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VOORWOORD
Momenteel is het vrij gewoon dat iemand op een universitair instituut
wordt aangesteld om een reeds gepland onderzoek uit te voeren en daarover
in de vorm van een dissertatie verslag te doen. Een hoge mate van afiiniteit
tot het onderzoeksthema hoeft bij de betreffende onderzoeker niet altijd
vooraf aanwezig te zijn. Het voor u liggende proefschrift daarentegen is het
produkt van een reeds lang bestaande belangstelling voor een regio en een
bestaanswijze, van een geleidelijk gegroeide interesse voor een land en een
verschijnsel, van toevallige omstandigheden en van stimulansen van verschei
dene personen.
Door een bij Drs. J. Veldman gemaakte scriptie had ik tijdens mijn
т.о.-studie kennis gemaakt met de landbouw in de Italiaanse Povlakte. Daar
door was mijn interesse gewekt voor zowel het Middellandse Zeegebied als
voor de landbouw en de grote agrarische bedrijven in deze regio. Deze in
teresses werden nog versterkt door langdurige reizen in de Mediterrane
landen tussen 1965en 1970. Toen ik dan ook in 1972 met Prof. H.J. Keuning
overlegde over een onderwerp voor mijn doctoraalscriptie leidde genoemde
belangstelling en de omstandigheid dat Prof. Keuning, sinds hij in 1936 een
artikel publiceerde over de agrarische problemen in Spanje, geïnteresseerd
was in het latifundisme, tot een snelle overeenstemming over het te kiezen
onderwerp. De daarop volgende literatuurstudie over het grootgrondbezit
en de grootgrondbedrijven bracht niet alleen aan het licht dat het latifundisme nog steeds kan worden beschouwd als een verschijnsel met een grote invloed op de sociaalruimtelijke, en speciaal de agrarische, struktuur van
Spanje, maar ook dat de kennis erover grote lacunes en veel contradicties
vertoont. Deze konstateringen waren een uitdaging voor mij om te proberen door middel van eigen onderzoek deze kennis te vergroten. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt in deze dissertatie.
Dat ik in staat was dit onderzoek te verrichten en de dissertatie te
voltooien mag zeker niet als een verdienste van mij alleen worden gezien.
Meerdere personen uit mijn omgeving waren bereid om de gevolgen van deze tijdrovende bezigheid mede te dragen. Heel speciaal geldt dit voor Catrien,
die in de afgelopen jaren met bewonderenswaardige blijmoedigheid een nog
verdere inperking van haar toch al bescheiden levensmogelijkheden accepteerde. Het geldt ook voor mijn vrienden, die bereid waren dezelfde vriendschappelijke gevoelens te blijven koesteren hoewel ik jarenlang te weinig tijd
voor hen vrijmaakte. Graag wil ik de gelegenheid benutten om mijn moeder
te prijzen die, ondanks de moeilijke materiële omstandigheden waarin zij
verkeerde, toch haar kinderen de vrijheid heeft gegeven om zich naar eigen
ambities en mogelijkheden te ontwikkelen.

Door het scheppen van een prettige en stimulerende werksfeer hebben
coCep/a's van het Geografisch Instituut eri in het bijzonder die van de vakgr'oep Economische Geografie, de voltooiing van dit proefschrift ten zeerste
bevorderd. Verschillende van hen leverdf.'n door hun adviezen en kritische
Opmerkingen ook een direkte bijdrage aan deze studie. Jos Schillings, Ina
'Wildeman, Nico Tijdink, Theo Huts en Ron Thijssen waren als studentassistenten behulpzaam bij het bewerken van het omvangrijke basismateriaal.
De beide laatstgenoemden verrichtten de computerberekeningen, welke werden uitgevoerd op het rekencentrum van de KUN. De heer J. Coenen verzorgde de fraaie uitvoering van het omvangrijke tekenwerk, terwijl mijn
broer Drs. M. Maas tal van taalkundige oneffenheden in de concepttekst wegwerkte. De samenvatting in het Engels werd verzorgd door Drs. G. Cardol en
Drs. B. Needham, die in het Spaans door Mevr. Raquel Smith-Bruno. Alle
genoemde personen dank ik van harte voor hun grote inzet. Een bijzonder
woord van dank geldt ook de afdeling repografie van het ITS, Mevr. H.
Vereijken-van Vlijmen en Mevr. J. Rademaker-Driessen, die bereid waren op
korte termijn het typewerk over te nemen toen het Mevr. Annie Jo Kiem Tioe
niet meer vergund was dit te voltooien.
De Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek
(Z.W.O.) ben ik erkentelijk voor het verstrekken van een drietal reisbeurzen,
waardoor het veldwerk in Spanje kon worden uitgevoerd.
Het spreekt vanzelf dat een studie als deze onmogelijk zou zijn geweest zonderde hulp van personen in het onderzoeksgebied. Talrijke bedrijfseigenaars, bedrijfsleiders en landarbeiders waren bereid ten behoeve van mijn
enquête hun tijd beschikbaar te stellen en mij hun vertrouwen te geven.
Alfonso Rodriguez Sánchez de Alva dank ik van harte voor zijn bereidheid
om mij, steeds wanneer ik daaraan behoefte had, te laten profiteren van zijn
kennis en zijn uitgebreide sociale kontakten in Sevilla. Voor het verlenen van
hulp bij het ontsluiten van diverse databronnen ben ik veel dank verschuldigd aan Pedro Revilla Elizalde (Madrid), Jaime Loring Miró (Córdoba) en
Joaquin Ruiz de Castroviejo (Córdoba). Van de velen die mij op enig moment
hielpen door het verstrekken van gegevens of het bespreken van problemen,
wil ik speciaal noemen: José M. Naredo (Madrid), Antonio López Ontiveros
(Córdoba), Enrique Ballestero (Madrid) en Fernando Alvárez Palacios
(Sevilla).
De hulpvaardigheid en de ondervonden vriendschap van zovelen hebben ervoor gezorgd dat Spanje en in het bijzonder Andalusia, voor Catrien en
mij veel meer zijn gaan betekenen dan louter een onderzoeksgebied.

Nijmegen, maart 1981

Jan Maai

INLEIDING

Het grootgrondbezit, al of niet gepaard gaande met het exploiteren
van dit bezit in grote bedrijfseenheden, is een verschijnsel dat eertijds in
grote delen van de wereld in belangrijke mate de landbouwstruktuur, het
agrarisch bodemgebruik en de sociale verhoudingen op het platteland bepaalde. Maar terwijl deze situatie in vele landen van Latijns-Amerika en Azië
vrijwel ongewijzigd voortduurt, kwam daaraan in West-Europa reeds eeuwen
geleden een einde en in Oost-Europa in de eerste helft van deze eeuw.
Alleen in enkele mediterrane landen van dit werelddeel wisten de grootgrondbezitters hun eigendommen tot op de dag van vandaag geheel of gedeeltelijk te behouden en in Spanje is hun positie in de laatste halve eeuw
wellicht zelfs eerder versterkt dan verzwakt.
Het verschijnsel latifundisme is door de eeuwen heen in het algemeen
negatief beoordeeld. De belangrijkste motieven daarvoor waren dat men
vond dat als gevolg van het grootgrondbezit onvoldoende gebruik werd
gemaakt van de agrarische produktiemogelijkheden van het land, dat het de
oorzaak was van ongewenste en onrechtvaardige sociale tegenstellingen tussen de landbezittende klasse en de grote massa van kleine boeren en landarbeiders en dat het leidde tot armoede en bestaansonzekerheid van de
beide laatste bevolkingsgroepen.
Reeds gedurende het Romeinse Rijk werd aan het grootgrondbezit een
verderfelijke invloed op de volkshuishouding toegeschreven. Hiervan getuigt
de bekende uitspraak van Plinius de Jongere dat de latifundia het imperium
te gronde zouden richten ("latifundia Italiam perdidere, iam vero provin
cias").
Ook in Spanje is er veel kritiek op het latifundisme geleverd, met nam«
sinds de vorige eeuw, toen door de verkoop van het grondbezit in de 'dod<
hand' (de Desamortisatie) de omvang van het grootgrondbezit sterk wer<
uitgebreid. Het latifundismeprobleem leidde tot belangrijke sociale en poli
tieke tegenstellingen en menig historicus ziet hierin een van de hoofdooi
zaken voor het uitbreken van de Burgeroorlog in de jaren dertig van dez
eeuw. Nadien is de diskussie over deze problematiek lange tijd vrijwel ve
stomd om pas in de laatste jaren weer op te laaien.
Dat laatste zien we met name in het Spaanse latifundismegebied b
uitstek, Andalusia. Hiervoor zijn ten minste twee belangrijke redenen aan 1
wijzen. De eerste is het toegenomen streven van de bewoners van dit gewe
naar het verwerven van een eigen identiteit en (een zekere mate van) aut
nomie binnen het nationale geheel. Reeds bij de 'vader van het andaluci
mo', Bias Infante, is in dit streven een sterk anti-latifundistisch elemei

aanwezig. Hij sprak van de "barbarie del latifundio" (1915:139) en schreef
in de laatste strofe van het Andalusisch volkslied: "Andalusiërs staat op, eis
land en vrijheid". Het latifundisme wordt gezien als een vorm van kolonisering van dit gewest door een overheersende klasse die geen deel uitmaakt
van de ware Andalusische samenleving.
De tweede reden dat het grootgrondbezit weer fel wordt bekritiseerd
in Andalusia, is gelegen in de werkloosheid onder de landarbeiders. Dat deze
tot ongekende hoogte is gestegen wordt vooral geweten aan de arbeidsextensieve wijze waarop de latifundisten hun grond exploiteren. Velen denken dat een, tenminste gedeeltelijke, oplossing van het agrarische werkloosheidsprobleem kan worden bereikt door middel van een landhervorming
waarbij de latifundios worden onteigend of door de grootgrondbezitters te
dwingen hun grond op een andere wijze te exploiteren. De akties waarmee
landarbeiders pogen dit soort eisen kracht bij te zetten zijn de laatste jaren
steeds talrijker en feller geworden.
De omvang van de kennis over het Spaanse latifundisme is niet evenredig aan de grote invloed op de sociale, de politieke, de algemeen economische en de agrarische struktuur van het iand, die velen aan dit verschijnsel toekennen.
Na een literatuurstudie ten behoeve van míjn doctoraalscriptie in
1972-73 moest ik tot de konklusie komen dat weliswaar veel auteurs een
duidelijke mening over het latifundisme en zijn gevolgen hebben, maar dat
hun oordeel zelden aanwijsbaar steunt op konkrete informatie over de huidige toestand, terwijl diverse auteurs elkaar op belangrijke punten tegenspreken.
De kennelijk grote betekenis van het latifundisme, de gekonstateerde
lacunes in de kennis erover en de vaak tegenstrijdige opinies aangaande
kenmerken en gevolgen van het verschijnsel, waren voor mij de aanleiding
om te proberen door middel van direkt onderzoek de kennis van het Spaanse latifundisme te vergroten.
Tijdens een kort verblijf ter plaatse in 1974 kon worden vastgesteld
dat er zeker mogelijkheden waren om een dergelijk onderzoek te realiseren.
Welke konkrete onderdelen van de vrij komplexe problematiek zich hiertoe
het best zouden lenen en welke het meest relevant waren, was echter niet
meteen duidelijk en daarom werd aanvankelijk de probleemstelling voor het
onderzoek vrij breed geformuleerd. Pas in de latere fasen volgde een nadere
konkretisering.
Hoofddoel werd een onderzoek naar de huidige situatie van het latifundisme in Spanje. Hierdoor zou dan kunnen worden vastqesteld in hoe2

verre de (vaak tegenstrijdige) opinies over dit verschijnsel (nog) beantwoorden aan de feitelijke situatie. Om het onderzoek de gewenste diepgang te
kunnen geven was het evenwel nodig binnen het onderwerp enkele belangrijke beperkingen aan te brengen.
De eerste was het onderzoek alleen te richten op de huidige exploitatiewijze van de aan latifundisten behorende grote agrarische bedrijfseenheden. De eigendomsstruktuur en de kenmerken van de klasse van grootgrondbezitters zijn alleen in het onderzoek betrokken voorzover kennis
hierover nodig of nuttig was voor de studie van het boven omschrevene.
Datzelfde geldt voor situaties en ontwikkelingen in een al of niet ver verleden. Omdat uitgegaan wordt van een bepaalde minimum-bedrijfsgrootte,
blijven de aan latifundisten behorende kleinere bedrijfs- en bezitseenheden
eveneens buiten beschouwing.
De tweede was de studie te beperken tot de twee belangrijkste aspekten van de wijze van exploiteren, namelijk het bodemgebruik (met name de
aard en de intensiteit daarvan) en de werkgelegenheid.
Op de derde plaats is het onderzoek ruimtelijk beperkt tot de Andalusische provincies Sevilla en Córdoba en het veldwerk tot twee delen van
de vlakte van de Guadalquivir binnen deze provincies. Wel wordt daarnaast
aandacht besteeds aan het latifundisme en de situatie op de arbeidsmarkt in
de rest van Andalusia, deels ook in de rest van Spanje. Het doel hiervan is
vooral om de keuze van het onderzoeksgebied te motiveren en om de situatie in de beide onderzochte provincies te kunnen relateren aan die van de
rest van het land.
De inhoud van deze studie is ten dele gebaseerd op literatuur, op
algemeen statistisch materiaal en op informatie afkomstig van nationale e"
provinciale overheidsdiensten. Het eigenlijke onderzoek werd evenwel 'drricht aan de hand van de uitkomsten van de laatst gehoude" lanctoouwtelling van 1972 en de gegevens verkregen uit een door ^ns gehouden bedrijfsenquête.
Van de Censo Agrario van 1972 kon n¡pi-gepubl¡ceerd data-materiaal
op het niveau van gemeenten worden verworven. Het betreft een aantal
gegevens van alle gemeenten van Scilla en Cordoba en het totale telresultaat van 23 dezer gemeenten, geaggregeerd naar bedrijfsgrootteklasse.
De bedrijfsenquête werd verricht in de 'Lage Campma'-gebieden van
Sevilla en Córdoba gedurende twee bezoeken van langere duur ter plaatse in
de lentes van 1977 en 1978. Ze had betrekking op 93 latifundios. Om
vergelijkingsmateriaal te verkrijgen werden daarnaast ook nog 24 kleinere
bedrijven geënquêteerd.
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paro y la concentración de la propiedad siguen siendo los dos imponentes jinetes
del apocalipsis andaluz. La pregunta de qué hacer con nuestros latifundios
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Agricultura inicia expediente de expropiación
contra 87 fincas de Andalucía y Extremadura
87 terratenientes expropiados
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LA TIERRA
E&lnbillo
Su-ndo tan ancha las иеггаь
_jue tiene mi AndaJucia
por que ha de estar pa nosotros
la tierra mal repartía
TerratemenU1.
mal labrao.
deja las tierras
que labro yo

b^ta tan mal repartía
la tierra donde vivimos
E»la tan mal repartía
Que los ricos que la tienen
ni la labran ni cultivan
solo pa cotos la quieren
Texto. J. M. Camilo
Música Gente del Pueblo
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Het probleem van de grond is weer onderwerp van d'Skussie
m Andalusie
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1978

De opbouw van onze studio vertoont een indeling in vieren, waarbij
het eerste deel is bedoeld als algemene inleiding op het onderwerp en op ons
onderzoek, deel twee en drie betrekking hebben op de beide door on's
onderzochte hoofdaspekten van die grootgrondbedrijven en het laatste der.il
is gewijd aan konklusies en verkl.aringen.
Deel 1 geeft informatie over het latifundisme in Spanje en over de
belangrijkste aspekten daarvan ;?oals de definiëring, de aan het latifundisme
toegeschreven kenmerken en gevolgsverschijnselen en de regionale spreiding.
Ten tweede wordt in dit deel uiteengezet welke probleemstellinrj сюг ons
onderzoek werd gekozen en hoe, waar en met welke middelen d ¡t onderzoek is uitgevoerd. Ten derde worden hierin enkele relevante aspekten belicht van het gebied waar het onderzoek werd verricht en van de eigenaars
van de onderzochte grote bedrijv6!n.
Deel 2 geeft de resultaten van ons onderzoek naar de aard en de
intensiteit van het bodemgebruik o p de latifundios.
In deel 3 wordt verslag gedaan van ons onderzoek naar de diverse
werkgelegenheidsaspekten van de grootgrondbedrijven en worden de resultaten daarvan gerelateerd aan de üituatie op de arbeidsmarkt en de positie
van de landarbeiders in de beide onderzochte provincies.
Deel 4 tenslotte bevat de voornaamste konklusies die we uit de resultaten van ons onderzoek konden trekken met betrekking tot de huidige
exploitatiewijze van de latifundios. Ook wordt de gekonstateerde situât', e
vergeleken met het beeld dat we daarvan in de literatuur aantroffen. T e n slotte wordt in dit deel stil gestaan bij de vraag in hoeverre een verk', a r ¡ n q
kan worden gevonden voor gekonstateerde verschillen in die expl, oitatie
wijze.

