A ·M·176 5)  

***** ********* **  

 

   

Kerks traat 1 0   
(1e st . voormal ige  kerk  Oostelb eers  193 4) 

********* ***** **  
 

   

Kerkstra at  10 a (opening voorma lig geme enschapshuis  22 -4-1979 ) 

(tekst steen: TGV opening aangeboden door H.v. Hoof  aanne mers bedri jf  Middelbeers )  
* ************* * *  
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