DEEL 1
HET LATIFUIMDISME IN SPANJE EN DE AARD,
DE INHOUD EN DE LOKATIE VAN НЕТ
DAARNAAR VERRICHTE ONDERZOEK

In dit eerste deel zal eerst het onderwerp van onze studie worden
beschreven en gedefinieerd met behulp van de ¡n de literatuur beschikbare
gegevens (1.1). Vervolgens zal aan de orde komen waarom en hoe deze
informatie heeft geleid tot het formuleren van de probleemstelling van deze
studie, hoe deze laatste zal worden opgezet (1.2) en welk bronnenmateriaal
beschikbaar is (1.3).
Waar het latifundisme in Spanje is gelokaliseerd (1.4) en welke regio
van het land daarom als onderzoeksgebied is uitgekozen zijn onderwerpen
waaraan in dit deel eveneens aandacht wordt besteed.
Daarna volgt een korte bespreking van enkele kenmerken van het
grootgrondbezit en van de grote eigenaars, met name in ons onderzoeksgebied (1.5). Het geheel wordt afgesloten met een beschrijving van het
onderzoeksgebied zelf (1.6).
In de delen die volgen op de bespreking van de bronnen (1.3) zal
zowel informatie uit de literatuur als uit ons eigen onderzoek worden gebruikt*.

Voor de lokatie van de gebruikte topografische namen zij verwezen naar Figuur 1 8 (Sevilla en
CórcOba) en naar de Bijlagen 1 (provincies i>n regio's van Spanje) en 2 (de gemeenten van Sevilla en
Córioba)

Omschrijvingen van de gebruikte termen en afkortingen zijn te vinden inde 'Verklarende

lij'i van woorden en afkortingen'
Pas na voltooiing van de tekst van de dissertatie kon kennis worden genomen van de bijdragen
\an een aantal in Deel 1 veel geciteerde auteurs (Sevilla-Guzmán, Dram, Roux, Vázquez Parlade,
iumpsi, Naredo, e a.), welke voorkomen m 'A Agricultura Latifundiána na Península Ibérica' (Seminario), Ediçao coordenada por Alfonso de Barros, Oeiras 'Portugal) 1980 ZIJ zouden echter geen
aanleiding hebben gegeven tot verandering van de strekking van Deel 1
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1.1 DEFINITIES, KENMERKEN EN GEVOLGEN
VAN HET LATIFUNDISME
Allereerst zal worden nagegaan hoe ¡n de literatuur het begrip latifundisme wordt gedefinieerd of gehanteerd. Vervolgens komt aan de orde welke kenmerken en gevolgsverschijnselen aan het latifundisme worden toegeschreven.
Het doel hiervan is drieledig.
Te inventariseren wat de diverse auteurs onder latifundisme verstaan,
zodat kan worden gemotiveerd welke definitie in onze studie wordt
gekozen.
Het geven van een inleidend overzicht van het onderwerp van onze
studie en het inventariseren van wat er tot op heden over bekend is.
De informatie te geven op grond waarvan onderwerp en probleemstelling zijn gekozen.

7.1.1 IN DE LITERA TUUR VOORKOMENDE
DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN
Met het begrip LATIFUNDISME (Sp. latifundisme) wordt het hele
complex van verschijnselen en problemen aangeduid dat samenhangt met
het voorkomen van latifundios. Onder LATIFUNDIOS verstaat men grondbezittingen en agrarische bedrijven die een grote omvang hebben en eigendom zijn van private personen, de LATIFUNDISTEN (Sp. latifundistas) of
GROO TG RON DB EZ/ TT E RS.
Een latifundio in de betekenis van grote eigendomseenheid wordt in
onze taal aangeduid als GROOTGRONDBEZIT. Analoog aan dit woord
zullen we voor een groot bedrijf dat beantwoordt aan de kenmerken van
een latifundio de term GROOTGRONDBEDRIJF hanteren.
We doen dit niet alleen om, waar nodig, onderscheid te kunnen maken
tussen latifundios als eigendomseenheden en latifundios als exploitatieeenheden, maar ook om de laatste te kunnen onderscheiden van andere
'grote' bedrijven die één of meerdere kenmerken van de latifundio missen.
Zo duidt men in Spanje vaak alle bedrijven boven een bepaalde oppervlakte
(bijvoorbeeld 100 ha) aan als grote bedrijven, maar spreekt men pas van
latifundios als hun oppervlakte 250, 300 of 500 hektare overschrijdt.
Anderzijds worden bedrijven die aan laatstgenoemde groottekriteria voldoen gewoonlijk alleen als latifundios aangeduid als ze privaat eigendom
zijn of andere specifieke kenmerken bezitten.
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We kunnen ervan uitgaan dat het vóórkomen van latifundios of latifundisten impliceert dat er sprake is van latifundisme en dat het omgekeerde eveneens geldt. Alleen indien een groot eigendom in kleine eenheden
wordt geëxploiteerd is er wel sprake van latifundisme en grootgrondbezit,
maar niet van een grootgrondbedrijf.
In de literatuur blijken grote verschillen te bestaan ten aanzien van de
vraag wat onder een latifundio, een latifundist of het latifundisme moet of
kan worden verstaan, voor zover althans de auteurs ertoe overgaan het door
hen behandelde onderwerp te definiëren of te omschrijven. Degenen die dat
wel doen verzuimen vaak hun keuze te motiveren of toe te lichten. Slechts
enkelen gaan min of meer uitvoerig in op de definiëring en daarom zal aan
hun werk de meeste aandacht worden geschonken.
Hoewel elke indeling arbitrair is menen wij dat de aangetroffen omschrijvingen en definities kunnen worden ingedeeld in twee kategorieën (zie
ook: Naredo 1975a, passim).
Omschrijvingen en definities die uitgaan van de omvang van de bedrijven en bezittingen of die deze als het voornaamste kenmerk aanduiden. In het laatste geval wordt aan andere verschijnselen een wisselende betekenis toegekend.
Omschrijvingen en definities waarbij kenmerken of gevolgsverschijnselen als primair kriterium gelden en de omvang van secundaire betekenis is. Welke kenmerken of gevolgen men van belang acht varieert
sterk.
Gemeenschappelijk voor beide benaderingen is dat latifundios bezittingen of bedrijven van 'grote omvang' dienen te zijn. Diverse auteurs zijn
overigens zó weinig expliciet of houden zoveel slagen om de arm dat hun
opvatting niet eenduidig bij de ene of de andere kategorie kan worden
ingedeeld.
Daarbij komt dat bij beide benaderingen sommige auteurs impliciet of
expliciet hun onderwerp beperken tot hetzij bezittingen, hetzij bedrijven,
terwijl de keuze van andere niet duidelijk wordt. Brüser (1977:51) is zeer
beslist "Der Begriff Latifundium (spanisch:latifundio) hat eine zweifache
Bedeutung: Einmal versteht man darunter einen landwirtschaftlichen Grossbetrieb (Gut), zum anderen einen Grossgrundbesitz". Hermet (1965:57)
vraag zich wél af of men onder latifundios bedrijven of bezittingen dient te
verstaan, maar spreekt verder alleen over eigendommen terwijl hij wel ingaat
op de exploitatiewaarde van de grond voor de landbouw. Dat is eveneens
kenmerkend voor veel andere auteurs. Velen gebruiken ook de termen
'eigendom' en 'bedrijf' afwisselend of spreken na een definiëring op grond
van het bezit alleen nog over bedrijven.

Sommigen maken een onderscheid tussen het grootgrondbezit en de
latifundio als eenheid daarbinnen. Tamames (1963:127) stelt "Nous appelons ici 'grands domaines' les propriétés de plus de 250 ha. Les grands
domanines (Latifundia) constituent donc une partie de la grande propriété
(plus de 100 ha)". Ook Bernal Rodnguez (1978:105-106) vindt dat men
onderscheid moet maken tussen een latifundio en een grootgrondbezitting
{gran propiedad). Artola e.a. (1978:11-12) vinden dat bij het begrip latifundio drie niveaus moeten worden onderscheiden. Het grootgrondbezit {gran
propiedad) dat fabelachtige omvang kan aannemen en zich over meerdere
provincies kan uitstrekken, omvat vaak een of meer latifundios die in strikte
zin eigenlijk fincas (bezitseenheden, zie voor de betekenis van dit begrip
deel 1.3.2) van exceptionele afmetingen zijn. Daarnaast moet men volgens
hen nog onderscheid maken tussen de latifundio als territoriale eenheid en
de latifundio als exploitatie-eenheid. Uit dit laatste blijkt dat voor deze
auteurs de latifundio zowel een bezitseenheid als een bedrijf kan zijn.
Bij beide eerder genoemde benaderingen zijn de auteurs overwegend
van oordeel dat, wil er sprake zijn van een latifundio, het bedrijf of de
bezitting privaateigendom moet zijn, d.w.z. eigendom van één of enkele
natuurlijke personen, en geen publiek-sociaal bezit (eigendom van een publiekrechtelijk lichaam of een sociale groepering of organisatie). Zo vindt
men in de encyclopedie van Espasa (1922:696) de latifundio omschreven
als "een agrarische bezitting van grote oppervlakte, behorend aan een enkele
eigenaar". Ook uit de beschrijvingen die woordenboeken geven van 'latifundista' blijkt dat men hierbij een natuurlijk persoon op het oog heeft. In de
literatuur komt dit daarentegen vaak slechts indirekt naar voren, bijvoorbeeld uit de latifundisten die men noemt of uit de eigenschappen van latifundisten die men vermeldt, zoals absenteisme, onkunde en ongeïnteresseerdheid.
Auteurs van beide benaderingen worstelen met de vragen: wat kan als
een 'groot' bedrijf of bezit worden bestempeld, welke kriteria moeten daarbij worden aangelegd en in hoeverre kan men de gekozen kriteria ook
werkelijk toepassen gezien het beschikbare bronnenmateriaal. Dit zijn overigens problemen die zich voordoen bij elke studie over de agrarische bedrijfsgroottestruktuur, dus ook in deze studie, en daarom zullen we er hier kort
op ingaan.
In situaties waarin de grond de voornaamste produktiefaktor is zijn er
geen al te grote bezwaren om de fysieke oppervlakte als groottekriterium te
hanteren. Dit geldt zeker als het gaat om bedrijven met dezelfde produktierichting (akkerbouw, melkveehouderij), die ook nog in hetzelfde gebied
voorkomen. Een bepaalde oppervlakte impliceert dan, binnen zekere mar-

ges, dat de inzet van de produktiefaktoren arbeid en kapitaal eveneens een
bepaalde omvang heeft. Uiteraard kan de agrarische waarde en de omvang
van de bedrijven ook dan nog verschillend zijn, naargelang men te maken
heeft met grond die verschillen vertoont in vruchtbaarheid, reliëf, bereikbaarheid, ontsluiting, verkavelingstoestand, beschikbaarheid van irrigatiewater, etc. Dergelijke verschillen zullen veelal tot uitdrukking komen in de
hoogte van de grond- en pachtprijzen en de bedragen hiervan kunnen daarom een beter beeld geven van de agrarische waarde van de grond dan de
fysieke oppervlakte.
Bij toenemende kapitaalsinzet en bij een sterkere differentiatie naar
arbeidsinzet wordt de fysieke oppervlakte een minder geschikt kriterium
om de agrarische bedrijfsomvang uit te drukken. Men zal deze dan beter
kunnen afmeten aan de inzet van de andere produktiefaktoren (;:ie o.a.
Zachariasse & Droge 1977; Britton & Hill 1975: Ch.3; Tarrant 1974: 132
e.V.). Eén kriterium kan dan zijn de werkelijke arbeidsinzet, een ander de
arbeidsbehoefte, gemeten volgens standaardwaarden. Voorbeelden zijn de
'standard man-day units' (smd's) zoals in Groot-Brittannië worden gebruikt
en de in Nederland, met name vroeger, gebruikte 'bewerkingseenheden'
(be), waarin alle kosten van de bewerking zijn verdisconteerd. In Nederland
wordt tegenwoordig veelal de 'standaardbedrijfseenheid' (sbe) gehanteerd,
waarbij met de kosten van alle produktiefaktoren (inputs) rekening wordt
gehouden.
Naast de inputs geven ook de outputs een mogelijkheid om de waarde
van de grond of de bedrijfsomvang te meten. Een ruwe maat voor de (produktie)waarde van de grond wordt gevormd door de fysieke opbrengst,
bijvoorbeeld de (potentiële) kg-opbrengst van tarwe per hektare. Ook kan
men gebruik maken van de bruto geldopbrengst (kg-opbrengst maal de producentenprijs) of van de netto geldopbrengst (bruto geldopbrengst minus
produktiekosten). De omvang kan verder nog bepaald worden door de toegevoegde waarde, de bruto geldopbrengst minus de waarde van de non-faktor inputs.
Hoewel al deze maatstaven in theorie als kriteria kunnen dienen om de
omvang van bedrijven, produktierichtingen of grootteklassen te meten, zullen de beschikbare bronnen vaak slechts het gebruik van de eenvoudigste en
daardoor de minst nauwkeurige maatstaven toelaten. In Spanje is doorgaans alleen de fysieke oppervlakte beschikbaar, maar zekere korrekties
hierop zijn mogelijk met behulp van de grondwaarden, de opbrengsten of de
door de belastingdienst vastgestelde sommen aan grondbelasting. Waar mogelijk zal dat in deze studie ook gebeuren.
Men moet echter de ongeschiktheid van het kriterium oppervlakte ook
weer niet overdrijven, zoals b.v. Elzaburu Márquez, geen onbekende in
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kringen van grootgrondbezitters, doet. Deze trekt fel van leer tegen "Spaanse en Europese reformisten die ons hebben verveeld met de termen latifundio en minifundio, terwijl in de moderne agrarische onderneming de waarde
van de grond steeds minder gewicht krijgt in het totale kapitaal"
(1974:168). Van het totale vaste vermogen in de Spaanse landbouw blijkt
echter 8 1 % te zijn geïnvesteerd ¡n grond en blijvende gewassen, de rest in
machines, vee en gebouwen. In Sevilla is dat percentage 71 en in Córdoba
80 (Min. de Agricultura 1975 & 1977, 1:90).
Een andere aanwijzing dat de oppervlakte grond nog niet zo'n ongeschikt kriterium is voor de bepaling van de bedrijfsgrootte kan men vinden
bij Leal Maldonado & Martin Arancibia (1977:21). Zij konstateren dat de
door hen bestudeerde groep van 1400 eigendommen die in Spanje de 'top
van de piramide' naar belastbaar inkomen vormen, voor een hoog percentage samenvalt met zo'n top op basis van de fysieke oppervlakte van de
eigendommen.
Bovendien heeft grond niet alleen agrarische waarde, maar ook b.v.
waarde als bouwterrein of als rekreatiegebied, terwijl in de diskussies over
de problematiek van het (groot)grondbezit ook kwesties als de toegang tot
de grond, het vermogen dat de grond vertegenwoordigt en de beheersing of
de monopolisering van de grondmarkt door een beperkte groep een rol
spelen. Vanuit geografisch of planologisch gezichtspunt is de fysieke uitgestrektheid van het grondbezit eveneens van betekens: wie bepaalt de inrichting en het gebruik van het schaarse goed 'ruimte' en met welke doeleinden
(Britton & Hill 1975:15)?
Een volgend algemeen probleem aangaande de definiëring is, hoe de
gekonstateerde bedrijfs- of bezitsomvang te 'waarderen'. In het kader van
deze studie betekent dit konkreet: wanneer is een bedrijf of een bezitting
zó groot dat er sprake is van een latifundio. Afgezien van de verschillen in
afbakening die, zoals nog zal blijken, bij de diverse auteurs bestaan, kan in
het algemeen hierover het volgende worden opgemerkt.
De vraag wat men 'groot' vindt is in elk geval plaatsgebonden. Een
bedrijf dat, gemeten naar b.v. oppervlakte of opbrengst in een bepaald
gebied groot heet omdat het enige malen de omvang heeft van wat ter
plaatse als gemiddelde geldt, kan elders om dezelfde reden in de kategorie
van kleine of middelgrote bedrijven vallen. Ook is 'groot' een tijdgebonden
begrip. Wat op het ene moment een groot bedrijf heet kan op een later
tijdstip, als zich inmiddels een verschuiving in de verhouding tussen de
agrarische produktiefaktoren heeft voorgedaan, als een middelgroot of klein
bedrijf gelden.
Verder kan de waardering geheel anders uitvallen als men verschillende
kriteria gebruikt. Een bedrijf dat groot is in oppervlakte kan klein zijn
gemeten naar de arbeids-, kapitaals- of produktie-omvang.
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Na deze algemene opmerkingen zal nu worden nagegaan hoe de auteurs van de beide eerder genoemde benaderingen de begrippen latifundisme, latifundio of latifundist definiëren of omschrijven.

1.1.1.1 Latifundios gedefinieerd als grote bedrijven of bezittingen
In principe gaat men er hierbij van uit dat elk groot bedrijf en elke
grote bezitting een latifundio is, zonder dat aan andere kenmerken hoeft te
zijn voldaan. Wel konstateert men bij deze benadering bij de onderscheiden
auteurs diverse verschillen in opvatting, waarvan we hier de voornaamste
noemen.
De latifundios worden uitsluitend op basis van een groottekriterium
afgebakend; bepaalde eigenschappen of konsekwenties worden aan de
aldus afgebakende groep van bedrijven of bezittingen niet toegeschreven.
Men verdeelt de latifundios volgens bepaalde kenmerken in soorten,
maar onderscheidt daarnaast geen grote bedrijven die deze kenmerken
niet bezitten, zodat impliciet wordt gesuggereerd dat alle grote bedrijven en bezittingen deze kenmerken bezitten en dus latifundios zijn.
De latifundios worden gedefinieerd met behulp van een groottekriterium en dit betekent dat bedrijven en bezittingen van dergelijke omvang onvermijdelijk bepaalde genoemde kenmerken of gevolgen hebben.
Men stelt dat er theoretisch onderscheid is te maken tussen grote
bedrijven en bezittingen welke wel en welke geen latifundios zijn, en
wel op grond van bepaalde (meestal negatieve) kenmerken en/of gevolgen. Aangezien er echter nauwelijks grote bedrijven of bezittingen zijn
die deze kenmerken of gevolgen niet hebben, heeft een dergelijk
onderscheid in de praktijk geen zin en daarom duidt men deze alle aan
als latifundios. Hierbij is in feite sprake van een overgang naar de
tweede groep van definities.

In woordenboeken vindt men veelal een omschrijving van de term
latifundio die is gebaseerd op de etymologische betekenis van het woord in
het latijn (latus = uitgestrekt, fundus - landgoed). Zo spreekt het woordenboek van de Real Academia Española de la Lengua van "een (agrarische)
bezitting van grote oppervlakte" [una finca rùstica de gran extensión). Deze
definitie kan men vrijwel letterlijk ook in de meeste andere dictionaires
aantreffen.
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Veel auteurs van boeken en artikelen bezigen dergelijke omschrijvingen eveneens en blijken doorgaans niet alleen van mening te zijn dat een
latifundio een grote bezitting of een groot bedrijf is, maar dat omgekeerd
deze ook altijd latifundios zijn. De latifundio wordt in zo'n geval dus alleen
gedefinieerd door zijn grote oppervlakte. Dit blijkt duidelijk hieruit dat veel
auteurs hun opvatting konkretiseren door het noemen van een minimumoppervlakte, die dan blijkbaar algemeen geldt. Arija Rivares (1975,111:87)
zegt bijvoorbeeld "We maken onderscheid tussen de latifundio die 100 tot
999 ha per bedrijf telt en de grote latifundio, bedrijven van 1000 ha en
groter".
Veel vaker echter wordt 250 hektare als de benedengrens voor een
latifundio genoemd. Artola e.a. (1978:13) stellen er geen moeite mee te
hebben om, in navolging van Carrion, een latifundio te definiëren als een
bezitting groter dan 250 ha.
Anderen denken eveneens dat het begrip latifundio te koppelen is aan
een bepaalde oppervlakte, maar menen dat die oppervlakte dient te worden
gedifferentieerd naar de natuurlijke omstandigheden en/of het bodemgebruik. Roux (1975:202): "op gronden die alleen geschikt zijn voor natuurweide begint de latifundio vanaf 400 à 500 ha ". Tamames (1971a:70):"ln
ons land beschouwt men 250 ha normaal als de benedengrens voor een
latifundio, hoewel het vaak een weinig korrekt gebruik van de traditionele
term kan zijn om een finca van 250 ha droge grond een latifundio te
noemen". Malefakis (1970:18-19) zegt van de 'large estate' (waarnaar hij in
de index bij de term latifundio verwijst): "for good land in a nonmechanized agricultural economy, 100 hectares may be considered an
equitable statistical definition. Because much of the land is poor, however
(..) 250 hectares is a more adequate definition of the large estate, one
appropriate in all but marginal pasture or forest land". Hermet
(1965:58,61): "Une domaine de 250 hectares ne peut, toutefois, être toujours considéré comme un véritable latifundium, dont le seuil se situe plutôt
autour de 500 hectares". Eigenaars van 500 tot 700 ha (droge) bouwgrond
of 100 ha geirrigeerde grond noemt hij 'latifundistes purs'. Bij weidegrond
zou de oppervlakte echter enkele duizenden hektares moeten zijn.
Anderen maken impliciet of expliciet duidelijk dat ze geen verschillen
willen aanbrengen tussen latifundios en andere grote bedrijven of bezittingen (b.v. die welke gekenmerkt worden door intensieve exploitatie van
de grond), noch onderscheid willen maken naar agrarische bruikbaarheid
van de grond. Velarde Fuertes (1967:885) spreekt zowel over een 'latifundio de pâturage extensif' als over een 'latifundio de culture irrigué intensive'. Burgos (1971:92,97-98) vindt dat de latifundistische struktuur van
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Andalusië duidelijk blijkt uit het hoge aandeel dat de bedrijven groter dan
200 ha in dit gebied bezitten in de totale oppervlakte, terwijl hij geen reden
ziet om onderscheid te maken tussen zgn. economische, natuurlijke en sociale lat ¡fundios (zie verder), aangezien scheidingen in deze moeilijk zijn.
Martínez Alier (1968:49-51) stelt: "Het woord 'latifundio'gebruik ik
niet in de gebruikelijke en zeer terechte betekenis van 'slecht geëxploiteerde
grote bezitting', maar meer in de etymologische betekenisvan grote bezitseenheid (finca grande). Wat men echter onder een grote bezitseenheid moet
verstaan hangt van het gekozen gezichtspunt af. Gezien vanuit de optiek van
de rurale planner is de agrarische struktuur van een groot deel van de
Campiña ideaal, voor de arbeider zijn alle bedrijven te groot". Elders
(1971:20) zegt hij: "The land reform law of 1932 defined latifundia as
estates of over 200 hectares in dry-farming and over 50 hectares in irrigated
land. These can still be considered as large estates. They are large in terms
of the standard of living they afford their owners (..) also in terms of the
labour they use (..)".
In andere werken kan men deze benadering (waarbij dus geen onderscheid wordt gemaakt tussen slecht geëxploiteerde en overige bedrijven of
bezittingen) eveneens aantreffen. Zij blijkt dan uit de typering met termen
die alle het begrip latifundio
insluiten. Fernandez y Fernandez
(1962:105-109) maakt het vrij gebruikelijke onderscheid tussen economische, sociale en natuurlijke latifundios. De 'latifundio económico' is een
"grote slecht geëxploiteerde bezitting waarop de produktiefaktoren niet in
een goede verhouding tot elkaar staan. Dit houdt in dat de grond overvloedig is, doch het kapitaal schaars, evenals gewoonlijk de arbeid, terwijl er
tevens sprake is van een onvoldoende organisatie. Een elegante definitie is
dan ook: een grote bezitting met een kleine onderneming". Het begrip
'latifundio social' houdt in dat "een buitensporige hoeveelheid grond in
handen is van één enkel persoon of van één enkele onderneming, wat een
bron is van collectief onbehagen en van politieke problemen. Eén vorm van
sociaal latifundisme ontstaat door het absenteisme van de eigenaars, een
andere vorm door indirekte exploitatie van het land (verpachten) en nog
een andere vorm doet zich voor als de grond in handen is van buitenlanders".
De 'latifundio natural' wordt eveneens extensief geëxploiteerd, "maar
niet alleen door gebrek aan kapaciteiten om een bedrijf goed te leiden of
door gebrek aan kapitaal. Van betekenis is in dit geval met name dat de
mogelijkheden tot intensivering uiterst beperkt zijn, aangezien de grond
weinig vruchtbaar is of zich zeer ver van een markt bevindt; economisch is
intensivering daardoor niet mogelijk".
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Theoretisch laat Fernandez y Fernandez de mogelijkheid open dat er
nog andere grote bedrijven dan latifundios bestaan: "wanneer er, т . п . door
investering van kapitaal, intensivering plaatsvindt houdt de economische
latifundio op te bestaan om plaats te maken voor een groot bedrijf (gran
explotación) of voor een groot kapitalistisch bedrijf (gran explotación capitalista)". Maar, zegt hij, de koncentratie van het grondbezit is een kwaad in
zichzelf en vervolgens verbindt hij dat met het begrip sociale latifundio.
Bovendien spreekt hij ook in het geval van een bedrijf met slechte grond van
een latifundio (latifundio natural), terwijl daarop toch niet bij voorbaat de
kriteria van de economische en de sociale latifundio van toepassing zijn. Het
valt, kortom, niet in te zien welke grote bedrijven niet onder een van zijn
drie soorten zouden vallen.
Heeft de typering van Fernandez y Fernandez betrekking op het verschijnsel
latifundisme
in het algemeen, Campos Nordmann
(1967:94,99-101) past dezelfde terminologie toe op de latifundios in Spanje. "Het is niet bekend hoeveel van deze bezittingen echte economische
latifundios zijn, hoeveel natuurlijke en hoeveel sociale latifundios. Intuïtief
(..) kan men vaststellen dat het voor een groot deel om natuurlijke latifundios gaat, d.w.z. bedrijven waarop de produktie moeilijk kan worden geïntensiveerd als gevolg van het milieu. Maar men weet intuïtief ook dat er in
ons land nogal wat grote, slecht geëxploiteerde bedrijven bestaan met een
overvloedige hoeveelheid grond, weinig kapitaal en arbeid. Dit is het kwaad
van de latifundios, die men kan kwalificeren als het grote eigendom met het
kleine bedrijf. Aangezien het absenteisme van de eigenaar een kenmerk is
van de sociale latifundio, kan men ook konstateren dat een groot deel van
onze grote bedrijven onder deze kategorie valt. Omdat dit echter slechts een
secundair kenmerk is en de efficiency van leiding en beheer het fundamentele kenmerk zijn van de sociale latifundio, kan men met zekerheid vaststellen dat er in Spanje weinig sociale latifundios voorkomen; de natuurlijke en
de economische zijn overheersend". Hoewel Campos Nordmann niet expliciet vermeldt of alle grote bedrijven en bezittingen onder een van deze drie
soorten vallen, blijkt dat wél impliciet uit de afbakening die hij hanteert
voor een latifundio, n.l. als een finca groter dan 250 ha.
Bosque Maurel (1968-69:11-12) merkt op dat geografen, economen en
sociologen de naam latifundio gewoonlijk hebben gegeven op grond van de
omvang, en wel aan elke finca die groter is dan 250 ha, zonder rekening te
houden met de intrinsieke kenmerken ervan. Twee soorten van intrinsieke
kenmerken zijn van belang: "de institutionele, omdat immers veel latifundios geen privaatbezit zijn maar staats-, gemeente- of communaal eigendom
en de strikt economische, verband houdend met de aard en de (intensiteits)graad van het grondgebruik". Op basis van het laatste onderscheidt hij twee
typen: de latifundio de sierra "die men kan vinden op een uiteenlopend
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gamma van gronden (van bijna onbruikbare, via voor bosbouw geschikte tot
bebouwbare)" en de latifundio de campiña of latifundio económico" gekenmerkt door zijn extensieve exploitatie met onvoldoende aanwending van
kapitaal Hierbij is het voornaamste kenmerk met de oppervlakte, maar de
investering van kapitaal per hektare" Opvallend is dat hij ook de metprivate bezittingen als latifundios betitelt Vorder blijkt uit het feit dat de
latifundio de sierra ook goede grond kan omvatten dat hij eigenlijk alle
grote bedrijven en bezittingen tot de latifundios rekent Daarmee m overeenstemming is zijn konklusie dat de spreiding van het latifundisme m
Andalusie te bepalen is met behulp van het oppervlakte aandeel van de
bedrijven van 300 ha en groter Hetzelfde doet hij trouwens m andere
publikaties (1971,1973), terwijl hij m een recent artikel (1979a 10) opmerkt "Or, le latifundio andalou se caractérise plus par son extension que
par sa fonction" In vroegere publikaties (Bosque & Borras 1959 219 220,
Bosque 1960 91) heeft hij de spreiding van het latifundisme bepaald door
uit te gaan van de fincas van 250 ha en groter
Ook Capelo Martínez (1963 207 212) gaat uit van een ondergrens van
250 ha en maakt vervolgens eveneens onderscheid tussen 'latifundios de
sierra' en 'latifundios de campiña'
Tenslotte zijn tot deze eerste benadering ook te rekenen de auteurs die
weliswaar vermelden van mening te zijn dat met alle grote bedrijven en
bezittingen latifundios zijn, maar deze niettemin alleen afbakenen met behulp van een bepaalde oppervlakte, ofwel omdat zij menen dat toch het
grootste deel van de grote bedrijven of bezittingen latifundios zijn, ofwel
omdat het onmogelijk is om het gewenste onderscheid aan te brengen vanwege gebrek aan gegevens Foessa (1972 70) "het is gebruikelijk om verbaal te zinspelen op de kwalen van de latifundio ( ) en toch een zeer ruwe
definitie te hanteren, alleen gebaseerd op de omvang".
In dit verband moet ook de meest nagevolgde begripsbepaling worden
genoemd, die voorkomt m het klassieke werk van Camón over het latifundisme m Spanje (1932 39-46)(1) Camón zegt dat het begrip 'groot' dat m
de etvmologische betekenis van latifundio zit, het idee van excessief inhoudt, in de zin van een grotere bezitting dan een individu normaal zou
moeten bezitten of groter dan een landbouwer normaal kan exploiteren In
het eerste geval gaat men uit van een sociaal of ethisch standpunt, m het
tweede van een (bedrijfs)economisch Ook wijst hij op de relativiteit van het
begrip 'groot' heeft een andere inhoud naargelang de plaats en de omstandigheden
Men kan, zegt Camón, om de latifundio te definieren een sociaal
kriterium aanleggen Als ergens b ν 20 ha benodigd is om, met inzet van de
eigen arbeid, een boerengezin bescheiden te laten leven, dan kan men spre16

ken van een kleine bezitting. Een oppervlakte van tienmaal deze grootte is
dan disproportioneel en daarom zou men een bezitting van 200 ha en groter
als een latifundio kunnen kwalificeren. Dit kriterium, bepaald op grond van
de sociale funktie van de grond, lijkt Carrion het meest adekwaat. Bij tuinbouw (huerta) zou men volgens dit kriterium al bij 10 ha van een groot
bedrijf dienen te spreken en op bodems van slechte kwaliteit pas bij 300 ha.
Men kan het probleem echter ook vanuit een economisch standpunt
bezien. Men zou de latifundio dan kunnen beschouwen als een grote bezitting die niet wordt bebouwd of die minder produceert dan, gezien zijn
ligging en omstandigheden, mogelijk is. We zien in de praktijk, volgens
Carrion, dat de intensiteit van'de bebouwing, de aangebrachte verbeteringen
en in het algemeen de aanwending van kapitaal en arbeid per oppervlakteeenheid, bij gelijkblijvende overige omstandigheden, afnemen naarmate
een eigenaar meer grond bezit. Daarom worden de latifundios, ook als we
ze alleen maar definiëren naar hun grootte, in het algemeen extensief en
onvoldoende geëxploiteerd. Er zijn wel uitzonderingen, maar die bevestigen
alleen de regel. De koncentratie van het eigendom in handen van weinigen is
in feite de voornaamste oorzaak voor de onvoldoende produktie. Hij beschouwt daarom de oppervlakte als de belangrijkste bepalende faktor voor
de latifundio omdat zijn eigenlijke kriteria zoals hierboven uiteengezet,
steeds bepaald worden door de oppervlakte.
Deze oppervlakte dient men volgens hem dan wel naar de omstandigheden te differentiëren. In een straal van 2 à 3 km (de 'ruedo') rondom een
dorp van meer dan 500 inwoners is een bezitting van meer dan 100 ha
bebouwbare grond al een latifundio, op een afstand van 3 tot 6 km (de
'trasruedo') geldt dit pas voor een bezitting van meer dan 200 ha en nog
verder weg alleen voor een van meer dan 300 ha. Op gronden die alleen
geschikt zijn voor beweiding of bos zou men tot 400 à 500 ha kunnen gaan,
maar in een dichtbevolkt land als Spanje zou bij 500 ha altijd de limiet van
een latifundio zijn bereikt: zij vormen een belemmering voor de ontwikkeling en zijn een sociaal gevaar. Op grond van de grootteklassen die door het
kadaster worden onderscheiden kiest Carrion een oppervlakte van 250 ha
als algemene ondergrens voor een latifundio, een grens die naderhand door
zeer velen is overgenomen.
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1.1.1.2 Latifundios gedefinieerd als grote bedrijven of
bezittingen met bepaalde kenmerken of gevolgen
Men kan binnen de tweede groep van definities als hoofdtypen een
'sociale' ('sociologische') en een 'economische' benadering onderscheiden en
wel omdat sommige auteurs de kenmerken en gevolgen, die de latifundios
onderscheiden van andere grote bedrijven en bezittinggen, ontlenen aan een
sociologische visie op het verschijnsel latifundisme en anderen uitgaan van
economische kenmerken. Er zijn echter ook auteurs die beide kenmerken
hanteren. Zo luidt de omschrijving in het dictionaire van M. Moliner
(1967): "latifundio is de naam die wordt gegeven aan agrarische bezittingen
van grote omvang, refererend aan hun aard als economisch en sociaal verschijnsel".
De 'economische' definities komen het meeste voor. Hierbij kan men
de volgende verschillen in opvatting onderscheiden.
Sommige auteurs laten in het midden of de door hen aangevoerde
kenmerken en gevolgen als negatief of als positief dienen te worden
gewaardeerd, andere benadrukken juist het negatieve karakter.
Sommige laten in het midden of er naast de door hen gedefinieerde of
omschreven latifundios ook nog andere grote bedrijven of bezittingen
voorkomen, verschillende auteurs brengen echter dit onderscheid wél
uitdrukkelijk aan.

Hoewel enkele auteurs zich ervan onthouden om aan de door hen
opgenoemde kenmerken een negatieve connotatie te verbinden, vindt men
overwegend dat aan de latifundio per definitie een min of meer funeste
invloed op de sociaal-economische situatie van het land en de regio wordt
toegeschreven. Sevilla-Guzmán en Giner (1976:2) geven een synthese van
deze benadering in de volgende bewoordingen: "Social scientists, politicians
and social critics of the most diverse persuasion have often come to grips
with the phenomenon which the world latifundio denotes: roughly
speaking a large land unit owned by a powerful landlord and inhabited by a
great numer of impoverished landless peons. This unit, the latifundio, has
been severally seen as the epitome of the 'feudal mode of production', as
the stumbling block for efforts towards modernization, as one of the crudest forms of social inequality, as the living proof for the need of an
agrarian reform, and as a main cause for civil disorder, peasant's revolts, and
economic stagnation". Deze mening over latifundios en latifundisme kan
men, vrijwel zonder verdere nuanceringen, ook steeds aantreffen in berichten en artikelen in de voor een breder publiek bestemde media, waaraan
hier verder geen aandacht zal worden besteed.
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Meer 'neutrale' definities van economische aard zijn die van Bernal en
Drain (1975:124), die het latifundium omschrijven als "grand domaine
foncier cultivé de façon extensive" en die van Diez СагсГа е.a. (1980:193):
"als latifundio beschouwt men een bedrijf van meer dan 250 ha dat exten
sief wordt geëxploiteerd voor de monocultuur van tarwe, wijnstok of olijf
of als weide en dat meestal wordt gekarakteriseerd door een lage opbrengst
per hektare cultuurgrond".
Kotter (1971:53,86) zegt dat we de werkelijke betekenisvan het latifundisme het best benaderen als we de latifundios definiëren als: "grote
eigendommen die op zodanige wijze worden beheerd dat ze niet het hoogste
nut afwerpen voor de maatschappij als geheel". Er zijn echter ook grote
eigendommen die "efficiënt worden geëxploiteerd en daarom niet kunnen
worden gekwalificeerd als latifundios in de strikte zin van het woord".
Tussen deze twee uitspraken zit overigens wel een zekere diskrepantie omdat efficiënte exploitatie nog niet hoeft te betekenen dat ook het hoogste
nut voor de maatschappij worden bereikt.
Andere auteurs gaan veel uitgebreider in op het verschil tussen grote
eigendommen of bedrijven in het algemeen en de latifundios als specifieke
soort daarbinnen. Volgens Lamo de Espinosa (1967:78-80; 1968: 69-75),
de huidige Spaanse minister van landbouw, is "datgene wat een bedrijf een
latifundistisch karakter geeft niet de oppervlakte maar het systeem waarop
het is gebaseerd: weinig bedrijfskapitaal, afwezigheid van verbeteringen, extensief grondgebruik, verouderde technieken, etc". Men mag volgens hem
daarom in geen geval een groot bedrijf (gran explotación) a priori gelijk
stellen met een latifundio. Het laatste begrip veronderstelt "een extensief en
onvoldoende geëxploiteerde finca terwijl het eerste alleen betrekking heeft
op een bepaalde oppervlakte; het houdt dus geen ongunstige bijbetekenis
in". Ter begrenzing van de 'gran explotación' neemt hij een oppervlakte van
500 ha droge grond; 250 ha is te laag omdat pas bij die oppervlakte mechanisering zinvol is, 1000 ha lijkt hem daarentegen in alle opzichten buitensporig. Hij schuwt het echter evenmin om latifundio en oppervlakte met
elkaar in verband te brengen. Volgens hem hebben bedrijven van boven 500
ha "in grote meerderheid een latifundistisch systeem en mogen we deze,
met zekere restrikties, dan ook als latifundios beschouwen". De vergelijking
van zijn twee beweringen levert de konklusie op dat hij toch voor 'groot
bedrijf' en 'latifundio' hetzelfde (oppervlakte) kriterium kiest en dat hij de
latifundio toch alleen definieert volgens de grootte.
Deze tweeslachtigheid vinden we niet in de opvatting van Naredo, een
van degenen die zich in recente tijd frekwent heeft bezig gehouden met de
Spaanse latifundios (1975a, 1978b, mondelinge kommunikatie). Hij vindt
het een achterhaalde zaak om voor de grote landbouwbedrijven nog het
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concept 'latifundio' te hanteren. De grote bedrijven zijn in de laatste decennia sterk van karakter veranderd door een ingrijpende ontwikkeling die in
de landbouw van Spanje heeft plaats gevonden. Als gevolg van de economische ontwikkeling keerden in het recente verleden steeds meer arbeidskrachten de landbouw de rug toe. Daardoor verdween de situatie dat men in
deze bedrijfstak over een overvloedige hoeveelheid arbeidskrachten kon beschikken. De lonen stegen en het antwoord hierop was een uitbreiding van
de mechanisatie. Het 'grote bedrijf van de traditionele agrarische maatschappij' (Gran explotación de la sociedad agraria tradicional) maakte daardoor
plaats voor de 'grote landbouwonderneming' (Gran Empresa Agraria) van
nu. Bij het eerste type bestond het 'kapitaal' voornamelijk uit de grond;
men gebruikte een overvloed aan arbeidskracht, paste derhalve produktietechnieken toe die weinig kapitaalintensief waren en de energie en produktiemiddelen kwamen voornamelijk uit het bedrijf zelf. Het produktieproces
van de 'grote landbouwonderneming' is daarentegen gebaseerd op van buiten het bedrijf betrokken energie en produktiemiddelen, de omvang van het
'kapitaal' is veel groter dan de waarde van het grondbezit, terwijl de produktiviteit van de arbeid en de grond veel hoger zijn door de toepassing van
kapitaalintensieve produktietechnieken.
Naredo ziet deze twee als ideaaltypen, die respektievelijk aan het begin
en het eind staan van de recente agrarische evolutie. In de huidige situatie
echter zullen de meeste bedrijven een positie tussen deze twee extremen
innemen. De term latifundio wil hij reserveren vooreen groot bedrijf waarop produktietechnieken worden toegepast die, gezien de historische en
ruimtelijke omstandigheden waarin het bedrijf verkeert, als verouderd moeten worden bestempeld, zodat ook de rentabiliteit te laag blijft. Naar zijn
mening zijn en waren dergelijke 'min of meer gefossiliseerde overblijfselen'
echter uitzonderingen en geen regel.
Naredo richt zijn kritiek dus niet op auteurs die het begrip latifundio
onverbrekelijk verbonden achten met onderexploitatie, maar hij bestrijdt
dat groot bedrijf en latifundio synoniemen zijn. Met name in zijn artikel van
1978 stelt hij dat zowel nu als in het verleden het streven van de exploitanten is en was gericht op een zo hoog mogelijk rendement van hun grootgrondbedrijven, gegeven de externe omstandigheden voor de exploitatie. In
het algemeen vindt hij dat de negatieve kenmerken die van oudsher aan het
latifundisme worden toegeschreven, niet (meer) voorkomen en dat daarom
de term latifundio beter niet meer gebruikt kan worden.
Volgens hem kan het gebruik van deze term gemakkelijk leiden tot
misverstanden en hij illustreert dit met het voorbeeld van de gei'rrigeerde
grote bedrijven in de Vega van de Guadalquivir, waarop in de laatste jaren
katoen en suikerbiet vervangen zijn door tarwe, mais of andere granen. Die
wijziging komt voort uit het streven van de ondernemer naar een zo hoog
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mogelijk rendement en is geen teken van een onvoldoende exploitatie. "Dat
deze verandering van gewassen een verhoging van de werkloosheid veroorzaakt is een heel ander probleem" zegt Naredo en hieruit blijkt duidelijk dat
voor hem alleen het (bedrijfs)economische kriterium geldt.
Uiteindelijk blijft echter ook Naredo zitten met het probleem hoe de
door hem gebruikte concepten te operationaliseren. Hoe meet men de
grootte van een bedrijf, bij welke grootte is er sprake van een gran empresa
of van een gran explotación, welke kriteria kan men aanleggen om de 'gran
explotación de la sociedad agraria tradicional', de 'gran empresa agraria' en
de 'latifundio' van elkaar te onderscheiden? Voor een eerste benadering
kan volgens hem de oppervlakte als kriterium worden genomen. Daarna
dient dit aangevuld te worden met andere kriteria (met name de netto-produktie).
Bij Leal Maldonado & Martin Arancibia (1977:15) en bij Ruiz-Maya
(1979:38) kan men eenzelfde stellingname inzake de term latifundio vinden
als bij Naredo. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat zij allen betrokken zijn
bij onderzoeksprojecten waaraan ook Naredo deelneemt.
Kriteria of kenmerken die sociaal c.q. sociologisch van aard zijn, spelen een rol bij verscheidene definities en omschrijvingen van de latifundio en
kwamen hierboven al enkele malen aan de orde. Voorbeelden zijn: het
absenteisme van de grondbezitter, de aard van de werkgelegenheid op de
latifundios en de sociale of politieke implikaties van het latifundisme. Sancho Hazak (1972:253) b.v. stelt dat er drie faktoren in het spel zijn bij de
latifundio. "De voornaamste is de lage produktiviteit en deze gaat samen
met een grote oppervlakte en een syndroom van sociale gevolgen". Terceiro
(1975:98) zegt dat het bij de latifundio niet zozeer gaat om de grote landbouwer die zijn bedrijf rationeel en efficiënt exploiteert, maar om de absenteist.
De enigen die expliciet proberen om latifundio en latifundisme 'sociologisch' te definiëren, zijn Sevilla-Guzmán & Giner (1976) en Pérez Yruela
& Sevilla-Guzmán (1979). Zij zien in het Spaanse latifundisme in essentie
een 'lokale vorm van klassedominantie' en hun definitie van latifundio "die
het mogelijk maakt het verschijnsel struktureel te analyseren", luidt dan
ook (1976:14): "Latifundio is a large agrarian exploitation which, being a
component of a peasant community, produces upon it a local mode of class
domination which is implemented by a stratum which monopolizes means
of agrarian production through the loyal assistance of a section of the
community made up by certain local service classes, through a set of social
relations of dependence, and in whose hands lie the economic, cultural and
political institutions which control the life of the community at the local
level and create in it the specific economic organization of labour and
property that determines the exploitation of the peasantry".

Vervolgens verduidelijken zij deze definitie met een aantal uiteenzettingen die we hier kort weergeven.
1 - De latifundio is een deel van de gemeenschap (= gemeente), wat met
name daarin tot uiting komt dat de leden daarvan de grond bewerken. Maar
terwijl de grond als deel van de gemeenschap wordt beschouwd, worden de
wettige eigenaars ervan, de latifundisten, niet als zodanig geaccepteerd.
2 - Essentieel is dat de latifundio wordt gezien als een lokale vorm van
klassedominantie. De dominantie door de latifundistische oligarchie uit zich
zowel op het officiële als op het informele vlak. Officieel door het beheersen van het administratieve apparaat, zoals de lokale kantoren van de centrale, provinciale en gemeentelijke overheid, informeel bijvoorbeeld door
het monopolie op de werkgelegenheid. Ten opzichte van de landarbeiders
werkt de latifundio als een repressief systeem, waarbij o.a. bepaalde openbare instellingen (zoals de franquistische Organización Sindical) en de lokale
politie een rol spelen of speelden.
3 - De sociale relaties bij de latifundio zijn afhankelijkheidsrelaties, waarvan
de aard varieert. Tussen de latifundisten en de landarbeiders bestaan slechts
indirekte relaties, namelijk via zaakwaarnemers of bedrijfsleiders.
4 - Bij de latifundio wordt de klassehegemonie gehandhaafd met behulp van
de lokale 'middenstand'. Deze 'local service classes' (burocratie, handelaars,
politie, etc.) zijn degenen die de landeigenaars helpen zich aan de top van de
sociale piramide te handhaven.
5 - De latifundio bezit een specifieke sociale orde. Deze kan zich voordoen
in twee gedaantes: het 'nederzettings'- of 'со/ол-patroon', inhoudende dat
het land aan de boeren wordt verpacht en de 'wage labour latifundio',
wanneer de exploitatie direkt geschiedt door middel van loonarbeid.
Men kan konstateren dat de auteurs het begrip latifundio zowel ge
bruiken in de betekenis van 'bedrijf' als in de betekenis van 'sociaal sys
teem'. Hoewel zij in ruime mate kritiek leveren op degenen die proberen de
latifundio als bedrijf of bezitting te definiëren, kan hun eigen definitie
hooguit leiden tot het identificeren van latifundisten als sociale klasse of
van de kenmerken van een latifundistisch sociaal systeem. Voor beide lijkt
echter het bestaan van grootgrondbedrijven niet noodzakelijk. Hoewel ze
het oppervlakte-kriterium van andere auteurs in het begin afwijzen, komen
ze er zelf uiteindelijk toch ook bij uit om de latifundio (hacienda) als
bedrijfs- (of bezits- ? ) eenheid te definiëren, zij het dat er wel ook sprake
dient te zijn van een serie kwalitatieve kenmerken, b.v. onderdrukking van
de arbeiders. De samenstelling van de agrarische beroepsbevolking lijkt hun
een zeer verhelderende indikator. De andere door hen gehanteerde kenmerken hebben betrekking op de maatschappelijke situatie waarin de latifundios voorkomen. Die kenmerken zouden naar onze mening echter even goed
kunnen slaan op een maatschappij zonder grootgrondbedrijven, maar wel
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met "a stratum which monopolizes means of agrarian production". De
klassedominantie berust echter op economische macht en deze wordt in een
agrarische maatschappij ontleend aan het bezit van het produktiemiddel
grond, hoe men de omvang daarvan ook wil meten. Daarom is niet in te zien
waarom de mate van koncentratie van het grondbezit geen geschikt kriterium voor hen zou zijn.
Hoewel zij de sociale kenmerken ¡n hun definitie inderdaad aanduiden
als gevolgen van de 'large agrarian exploitation', vermelden zij elders dat
deze daarvan vergezeld moeten gaan en in de laatste alinea van hun artikel
stellen ze: " A l l we wanted to show (is) that the latifundio is not a territorial
entity, but an ecological social structure based on a specific set of domination patterns". Hier lijken oorzaak en gevolg te worden omgekeerd.
Het bovenstaande, ontleend aan een lezing uit 1976, bevat dus diverse
onduidelijkheden en ongerijmdheden en deze worden weinig verhelderd in
het artikel van Pérez Yruela en Sevilla-Guzmán (1979), dat bedoeld was als
'auto-repliek' daarop. Hierin zeggen de auteurs dat het naar hun mening in
principe mogelijk is om de 'graad van het latifundisering' (grado de latifundación) te meten door middel van twee Indikatoren: ten eerste de mate van
toeëigening van de grond en de koncentratie daarvan in de handen van een
groep eigenaars (de eigendomsstruktuur), ten tweede door middel van het
aantal dagloners {Jornaleros; dit woord wordt ook gebruikt in de betekenis
van 'landarbeider') per hektare, dat korrespondeert met een bepaald niveau
van toeëigening".
Deze drie auteurs brengen ons dus niet verder bij het definiëren van de
latifundio als bedrijfs- of bezitseenheid. Wel is het van belang om te konstateren dat de meeste kenmerken die zij toeschrijven aan de latifundiogemeenschap en de rol van de dominante klasse daarin letterlijk zijn te
vinden in de studie van Gilmore (1980:52-63). Deze onderzocht in 1972-73
d.m.v. participerende observatie de Sevillaanseasra-foiw? 'Fuenmayor' (vrijwel zeker Fuentes de Andalucía, ten oosten van Carmona). De door SevillaGuzmán en Giner beschreven dominerende klasse is hier de 'clase alta' (door
de overige bewoners de 'señoritos' genoemd). Ze vormen inderdaad de grote
grondbezitters. Zij hoeven geen lichamelijk werk te verrichten en ze leven
van de opbrengst van hun grond. De 'dominance over the local society is
firmly and exclusively in the hands of the large land-owners", die hun
dominerende positie weten te handhaven op dezelfde wijze en met dezelfde
middelen als Sevilla-Guzmán en Giner beschrijven.
Het interessante is nu dat volgens Gilmore deze klasse nauwkeurig naar
haar grondbezit is te identificeren. Het zijn degenen die meer dan 200
fanegas (ca 120 ha) grond bezitten en dat zijn in 'Fuenmayor' 18 families
(nuclear families); 1% van de bevolking met 52% van het grondbezit. Het is
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ook niet zo verwonderlijk dat het grondbezit als maatstaf kan dienen want,
"the most important social index in Fuenmayor is the ownership of land-la
tierra. For all townsmen land is wealth, and wealth land, since money is
conceived as deriving only from land". Dit zou betekenen dat de latifundio
(Gilmore noemt het woord overigens in dit verband niet en in de rest van
zijn werk slechts enkele malen) die de kenmerken bezit die Sevilla-Guzmán
en Giner eraan toeschrijven, een bedrijf of bezitting is met een oppervlakte
van minimaal 120 ha, althans in 1972-73 en in het Sevillaanse deel van de
Lage Campiña.

Na aldus kennis gemaakt te hebben met een groot aantal meningen
over het concept en de begrenzing van het verschijnsel, kan men slechts
instemmen met de opmerking van Niemeier (1938:276): "Latifundienwesen und -Wirtschaft sind sehr weitgespannte Begriffe, die regional und
lokal, landschaftlich, betriebswirtschaflich und soziologisch sehr verschiedene Inhalte haben können".
Het enige waar iedereen zich in kan vinden is dat het bij latifundios
c.q. latifundisme gaat om agrarische bedrijven en/of bezittingen van grote
omvang, terwijl ook de eis dat het privaat bezit moet zijn vrij algemeen is.
Over wat groot is en hoe de omvang te bepalen is, alsook over de vraag of
andere kenmerken eveneens een rol spelen en zo ja, welke en in welke mate,
lopen de meningen echter hemelsbreed uiteen.

7.1.2

DE IN DEZE STUDIE
LATIFUNDIO

GEHANTEERDE

DEFINITIE

VAN

We zullen in deze studie als latifundios beschouwen: bedrijven en
bezittingen (I o ) die privaateigendom zijn (2°) en een grote oppervlakte
hebben (3°).
Elk van deze elementen zal hieronder nader worden toegelicht en
gemotiveerd, terwijl met name het laatste element ook nader wordt gespecificeerd.
Hoewel, zoals we eerder zagen, niet iedereen deze opvatting heeft,
zullen we onder latifundios zowel grootgrondbedrijven als grootgrondbezittingen verstaan. De reden is met name dat het bestaan van grootgrondbedrij-
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ven ook altijd grootgrondbezit impliceert. Het omgekeerde zal meestal ook
het geval zijn, al is het niet noodzakelijk.
Ook zagen we al eerder dat men meestal alleen van latifundios spreekt
als het om privaat eigendom gaat, met name omdat het begrip latifundisme
een sterke koncentratie van eigendom en daarmee verbonden macht en
inkomen in handen van een klein aantal personen impliceert. Bij publieksociaal grondbezit (d.w.z. eigendom van publiekrechtelijke lichamen, communaalbezit e.d.) is het aantal belanghebbenden zeer groot. In handen van
een natuurlijk persoon wordt het belang beperkt tot één individu. Tussenvormen zijn b.v. de coöperatie, het familiebezit en de verschillende vormen
van vennootschappen. Bij zulke vormen kan het om een uiteenlopend aantal
personen gaan. Gezien de doelstellingen die ermee worden nagestreefd zou
ik coöperatieve grootgrondbezittingen niet tot de latifundios willen rekenen; familiebezit en vennootschappen wel, temeer omdat het bij verschillende vormen van (familie-) vennootschappen onmogelijk is om uit te maken
of het gaat om een werkelijke of een fiktieve spreiding van het eigendom
over meerdere personen.
Dat we voor de afbakening van ons onderwerp ook voor een 'grote
omvang' kiezen behoeft geen verder kommentaar, maar belangrijker is de
vraag hoe groot een dergelijk bedrijf of een dergelijke bezitting dan wel
dient te zijn. We hebben op pragmatische gronden, maar niet zonder reden,
gekozen voor een minimum-oppervlakte van 300 ha. Onze overwegingen
hierbij waren als volgt. We dienden te kiezen voor een oppervlaktekriterium
omdat bij het gebruik van statistisch materiaal van de landbouwtelling alleen deze groottemaatstaf te hanteren is. Bij de geënquêteerde bedrijven zou
eventueel ook de omvang van de arbeidsbezetting of de bruto produktie
bruikbaar zijn geweest en bij bezittingen het belastbaar bedrag aan grondbelasting, maar dan zou onderlinge vergelijking tussen de gebruikte bronnen
niet meer mogelijk zijn geweest.
Zoals we boven signaleerden legt een groot aantal auteurs de minimumgrens van een latifundio bij 250 of 300 ha. Dit was ons uitgangspunt,
waarna we zijn nagegaan of een dergelijke oppervlakte inderdaad als 'groot'
kan worden aangemerkt. Op praktische gronden hebben we daarbij gekozen
voor 300 ha en niet voor 250 omdat bij de door ons gebruikte gegevens van
de Censo Agrario alleen de eerste als bedrijfsgroottegrens voorkomt.
Op grond waarvan kan nu worden aangenomen dat men bij 300 ha
inderdaad van een groot bedrijf of een grote bezitting kan spreken? Onze
argumenten daarvoor zijn de volgende.
1 - In deel 3.1.5 zal worden berekend dat om een pariteitsinkomen te
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behalen (bepaald op 300.000 ptas per jaar) in de vlakte van de Guadalquivir
maximaal 24 ha niet bevloeide grond nodig ¡s. Dit wil zeggen dat een bedrijf
van 300 ha 12,5 maal de omvang van een 'gezinsbedrijf' telt. Zo'n bedrijf is
dus relatief gezien zeker als groot te kwalificeren. We worden in deze opvatting gesteund door Carrion (1932:41 ), die gesteld heeft dat een oppervlakte
die tienmaal zo groot is als die welke voldoende is voor het onderhoud van
een boerengezin al kan worden beschouwd als een latifundio.
2 - Een bezitting van 300 ha secanogrond in de vlakte van de Guadalquivir
vertegenwoordigt een aanzienlijk vermogen en kan de eigenaar een hoog
inkomen verschaffen. Volgens gegevens van onze enquête was de gemiddelde verkoopprijs in 1977/78 ongeveer 361.600 ptas per hektare. Een oppervlakte van 300 ha heeft dus een waarde van ruim 108 miljoen ptas, bijna 3,4
miljoen gulden volgens de gemiddelde koers van 1977.
Gaan we uit van de bedragen die met secanogrond kunnen worden
verdiend in de vlakte van de Guadalquivir, dan zien we het volgende. Volgens de in deel 2.3.2.1 te maken berekeningen kon in 1977 uit 300 ha een
ondernemersinkomen van 1.877.400 ptas worden verdiend. Volgens de bij
onze enquête verzamelde gegevens kon een verpachter van secanogrond bij
een zesjarig kontrakt aan pacht 2.052.600 ptas per jaar verwachten, terwijl
iemand die het ene jaar zelf tarwe verbouwt en het andere jaar de grond
verpacht (de zgn. 'compra de barbecho') gemiddeld 3.193.800 ptas per jaar
kon halen. Naar Spaanse maatstaven zijn dit relatief zeer hoge inkomens en
bijgevolg kan een oppervlakte van 300 ha als zeer groot gelden (2).
3 - Balbonti'n e.a. (1977,11:150) nemen als benedengrens voor een 'grote
landbouwonderneming' [gran empresa agraria) een eindproduktie van driemaal de omvang die het IRYDA aanhoudt voor een levensvatbaar bedrijf,
d.w.z. 9 à 10 miljoen pesetas. Volgens onze berekening (zie deel 2.3.3.1)
kon een secanobedrijf van 300 ha in 1977 een bruto geldopbrengst leveren
van ruim 11 miljoen ptas.
4 - Een oppervlakte van 300 ha houdt het midden tussen wat in twee
bedrijfseconomische studies een 'groot bedrijf' op secanogrond wordt genoemd. In een Sevillaanse studie (COSA Sevilla 1976) houdt men namelijk
een minimumgrens aan van 400 ha en in een Cordobese (DPA Córdoba
1976) een van 200 ha.
5 - Tenslotte is er de mogelijkheid om de grootte van bedrijven te waarderen
aan de hand van de belastbare opbrengst (líquido imponible). Volgens diverse auteurs is er sprake van een grote bezitting als de belastbare som
100.000 ptas of meer bedraagt (López Ontiveros 1971:137 en 1974:400;
Drain 1977:724). De normbedragen voor de belasting liggen echter al zo
lang vast dat ze door inflatie inmiddels veel lager liggen dan de werkelijke
opbrengsten. Ortega Alba (1974,11:107) vindt dat een bedrag van 200.000 a
300.000 ptas (in 1972) dan ook een veel betere ondergrens is voor 'latifun26

distas'. Informanten bij het kadaster van Córdoba en Sevilla schatten dat de
huidige opbrengst circa viermaal zo hoog is als de oude normbedragen.
Wanneer we dit laatste gegeven toepassen op de 'oude' grens van
100.000 ptas, dan zouden we nu van grote bedrijven kunnen spreken als de
belastbare opbrengst 400.000 ptas of meer bedraagt. Uit de gegevens van de
'Cuadros de Tipos' (DPH Sevilla & Córdoba) werd berekend dat de gemiddelde belastbare opbrengst per ha in de Lage Campiña van Sevilla 1665
ptas en in die van Córdoba 2125 bedraagt. Dit zou betekenen dat in het
eerste gebied 240 ha nodig is om aan genoemd belastbaar bedrag te komen
en in het laatste 188 (zie ook Tabel 1.12).
Het blijkt dus wel dat we volgens al deze maatstaven bij 300 ha beslist
met een groot bedrijf of een grote bezitting te doen hebben, althans als we
uitgaan van het soort bedrijf dat de grootste rol in deze studie speelt, n.l.
het secano (niet bevloeide)-bedrijf in de vlakte van de Guadalquivir van
Sevilla en Córdoba. Bij een ander bedrijfstype en onder andere omstandigheden zullen bedrijven of bezittingen die dezelfde waarde of hetzelfde inkomen vertegenwoordigen groter of kleiner zijn, resp. in berggebieden of in
geval van bevloeide landbouw (zie deel 1.6.1).
Wanneer we in deze studie te doen hebben met gemiddelden van grote
regionale gehelen (het land of de provincies) zullen we niettemin alleen
uitgaan van de 300 ha-eenheid. Er zijn geen geschikte gegevens voorhanden
om hierop een korrektie toe te passen, maar we nemen ook aan dat op dit
niveau meer en minder produktieve oppervlakten elkaar tenminste voor een
deel zullen kompenseren. Daardoor stellen de percentages latifundiogrond
van de provincies vergelijkbare grootheden voor.
Op bedrijfsniveau zullen we daarentegen altijd rekening houden met
het verschil tussen droge en bevloeide grond. Op het niveau van gemeenten
zullen we de oppervlaktecijfers korrigeren met de gemiddelde belastbare
opbrengsten per hektare. We zullen echter op alle genoemde niveaus steeds
die bedrijven of bezitseenheden tot onderwerp van onze studie maken die
tenminste 300 ha omvatten.
Gezien de opinies van de diverse auteurs die in het voorgaande naar
voren kwamen, dienen met betrekking tot onze definitie nog twee zaken te
worden toegelicht.
We nemen geen andere kenmerken dan grootte en privaatbezit in aanmerking en dat betekent dat we kiezen voor de eerste van de twee behandelde groepen definities. Daarvoor hebben we diverse motieven. De eerste is
dat een keuze van bedrijven of bezittingen die kenmerken hebben als onderexploitatie, absenteisme e.d. niet realiseerbaar zou zijn, omdat de benodigde
gegevens ontbreken. Bij voorbaat is echter wel duidelijk dat grote bedrijven
andere kenmerken en gevolgen hebben dan kleine (het werken met vreemde
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arbeidskrachten, grote percelen, koncentratie van eigendom en inkomen
etc), al weten we daarbij niet of dit negatieve kenmerken of gevolgen zijn
en of 300 ha een groottegrens is die bedrijven met en zonder deze kenmerken scheidt. Bovendien, wat de een een negatief kenmerk of gevolg noemt
(b.v. arbeidsminimalisering) kan een ander als positief beoordelen.
Het tweede motief is echter belangrijker, namelijk dat we in onze
studie (zie probleemstelling) juist willen onderzoeken of grote bedrijven c.q.
latifundios nu wel of niet de aan hen toegeschreven eigenschappen en gevolgen hebben. Een selektie van bedrijven met 'negatieve kenmerken' zou daarom geen uitgangspunt voor onze studie kunnen zijn.
De tweede toelichting betreft ons gebruik van de begrippen 'latifundio' en 'latifundisme' naast termen als 'grootgrondbedrijf' en 'grootgrondbezit'. Zoals we zagen hebben immers Naredo en enkele andere auteurs
bezwaar tegen eerstgenoemde begrippen. We vinden hun stellingname niet
alleen nogal geforceerd (3), maar zien er ook onvoldoende grond voor. De
verwerping van Naredo en anderen is alleen gebaseerd op de konstatering
dat de grootgrondbezitters nu, maar ook vroeger, hun grondbezit doorgaans
volgens principes van rentabiliteit exploiteren en exploiteerden. Als dat zo
is, hoeft men echter een vroeger al algemeen gebruikte term nu nog niet te
vermijden. Daar komt bij dat er naast economische (en dan nog alleen
bedrijfseconomische) ook altijd andere kenmerken zijn geweest die men aan
latifundios als bedrijf toeschreef, of men die nu als negatief wil beoordelen
of niet, zoals omvang en soort van de werkgelegenheid, intensiteit van de
produktie en aard van de produkten. We zullen bovendien nog zien dat
Naredo zelf vermeldt dat niet alleen sommige van de oude kenmerken of
gevolgen nog steeds gelden, maar dat er zelfs nieuwe bijgekomen zijn.
Op grond van de in dit deel uiteengezette motieven zullen we in onze
studie als latifundios (c.q. grootgrondbedri/ven en grootgrondbezittingen)
beschouwen: agrarische bedrijven en grondbezittingen die een omvang hebben van 300 of meer hektare en die privaat eigendom zijn.
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1.1.3 AAN HET LATIFUNDISME
EN GEVOLGEN

TOEGESCHREVEN

KENMERKEN

Een groot aantal kenmerken en gevolgen die aan het latifundisme
worden toegeschreven kwam al hiervóór ter sprake bij de definities en om
schrijvingen van het begrip, maar in het algemeen beperkten we ons tot een
korte vermelding Hier zullen ze uitgebreider aan de orde komen Daarbij
wordt uitgegaan van het begrip latifundio dat in deze studie wordt gehan
teerd, η I (alle) grote private bedrijven en bezittingen Zouden we uitgaan
van de opvatting dat latifundios bedrijven of bezittingen zijn met bepaalde
kenmerken, b v. deficiente exploitatie, dan zouden de kenmerken, en even
tueel ook de gevolgen immers bij voorbaat reeds vast staan
Er zijn wel enkele restrikties aangebracht Ten eerste is de geraadpleeg
de literatuur vrijwel beperkt tot boeken en wetenschappelijke tijdschriften
De in kranten en populaire tijdschriften voorkomende opinies over het
latifundisme vindt men alle ook m de geraadpleegde literatuur, al gaat het
daarbij bijna uitsluitend om negatieve meningen Ten tweede werd vrijwel
alleen literatuur van na 1960 gebruikt, omdat aangenomen werd dat de
situatie vóór dat jaar zozeer verschilde van de huidige, dat de gegevens van
toen voor de meeste aspekten nu met meer relevant zijn Tenslotte werd er
alleen literatuur geraadpleegd die betrekking had op Spanje m het algemeen
of specifiek op Andalusie
Om een indruk te geven om welke kenmerken en gevolgen het kon
kreet gaat, zullen we beginnen met het citeren van enkele auteurs die een
opsomming geven van de verschijnselen die volgens hen of volgens anderen
samenhangen met het latifundisme Daarbij is het interessant om te zien
welk verschil m selektie ze maken
Pérez Yruela en Sevilla Guzmán (1979 280) "Wanneer men spreekt
van de latifundio, schijnt men met dit woord onmiddellijk een aantal uit
drukkingen en kwalifikaties te associëren een grote of zeer grote bezitting,
een slecht of met bebouwd bedrijf, een absenteistische eigenaar die zijn
bedrijf verpacht, massa's dagloners m precaire levensomstandigheden, exten
sieve teelt met lage rendementen per hektare, een groot jachtterrein, weelderige buitenverblijven voor de ontspanning van de eigenaars, plattelands
gemeenschappen waar het antagonisme tussen de sociale klassen welig tiert,
caciquismo (heerschappij van lokale bonzen), hoge seizoenwerkloosheid,
grote inkomensverschillen, een groot bedrijf dat door zijn eigenaar perfekt
geëxploiteerd wordt, monocultuur, een groot bedrijf dat eigendom is van
een industrie- of handelsonderneming voor de verbouw van industriële ge
wassen, een uitgestrekte fruitaanplanting " In hun opsomming zien we
reeds enige van de kontrasterende meningen die over latifundios in omloop
zijn
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Bosque Maurel (1971:348): "Het overheersen van het latifundisme
(zoals ¡η Andalusië) impliceert vaak een typisch 'señoriale landbouw', gekenmerkt, ondanks lofwaardige uitzonderingen, door onvoldoende produktie per ha, geringe agrarische produktiviteit, lage lonen, een hoog percentage
dagloners, een laag niveau van scholing en grote agrarische instabiliteit".
Tamames (1971a:70) noemt als gevolgen van de excessieve koncentratie van het grondeigendom in de vorm van het latifundisme: gebrek aan
bereidheid om de grond te bevloeien, extensieve verbouw van gewassen, lage
rendementen, absenteisme, een zeer ongelijke verdeling van de inkomens en
de afvloeiing van kapitaal naar de steden voor investeringen of luxueuze
uitgaven. Arija Rivares (1975;86) zegt dat het latifundisme een hele serie
onrechtvaardigheden tot gevolg heeft, zoals lage lonen door gebrek aan
arbeid en werkloosheid in bepaalde delen van het jaar, monopolisering van
de produktiefaktoren ter plaatse, een vergrote emigratie, beïnvloeding van
het leven van de latifundiobewoners via een door de betrokkenen weinig
gewaardeerd paternalisme, analfabetisme of een lage scholingsgraad.
Drie aspekten zullen nu uitgebreid aan de orde komen. Het zijn die
welke de belangrijkste rol spelen in deze studie, n.l. de kenmerken en het
gedrag van de groep van latifundisten(-exploitanten), de exploitatie van
grond en bedrijven en de werkgelegenheid. Voor zover bepaalde gevolgen
direkt met deze drie aspekten samenhangen zullen deze eveneens ter sprake
komen. De aan het latifundisme toegeschreven gevolgen voor de betreffende
regio's zullen daarna nog kort worden toegelicht. De reden dat zo uitgebreid
wordt ingegaan op de literatuur over de genoemde aspekten is, dat hierop
de onderzoeksvragen van onze studie werden gebaseerd ( deel 1.2).

1.1.3.1 Kenmerken en gedrag van de latifundisten
In de literatuur wordt een aantal groeps- en gedragskenmerken aangetroffen die typerend zouden zijn voor de grootgrondbezitters. Het gaat met
name om de volgende.
Hun identiteit, hun eigenschappen en de sociale klasse waartoe zij
behoren.
Hun woonplaats en hun betrokkenheid bij de exploitatie van grond en
bedrijven (het al of niet absenteist zijn).
Hun houding en gedrag ten opzichte van de exploitatie van de grond en
t.o.v. de werkgelegenheid op de bedrijven.
De sociale en politieke invloed die zij uitoefenen in land en regio.
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Hoewel in deze studie de exploitatie en de werkgelegenheid van de
latifundios centraal staan, zal toch ruime aandacht worden geschonken aan
genoemde kenmerken van de grootgrondbezitters, omdat de verklaring voor
diverse gekonstateerde verschijnselen mede daarin moet worden gezocht.

Een onderscheid dat binnen de groep van latifundisten vaak wordt
gemaakt en waaraan ook andere verschillen, zoals de houding t.o.v. de
exploitatie en de werkgelegenheid worden verbonden, is dat tussen adellijke
personen en 'burgers'. Wat de laatste groep betreft, wordt met name voor
Córdoba vermeld dat velen van hen (of hun voorouders) het van landarbeider via pachter uiteindelijk tot grootgrondbezitter hebben gebracht (o.a.
Martinez Alier 1971:288 e.V.). Men krijgt de indruk dat dit in Sevilla minder of niet heeft plaatsgehad.
In brede kringen is en was men van mening dat grootgrondbezitters
voornamelijk van adel zijn. Dit kwam o.a. tot uiting in een van de maatregelen in het kader van de landhervormingswet van 1932, namelijk de voorgenomen onteigening van de grandeza (de hoogste Spaanse adel) (Tamames
1971a:48 e.V.). Men kan deze mening echter ook vinden in diverse recente
publikaties (b.v. García Regidor 1977:26). Toch is het al geruime tijd duidelijk dat het adellijke grondbezit slechts een beperkt deel van het totale
grootgrondbezit uitmaakt, al behoren aan de adel en met name aan de
grandeza wel veel van de grootste bezittingen. Malefakis (1970: т . п . 65-92)
heeft dit op overtuigende wijze aangetoond. Uit de in 1933 samengestelde
inventarisatie van onteigenbaar grondbezit (Registro de la propiedad expropiable) bleek hem dat de adel toentertijd in heel Spanje 2 miljoen ha
bezat, d.w.z. 4% van de agrarische grond en 6% van de bewerkte grond. In
zes provincies van het latifundismegebied, n.l. Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla en Toledo, waren deze percentages resp. 8 en 16. De meerderheid van de grote eigenaars (ca 90%) bestond uit personen zonder adellijke
titel.
Leal Maldonado & Martin Arancibia (1977:passim) komen tot een
soortgelijke konklusie in hun studie die gebaseerd is op de 1400 bezittingen
die rond 1965 de groep van de hoogst aangeslagenen vormden qua belastbaar bedrag voor de grondbelasting [líquido imponible). Van het totaal van
deze groep, die overigens niet alleen het private maar ook het publiek-sociale bezit omvat, bleek de aristocratie 16% van de líquido imponible voor haar
rekening te nemen. In West-Andalusië behoorde 77% van de grond aan
private grootgrondbezittingen en deze grond was als volgt over de eigenaarsgroepen verdeeld: aristocratie 18%, 'bourgeoisie' (burguesía agraria) 55%,
agrarische vennootschappen (sociedades agrícolas) 20% en niet-agrarische
vennootschappen 7%.
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Hier stuiten we op een ander onderscheid dat bij de grote eigendommen wordt gemaakt, n.l. dat tussen natuurlijke personen en vennootschappen (naamloze- en familievennootschappen). Het aandeel van de laatste is volgens López Ontiveros (1974:433) in Córdoba nog klein, maar ¡n
Sevilla verwerven grote ondernemingen uitgestrekte grondbezittingen. "Deze grote ondernemingen bestaan steeds meer uit naamloze vennootschappen, gesteund door banken en, soms buitenlandse, financiële groepen die
voor de aankoop van grond en voor investeringen over geldmiddelen kunnen
beschikken in een omvang die tot nu toe onbekend was" (Hermet
1968-69:157).
Over de werkelijke omvang van het grondbezit per eigenaar (de koncentratie van het bezit) is nog betrekkelijk weinig bekend. Bij de bespreking
van de bronnen (zie deel 1.3.2) zullen we nog op de hiermee samenhangende methodische problemen ingaan. Het zal dan blijken dat, zelfs als alle
kadastergegevens openbaar zouden zijn, het vanwege praktische problemen
toch onmogelijk zou zijn om het bezit per eigenaar te achterhalen. Daarbij
doet zich dan ook nog de vraag voor of men het grondbezit dat op naam
van elke natuurlijke persoon staat geregistreerd apart moet nemen of dat
men beter de omvang van het gezins- of familiebezit kan trachten te berekenen.
Illustratief voor dat laatste is het geval van de provincie Badajoz zoals
dat door Malefakis werd uitgeplozen. In 1930 waren hier 1800 à 1900
grootgrondbezittingen op verschillende naam of titel bij het kadaster geregistreerd, maar in werkelijkheid ging het slechts om ruim 400 personen.
Van de in totaal bijna 570.000 ha behoorden er 300.000 aan 25 'extended
families' (tot in de 3e graad), bestaande uit 198 personen; 140.000 ha aan
andere 'sibling groups' (broers en zussen) bestaande uit 144 personen, en
130.000 ha aan 70 individuele eigenaars. Hierbij ging het dan nog alleen om
de latifundios, d.w.ζ. de eenheden van 250 ha en groter; kleinere bezit
tingen bleven buiten beschouwing.
Vaak wordt beweerd dat het juist de adel en (dus) de grootste bezit
ters zijn die hun grond het slechtst benutten of dat men de grootgrondbezit
ters in elk geval kan verdelen in groepen die de grond verschillend exploi
teren. Moreno (1977:24-27) verdeelt de 'gran burguesía terrateniente' van
Andalusia in drie groepen. De eerste bestaat uit de eigenaars die zowel veel
grond hebben als grote belangen in industrie en bankwezen. Zij bezitten
meerdere n.v.'s, zijn nauw verbonden met het grootkapitaal en vormen een
deel van de hoogste Staatsoligarchie. Dit betekent niet dat hun bedrijven
ook het modernst en het produktiefst zijn. Er zijn gevallen waarin de exploitatie te wensen overlaat, hetgeen komt doordat hun werkelijke belangen
elders liggen. De tweede groep bestaat uit grootgrondbezitters die hun be32

drijven ¡η technisch opzicht hebben gemoderniseerd met behulp van staatskredieten en subsidies. De produktieverhoudingen op hun bedrijven zijn
echter in wezen traditioneel (grote aantallen dagloners e.d.). Het grootste
deel van hun bezittingen is ondergebracht in n.v.'s. In grote delen van de
Carrpiña zijn zij overheersend. Deze bedrijven typeert Moreno als 'gemoderniseerde kapitalistische ondernemingen'.
De derde groep is nog het talrijkst en in sommige gebieden, т . п . in de
agrarisch minder geschikte, is ze zelfs de enige. Deze omvat de grote latifundische eigenaars die zich niet hebben kunnen of willen aanpassen aan de
huidige situatie door middel van bedrijfsmodernisering. Veel van deze be
drijven worden onvoldoende geëxploiteerd of zijn vrijwel verlaten en dienen
slechts als jachtterrein, wat voor de eigenaars overigens het meest rendabel
is. De macht van deze latifundisten is in Spanje als geheel wel gedaald, maar
op lokaal niveau handhaven ze nog hun rol als caciques. Vandaar dat ze zich
verzetten tegen elke verandering. Zij zijn de direkt verantwoordelijken voor
de dramatische agrarische werkloosheid in Andalusië, omdat zij de werkgelegenheid sterk hebben beperkt. Aldus Moreno.
Anderen zijn echter van mening dat de exploitatiewijze niet valt af te
leiden of samenhangt met het tot een bepaalde groep behoren van de eigenaar. Leal Maldonado & Martin Arancibia (1977:35) zeggen n.a.v. de wijd
verbreide wens tot onteigening van de adel dat het, met name in recente
tijd, niet aannemelijk is dat de eigenaars met een adellijke titel voor wat de
exploitatie van hun bezit betreft wezenlijk verschillen van de overige eigenaars. Ook Drain (1977:457-458) vindt dat het niet interessant ¡s te weten
of de grootgrondbezitters van adel zijn of niet. Uit een door hem in 1972
gehouden enquête onder 47 belangrijke exploitanten van Sevilla bleek dat
er geen verschillen waren tussen adel en 'burgers' wat betreft hun houding
als ondernemer; i.h.a. ontbrak het de meeste aan ondernemersgeest. Garcia
Barbancho (1979:308) stelt n.a.v. het in 1978 weer opgeld doen van de
slogan 'la tierra para el que la trabaja' (de grond aan degene die hem bewerkt), dat het niet van belang is wie de bezitter van de grond is, zelfs niet
of het gaat om een grootgrondbezitter of een kleine boer. Ook Salas
(1972:229) merkt op dat de omvang van het bezit niet bepalend is voor de
wijze van exploiteren.
Naast de vraag of er bij de grootgrondbezitters groepen zijn te onderscheiden die hun bezittingen verschillend exploiteren, kan men zich de
vraag stellen wat de meningen zijn over de eigenschappen die de groep als
geheel bezit op het gebied van kennis en kunde inzake de exploitatie. Het
oordeel van Velarde Fuertes (1967:887) is vernietigend. De direkt exploiterende eigenaar vertoont volgens hem gewoonlijk een gebrek aan 'cultureel
niveau'. "Pour développer l'idée de Bermúdez Cañete, si le latifundiste A a
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deux enfants В et С, В étant d'intelligence moyenne, et С moins doué, В va
faire une carrière universitaire, militaire ou technique qui l'éloigné de la
terre, et la propriété va rester aux mains d'administrateurs. En revanche, С
le moins intelligent reste à la campagne sur le latifundio qui lui est échu en
héritage. Le même phénomène va se reproduire avec les fils de C".
Ook bij Burgos (1971:122) kan men deze mening vinden: "in de
gezinnen van grondbezitters heb je steeds de landbouwer en.de student, een
die naar de universiteit gaat en een die op het land blijft omdat hij nergens
anders voor deugt". Fourneau en Roux (1974:520), die Velarde Fuertes
ook citeren, konkluderen na hun onderzoek op de extensieve veeteeltlatifundios in de Sierra van Huelva, waarvan de eigenaars ofwel in de dorpen
wonen ofwel in de stad, dat: "Dans aucun des deus cas, ces hommes ne
peuvent être qualifiés véritablement d'éleveurs au sens où on l'entend dans
les exploitations familiales: ils ne participent pas physiquement au processus de production. Ils ne sont ni des travailleurs, ni des entrepreneurs mais
bien plutôt des rentiers".
Drain en Vazquez Parladé (de laatste is zelf grootgrondbezitter) zijn
evenmin vleiend (1973:121): de grondeigenaar heeft gewoonlijk geen opleiding gehad die hem voorbestemt om een ondernemersrol te spelen of, wat
erger is, hij denkt dat zijn liefde voor jagen en paardrijden een roeping tot
landbouwer betekent; hij houdt zichzelf voor een goede exploitant". Dit is
volgens hen nog de houding van de grote meerderheid, hoewel er nu ook
wel jonge ondernemers met werkelijke kapaciteiten zijn. Elders zegt Drain
(1977:458): "Ie grand propriétaire (..) a généralement une certaine formation agricole mais limitée à trois ou quatre productions et provenant soit de
ses conversations avec Г "encargado" soit de ses contacts avec les agents de
maisons commerciales. Cela ne lui permet guère, vis à vis d'eux, d'exercer
un rôle critique efficace; il contrôle tout au plus et ratifie".
Een uiting van de algemeen zeer negatieve opinie over de grootgrondbezitter is de betiteling 'señorito' (verkleinwoord van 'heer'). Deze met
sterk negatieve connotaties verbonden benaming, 'luiheid en decadentie'
(Gilmore 1980:65), 'play-boy van de rudimentaire rurale samenleving' (Burgos 1971:121), wordt door de landeigenaars als een karikatuur van hun
groep beschouwd. Zelf sieren ze zich graag met de aanduiding 'labrador',
landbouwer (Martinez Alier).
Eerder bleek al dat het absent zijn algemeen als een eigenschap van de
grootgrondbezitters wordt gezien. Voor velen geldt dit zelfs als een van de
voornaamste kenmerken van het latifundisme. Aan het begrip absenteisme
wordt echter een tweetal zeer verschillende betekenissen toegekend die bij
eenzelfde persoon kunnen, maar niet hoeven samen te vallen. Het kan betekenen niet wonen daar waar men zijn bezittingen heeft, maar ook het zich
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niet kunnen of zich niet willen inzetten voor een goede exploitatie van zijn
grond.
Beide verschijnselen zijn uiterst moeilijk te omschrijven en vast te
stellen. Bij het eerste, dat we kunnen aanduiden als 'fysiek absenteisme' ligt
het nog het minst moeilijk. Wanneer een eigenaar honderden kilometers van
zijn grond woont of zelfs in een ander deel van het land, dan zal hij zich
bezwaarlijk intensief kunnen bemoeien met de dagelijkse gang van zaken op
het bedrijf. Toch kan hierbij geen objektieve maatstaf worden aangelegd,
terwijl bovendien door steeds betere en snellere verkeers- en kommunikatieverbindingen afstanden steeds gemakkelijker te overbruggen zijn.
In Spanje in het algemeen en in Sevilla en Cordoba in het bijzonder is
het niet gebruikelijk dat (grote) eigenaars op hun bezit wonen. Ook degenen
die persoonlijk hun bedrijf leiden en daar elke dag aanwezig zijn, wonen
elders, hetzij in een van de 'boerensteden', hetzij in Sevilla of Cordoba. Als
de afstand niet al te groot is, hoeft dat, als men zich per auto verplaatst,
evenmin een bezwaar te zijn als wanneer de exploitant van een industrieel
of dienstverlenend bedrijf uit de stad, zelf in een voorstad woont. Hoe groot
de afstand tussen woonplaats en bedrijf mag zijn, is echter moeilijk precies
te zeggen en zal ook afhangen van persoonlijke omstandigheden en de kwaliteit van de verbindingen.
De tweede vorm van absenteisme, n.l. het zich niet of onvoldoende
kunnen of willen inzetten voor de exploitatie, zou men als 'mentaal absenteisme' kunnen betitelen. Niet kunnen inzetten dient dan hier te worden
opgevat als: niet de vereiste kennis, vaardigheden of kwaliteiten bezitten.
Het zich niet willen inzetten kan b.v. voortkomen uit een zekere geringschatting van dergelijke bezigheden of uit een gebrek aan interesse, b.v.
omdat men andere (beroeps-) bezigheden interessanter, belangrijker of meer
status-verlenend vindt. Malefakis (1970:82-83) gebruikt de term 'moral absenteeism' en de betekenis daarvan sluit nauw aan bij de voorgaande: "the
unwillingsness fully to explore crop possibilities, the failure to cooperate in
irrigation schemes, the exceedingly slow adaptation to modern farming
techniques, all add up to a neglect so fundamental that it may be considered a type of moral absenteeism". Terecht voegt hij eraan toe: "Behind
this moral absenteeism often lay a physical absenteeism".
Het niet wonen bij de bezittingen, noch het zich weinig daarmee bemoeien, hoeven niet altijd veroorzaakt te worden door een gebrek aan
interesse. Veel latifundisten hebben verscheidene bezittingen die ver van
elkaar liggen of zelfs verspreid zijn over het hele land. Andere zijn tevens
eigenaar van bedrijven die agrarische produkten verwerken of verhandelen
of zijn lid van het bestuur van de Cajas Rurales (García Regidor 1977:27).
Men kan bij hen wel degelijk interesse voor de exploitatie van het bedrijf
veronderstellen ook al wonen ze er zelf niet op. Wanneer het echter gaat om
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advokaten, artsen, militairen of hoge ambtenaren die een of meer fincas
bezitten, lijkt dit minder voor de hand te liggen.
Gezien de zo verschillende inhoud die aan het begrip absenteisme
wordt gegeven, heeft het geen zin om hier die auteurs aan te halen die de
betekenis van het door hen gebruikte woord niet nader toelichten. Anderen
doen dit wel en hebben ook getracht de omvang ervan vast te stellen.
Statistisch materiaal is in deze niet voorhanden. Ten onrechte wordt
nogal eens een laag percentage absenteïsme afgeleid uit het hoge aandeel van
de 'direkte exploitatie' dat bleek uit de twee landbouwtellingen. Loring
Miró (1975c:38) b.v. konstateert dat in de Campiña van Córdoba 94% van
de eigenaars hun bezit direkt exploiteert en merkt daarbij op dat het betreurenswaardig is dat een gemeenplaats als het agrarisch absenteisme nog steeds
voortleeft. Direkte exploitatie betekent echter niet méér dan dat de eigenaar zijn grond niet verpacht, maar of hij die persoonlijk exploiteert of via
een administrateur en/of bedrijfsleider is dan nog de vraag. Bovendien kan
een deel van het land voor korte tijd worden verpacht, zodat het niet onder
de (beschermende) pachtwet valt ('compra de barbecho' of 'med¡ananas')
(Martinez Alier 1968:Cap.11; López Ontiveros 1974:472 e.V.).
Absenteisme in fysieke zin heeft Malefakis (1970:82-86) proberen te
bepalen m.b.v. woonplaats en geboorteplaats. Volgens hem was er in de
jaren '30 van vrijwel volledig absenteisme sprake bij de grandes . Van hen
bezaten 262 grond in Zuid-Spanje, maar slechts 14 waren er ook geboren en
de meesten woonden in Madrid (177), in het buitenland (34) of in gerenommeerde badplaatsen (12). Volgens een onderzoek uit 1955 was het fysiek
absenteisme bij de lagere adel toen niet veel minder dan bij de grandes in de
jaren dertig. De burger-latifundisten waren minder absent dan de adellijke,
al steeg het bij hen wel met de omvang van hun bezit. Ook bij andere
auteurs kan men vermeld vinden dat adel en grote burger-latifundisten het
meest 'fysiek' absent zijn (bv. Hermet 1965:61 ). Martinez Alier (1971:292)
vermeldt dat van de dertig families die in Córdoba meer dan 1000 ha
bezitten, er 21 'bourgeois'-families zijn, die hun land direkt exploiteren en
die voornamelijk in Córdoba wonen. Van de negen met een adellijke titel
zijn er slechts enkele die hun bezit zelf exploiteren en ook ter plaatse
wonen.
Veelal wordt het slecht exploiteren van de grond of een bedrijf als een
uitvloeisel gezien van fysiek absenteisme. Niet iedereen is het daar echter
mee eens. Volgens Kotter (1971:86) hoeft onder de huidige omstandigheden fysiek absenteisme niet noodzakelijk slecht te zijn. De moderne kommunikatiemiddelen maken een efficiënte leiding van een bedrijf op het
platteland van Andalusia ook mogelijk vanuit Sevilla of zelfs Madrid, meent
hij.
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Naredo (1978a:208) stelt dat de grote eigenaar of ondernemer een
zeer goede exploitatie kan voeren volgens strikte rentabiliteitskriteria, zonder zelf ter plaatse te wonen. Leal Maldonado & Martin Arancibia
(1977:19,42-43) vinden dat fyisiek absenteisme van de eigenaar niet gelijk
gesteld mag worden met desinteresse en zodoende met lage produktiviteit.
Omdat er uitstekende zaakwaarnemers zijn, is de aanwezigheid van de eigenaar niet nodig. Zowel deze auteurs als Naredo maken een vergelijking met
het industriële bedrijf, waarvan de aandeelhouders ook ergens anders kunnen wonen en ze refereren aan het werk van Martínez Alier over Córdoba
(1968:326). Deze zegt dat de grootste adellijke grondbezitters eigenlijk
huns ondanks absenteist zijn. Ze bezitten zoveel grond in heel Spanje dat ze
onmogelijk alles persoonlijk kunnen exploiteren. Ze benoemen echter in het
algemeen kundige zaakwaarnemers, zoals agronomen en economen, die streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit.
Wanneer het gaat om 'mentaal absenteisme', dan hebben we het eigenlijk over de instelling van de grootgrondbezitters t.o.v. de exploitatie van
hun bezit. Ook hierover bestaan zeer verschillende meningen. Wijdverbreid
is de opvatting dat de latifundisten niet in staat, maar vooral nier bereid zijn
om hun grond goed te exploiteren. Als motieven worden niet alleen het
fysiek absenteisme, het bezit van verscheidene eigendommen of het ontbreken van kennis en bekwaamheden gegeven, maar ook dat velen over
voldoende overige inkomstenbronnen beschikken, het feit dat zij de waardevermeerdering van de grond al een voldoende beloning vinden of dat ze de
grond slechts als prestige-objekt zien, zodat ze op een inkomen uit de
exploitatie geen prijs stellen. Ook de wens om het bezit te gebruiken als
jachtterrein of als ontspanningsoord wordt als motief genoemd, evenals het
feit dat velen over zoveel grond beschikken dat ze ook bij geringe produktiviteit al over een riant inkomen beschikken. Ook zou een motief zijn dat
een intensievere exploitatie een grotere tijdsinvestering van henzelf zou vereisen en de inschakeling van meer arbeiders. Dat laatste zou niet alleen de
exploitatie gekompliceerder maken, maar men zou ook afhankelijker worden van de landarbeiders, iets wat latifundisten zouden willen vermijden. De
reden daarvan ligt niet alleen in de hogere kosten en het grotere risiko die
dit zou meebrengen, maar ook in de traditionele scheiding en de sterk
antagonistische gevoelens tussen de klasse van grondbezitters en die der
landarbeiders. Naast de slechte exploitatie wordt het verpachten van de
grond door velen als een uiting gezien van mentaal absenteisme; anderen
zien ook het overlaten van de exploitatie aan een zaakwaarnemer of een
bedrijfsleider als een uiting daarvan.
Het bovenstaande kan men vermeld of aangehaald vinden bij Kotter
(1971:53-54), Lamo de Espinosa (1968:89-90), Gilmore (1980:91 e.v.) en
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vele anderen. Vooral in recentere literatuur ontmoet men echtereen sterke
nuancering of afwijzing van de krasse kritiek die lange tijd op de grootgrondbezitters als exploitanten is geleverd. Salas (1972:228-233) zegt dat
grootgrondbezitters die nog beantwoorden aan het oude beeld van feodale
heren met jachtgeweer, hoer en hond ('señoritos de excopeta, puta y perro')
een bijna uitgestorven soort zijn en dat men de laatst overgebleven 'exemplaren' niet moet verwisselen met de echte señores, de zelf exploiterende
grootgrondbezitters. Zo'n 'labrador señor', "voelt de zwarte legende van de
oude Andalusische señoritos als een vloek op zich rusten". De schuldigen
voor het voortbestaan van deze 'leyenda negra' moet men volgens Salas
zoeken bij "diegenen aan de andere kant van de Despeñaperros (4), die bij
hun beschouwingen over de sociale en economische struktuur van de Andalusische landbouw steeds maar weer het bestaan van señoritos en van het
latifundisme benadrukken".
In mildere vorm kan men echter nog wel degelijk kritiek op de grondbezitters en exploitanten vinden, ook bij degenen die in recente tijd de
landbouw in Andalusia bestudeerden en zich daardoor op feiten kunnen
baseren. Loring Miró (1975a:278-284; 1975c) stelt bij de agrarische exploitanten van de Campiña van Córdoba een sterk economisch- of ondernemersconservatisme vast. Hij konkludeert dit uit de geringe mobiliteit binnen de
groep (waardoor de grond voornamelijk wordt verkregen door vererving,
zodat de exploitanten zeer lang in funktie blijven) en uit de gewaskeuze.
Het accent ligt voornamelijk op weinig speculatieve gewassen, die bovendien
door de overheid gegarandeerde prijzen opbrengen (olijf, tarwe, zonnebloem). "De stabiele ontvangst van een middelmatig inkomen vormt voor
hen een veel aantrekkelijker ondernemersdoel dan de meer riskante maximering daarvan. Dit is de eigenlijke reden voor het overheersen van de tarwe
in de Campiña, niet de bodemkundige omstandigheden".
Drain & Vázquez (1973:121) zeggen dat de grote eigenaars van Sevilla
hun bedrijven zó exploiteren dat ze de hoogste bruto marge per ha krijgen
en de hoogste zekerheid wat betreft de prijzen. Een echte planning ontbreekt bij de grote meerderheid van hen. Uit de eerdergenoemde enquête
die Drain hield onder 47 grote eigenaars (1977:458) bleek hem dat voor 43
van hen als kriteria voor de gewaskeuze op de eerste plaats de zekerheid van
de prijs en de gemakkelijke exploitatie kwamen. Slechts één vond spreiding
van risiko's belangrijker. De ondervraagden bleken zich vrijwel geen zorgen
te maken over het behoud van de vruchtbaarheid van de grond of over de
organisatie van de arbeid. Ondernemersgeest bezit deze sociale klasse vrijwel
niet en Drain typeert hun instelling dan ook als 'archaisch kapitalistisch'.
Het meest diepgaand heeft zich echter Martinez Alier (1968,1971)
bezig gehouden met de houding van de grootgrondbezitters inzake de exploitatie van hun grond en de inzet van arbeid daarbij. Uit zijn onderzoek in
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de Campiña van Córdoba in 1964-65 bleek dat de grootgrondbezitters daar
in het algemeen een instelling bezitten die gericht is op het zelf en bovendien zo goed mogelijk exploiteren van de grond. Dat betekent niet dat ze
zelf ook lichamelijk werk verrichten. Zulke 'direkte en persoonlijke exploitanten' vindt men alleen bij de middelgrote en kleine bezitters. Niettemin
duiden de grote eigenaars zichzelf graag met nadruk aan als 'labrador' (landbouwer) of 'empresario agrícola' (landbouwondernemer). Ze doen dat niet
ten onrechte zegt Martínez Alier, maar ze hebben daarvoor ook een speciale
reden, namelijk om aan te geven dat ze een onmisbare funktie vervullen in
het agrarisch produktieproces.
Bij de grootgrondbezitters van Córdoba overheerst volgens Martínez
Alier (1968:m.n. Cap.8-12; 1971 :m.n. Ch.2,7) duidelijk een op rentabiliteit
gerichte instelling. Bij bedrijfsbeslissingen laten zij zich leiden door de verwachting dat de te verrichten investeringen winst opleveren. Hij leidt dat af
uit het feit dat zij, gevraagd naar hun motieven om al of niet bepaalde
gewassen te verbouwen of bepaalde werkzaamheden uit te voeren, het rendabel zijn daarvan als reden noemden. Wel bleek echter dat men zich daarbij
liet leiden door bepaalde vuistregels en dat men niet met een kosten-baten
berekening kon aangeven onder welke omstandigheden een bepaalde produktie nog wel of niet meer winstgevend was.
Toch konstateerde Martínez Alier (1968:Cap.11' 1971 :Ch.7) naast deze 'optimizer'-\\оиа\щ bij de exploitanten ook een duidelijk 'satisficer'element. Verpachten van grond, met name bevloeide grond in kleine per
celen, zou hun meer winst kunnen opleveren dan zelf exploiteren. Dat ze
daartoe niet overgaan (met uitzondering van de eerder genoemde 'medianarías') komt, omdat dit hun sociale positie als grondbezitter zou bedreigen.
Pachters zouden dan ongetwijfeld bewijzen (ze hebben dat in het verleden
ook al gedaan) dat ze als kleine exploitanten in staat zijn om de grond even
goed, en zelfs intensiever, te bebouwen dan de grootgrondbezitters. Dit zou
het sociale nut van de laatsten twijfelachtig maken en een argument kunnen
zijn om tot landhervorming over te gaan.
De houding van de grootgrondbezitters van de Campiña van Córdoba
inzake de arbeidskrachten is gekompliceerder. Martínez Alier (1968 en
1971:passim) onderscheidt hierbij drie grondhoudingen, de 'winst-georiënteerde', de 'paternalistische' en de 'arbeidsminimaliserende'. Het gaat hier
niet om typen van eigenaars; elke landeigenaar kan zich in verschillende
situaties namelijk op andere wijze gedragen.
De winst-georiënteerde (gericht op rentabiliteit) is een economischrationele houding. Men schakelt dan zoveel arbeid in dat de opbrengstverhogende werking van de laatst toegevoegde eenheid de arbeidskosten daarvan benadert. Het gaat m.a.w. om de marginale produktiviteit en zoals altijd
is deze ook hier moeilijk te bepalen. De eigenaar met deze houding is echter
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wel m staat om een mimmum-opbrengst te noemen waarboven het lonend is
om een bepaald gewas te verbouwen of überhaupt het land te bebouwen,
ook weer volgens bepaalde vuistregels
De paternalistische houding ('patriarcal') is tot op zekere hoogte arbeidsmaximahserend Men laat allerlei werkzaamheden uitvoeren omdat ze
'gedaan behoren te worden' of omdat men meent de morele verplichting te
hebben om (bepaalde) arbeiders werk te verschaffen, ook al betekent dit
dat men 'werk moet zoeken' en dat de winst met wordt gemaximaliseerd.
BIJ de arbeidsminimahserende houding, door Martínez Alier (bij gebrek aan beter) de 'absenteistische' genoemd, gebruikt men minder arbeiders dan er rendabel tewerk kunnen worden gesteld. Men voelt er meer voor
om de beslommeringen te minimaliseren dan om de winst te maximaliseren.
Het argument hierbij is dan, "hoe minder arbeiders, hoe minder moeilijkheden" Hierbij speelt ook een rol de overtuiging dat werkloosheid bevorderlijk is voor de sociale rust en voor de arbeidsproduktiviteit.
De vrees voor moeilijkheden met arbeiders vindt men volgens Martínez
Alier bij veel exploitanten. Behalve door het verminderen van de hoeveelheid arbeid tracht men ze ook te voorkomen door het aantrekken van
arbeiders uit veraf gelegen plaatsen (m η m Zuid-Córdoba) en het tewerk
stellen van vrouwen De eersten worden als 'stabieler' beschouwd, omdat ze
op de bedrijven overnachten en minder dagen vrij-af nemen. Vrouwen gelden als gemakkelijker omdat ze volgzamer heten te zijn en minder snel
protesteren tegen de gegeven opdrachten
De konklusie van Martínez Alier is dat de landeigenaars m het algemeen winst georiënteerd zijn Ze kiezen daarom voor een grondgebruik dat
minder arbeidsintensief, maar wel rendabel is Het winstmotief lijkt dan ook
een belangrijker reden voor het minimaliseren van de arbeid dan de vrees
voor moeilijkheden met de arbeiders Van de met-economische houdingen
komt de paternalistische waarschijnlijk minder frekwent voor dan de arbeidsminimahserende.
Van de andere kenmerken en gedragingen die aan latifundisten worden
toegeschreven, vindt men m de literatuur vooral veelvuldig genoemd de
macht die ZIJ zouden bezitten en de invloed (politiek, sociaal, financieel) die
zij zouden uitoefenen, zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau
We zullen hierover kort zijn, met alleen omdat dit aspekt voor ons weinig
relevant is, maar ook omdat er weinig konkrete informatie over voorhanden
is.
Velen schrijven aan de grootgrondbezitters een grote invloed toe op de
nationale politiek, met alleen omdat veel hoge ambtenaren en politici zelf
grootgrondbezitter zouden zijn, maar ook omdat de klasse van de grootgrondbezitters een belangrijke steun was bij het aan de macht komen en het
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zich handhaven van het franquisme. Deze grote invloed zou ook specifiek
tot uitdrukking komen in de landbouwpolitiek en wel door het niet uitvoeren van wetten tegen onderexploitatie van latifundios en door het vaststellen van hoge garantieprijzen voor gewassen die op grote bedrijven veel
worden verbouwd (Moreno 1977:passim; Martinez Alier 1978:228; SevillaGuzmán 1976:112-113; Añilo Vázquez 1967:70,77; Bernal 1979:123).
Aan de latifundisten wordt ook een grote invloed op financieel gebied
toegeschreven. Zij zouden veel geld hebben geïnvesteerd in andere sektoren
en sleutelposities bekleden bij financiële instellingen en ondernemingen.
Leal Maldonado & Martin Arancibia merken echter op dat uit hun vergelijking van de grootste grondbezitters met de financiers van het land niets
blijkt van een dergelijk 'tweekoppige oligarchie'. Maestre Alfonso
(1978:78-79) wijst echter op de sterke positie die adellijke grootgrondbezitters innemen bij n.v.'s en banken.
Reeds eerder zagen we dat Sevilla-Guzmán, Giner, Pérez Yruela (1976
en 1979) en Gilmore (1980) aan de latifundisten een grote sociale en politieke invloed op lokaal niveau toeschrijven. Siguan Soler (1969:18-19;
1971:73 e.ν.) meent echter dat, hoewel de grootgrondbezitter nog steeds
een geprivilegeerde positie inneemt, zijn macht en invloed in de laatste
decennia sterk zijn gedaald.

1.1.3.2 Exploitatie van grond en bedrijven
De exploitatiewijze van de latifundios is het tweede belangrijke onder
werp in het kader van deze studie. Hierbij gaat het niet, zoals boven, om de
houding van de latifundisten t.a.v. de exploitatie, maar om de exploitatie
van hun grondbezit zoals die werkelijk plaats vindt. Wel hangen beide aspekten uiteraard nauw samen en in het voorgaande kwam dit onderwerp dan
ook al herhaaldelijk ter sprake. Dat was eveneens het geval bij de definiëring
van latifundios, aangezien velen in de exploitatiewijze een belangrijk kenmerk of kriterium voor het latifundisme zien.
In het laatste geval gaat het om een negatieve beoordeling van het
grondgebruik op de latifundios en hierbij kan men drie belangrijke aspekten
onderscheiden: het niet exploiteren voor agrarische doeleinden (braak laten
liggen, gebruiken als jachtgrond), het extensief exploiteren (zowel in de zin
van exploiteren met lage rendementen als in de zin van het kiezen van een
extensieve vorm van grondgebruik c.q. van extensieve gewassoorten) en het
eenzijdig exploiteren (monocultuur).
Niet duidelijk is bij veel auteurs of hun oordeel samenhangt met de
wijze waarop zij de latifundio definiëren (n.l. als bedrijven met bepaalde
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exploitatiekenmerken) en evenmin in hoeverre dit oordeel is gebaseerd op
eigen waarneming of op analyse van statistisch materiaal.
Naast auteurs die negatief oordelen, zijn er ook die menen dat de
exploitatie niet (meer) zo slecht is, die menen dat dit slechts geldt voor een
deel van de latifundios of die in het geheel niet negatief oordelen.
We zullen nu de zeer diverse meningen bezien en wel onderverdeeld in
enkele groepen, variërend van negatief tot positief.
Een eerste groep auteurs is van mening dat, in het algemeen, latifundiogrond niet voor (agrarisch) produktieve doeleinden wordt gebruikt of
dat het gebruik zich in elk geval kenmerkt door een lage produktiviteit of
rentabiliteit, althans lager dan mogelijk zou zijn gegeven de produktieomstandigheden.
Wat men zich hierbij voorstelt kan duidelijk worden uit de 'typisch
latifundistische kenmerken' die Lamo de Espinosa (1967:80) probeert vast
te stellen bij de grote bedrijven: een gering aandeel van de bewerkte oppervlakte (tierra labrada), een sterke nadruk op de extensieve graanteelt, een
laag aandeel bevloeide oppervlakte, een lage veedichtheid en een lage graad
van mechanisatie. Aan de hand van de gegevens van de Censo Agrario van
1962 stelt hij vast dat de bedrijven van 500 ha en groter 'technisch-agronomisch' zeer laag ontwikkeld zijn en in hoge mate genoemde latifundistische kenmerken vertonen.
Ook andere auteurs vermelden dat de grond van latifundios in het
algemeen niet of slecht wordt geëxploiteerd (Mintz 1972:61), dat de rendementen of geldopbrengsten te laag zijn (Aymard 1968:417; Burgos
1971:81-82) of dat de produktie een extensief karakter draagt (Tamames
1963:128).
Velen wijzen behalve op de deficiënte exploitatie ook op de eenzijdigheid daarvan, tot uiting komend in het feit dat er niet alleen sprake is van
specialisatie op akkerbouw of extensieve veeteelt, maar ook van een min of
meer sterke monocultuur (olijf, granen). Deze specialisaties bestaan al zeer
lang en men kan regio's onderscheiden waar de latifundios voor een groot
deel de betreffende specialisatie bezitten (zie ook Martínez Alier 1971:20).
Het gaat met name om:
1.
De dehesa gespecialiseerd op extensieve veeteelt met daarnaast bosbouw, enige akkerbouw en olijfteelt. In Sevilla en Córdoba vinden we
dit type vooral in de noordelijke Sierra Morena.
2.
De cortijo, het akkerbouwbedrijf van de vlakte van de Guadalquivir,
met name de Lage Campiña. Men onderscheidt twee typen:
De cortijo met secanolandbouw (niet bevloeid), waarbij granen
( т . п . tarwe) in een tweejaarlijkse rotatie worden afgewisseld met
'cultivos de barbecho', zoals zonnebloemen, peulvruchten en sui
kerbieten (het 'año y vez' stelsel).

De cortijo met bevloeide grond {regadío), ¡π Sevilla en Córdoba
vooral langs de Guadalquivir. Sommige zijn gespecialiseerd in
fruitteelt, andere verbouwen ook gewassen als mais en luzerne,
maar het grootste deel van de grond wordt gebruikt voor dezelfde gewassen als op de secano-cortijos.
3.
De op de olijfteelt gespecialiseerde casería of hacienda (Sevilla). In
Sevilla en Córdoba komt deze vooral voor in het zuiden (de Hoge
Campiña).
Andere auteurs konstateren een slechte exploitatie in het verleden en
suggereren dat de situatie tegenwoordig, ondanks allerlei veranderingen, nog
steeds niet veel beter is (Bernal 1979: 122 e.V.). Weer andere stellen daarentegen uitdrukkelijk dat ook nu (althans op het moment van publikatie) de
exploitatie slecht c.q. onvoldoende is, uitzonderingen eventueel daargelaten
(Hermet 1965:137-138; Velarde Fuertes 1967:886-888; Flores 1969:91;
Sevilla-Guzmán 1976:117; Pinero 1977:27-30).
Ter verklaring van de deficiënte exploitatie wordt zowel gewezen op
de (prijs)politiek van de overheid (Sevilla-Guzmán 1976:112-117) als op de
geringe kapitaalinvestering, al of niet te wijten aan de mentaliteit van de
latifundisten (Flores 1969:91; Sevilla-Guzmán 1976:112-113; Burgos
1971:81-82; Ay mard 1968:417; Lamode Espinosa 1967:80).
Een tweede groep auteurs is van mening dat er zowel goed als slecht
geëxploiteerde latifundios zijn. De meningen lopen echter uiteen of de eerste of de tweede de overhand hebben. Sommigen benadrukken dat beide
soorten bedrijven niet alleen vroeger bestonden, maar ook nu nog voorkomen (Naredo 1975a: 12; Lara Sánchez 1977:37-40; Alonso е.а. 1976:47;
García-Badell 1969:19). Anderen stellen eenvoudig dat beide soorten bestaan (Fernandez Suárez 1977:169; Drain 1964:89), terwijl weer anderen
benadrukken dat er (pas) in het recente verleden grote verbeteringen plaats
vonden (Comfn 1970:42; López Ontiveros 1974:451-457; Kleinpenning
1975: 79; Daumas 1979:38-39).
Diverse auteurs brengen voor beide soorten ook onderscheid in lokatie
aan. Diez Garcia e.a. (1980:195) zeggen dat de exploitatie van de grond op
de latifundios onvoldoende is, maar dat die in Córdoba en Sevilla beter is
dan in de rest van het land. Ook Naylon (1975:12) noemt de provincie
Sevilla. Drain (1968a:102) vermeldt, naast Valladolid en Zaragoza, de omgeving van Sevilla als gebied waar de 'grand domaine' is veranderd in een
'exploitation capitaliste'. Verscheidene malen vindt men met name de vlakte van de Guadalquivir genoemd als gebied waar de modernisering het verst
is voortgeschreden (Kotter 1971:86; López Ontiveros 1978a:254). Drain
(1977:578) zegt: "de grote graanbedrijven hier behoren tot de meest gemoderniseerde van Spanje".
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Een derde groep auteurs is van mening dat latifundios helemaal niet
(meer) slecht worden geëxploiteerd. Naredo (1974:80 e.V.), Hermet
(1968-69:157-158) en García Ferrando (1976:37) merken opdat in Spanje,
zoals ook in andere landen, juist de grote bedrijven het meest gemechaniseerd zijn. Garcia Regidor (1977:26-27) zegt dat ze behalve gemechaniseerd
ook in andere opzichten sterk gemoderniseerd zijn en dat ze rendabel worden geëxploiteerd. Salas (1977:211 e.ν.) meent dat het voortbestaan van
het oude beeld van de slecht geëxploiteerde latifundios alleen maar te wijten is aan boze opzet en het bedrijven van demagogie door critici.
Bij de in het voorgaande gegeven opinies wordt het vrijwel nooit geheel duidelijk welk kriterium de auteurs aanleggen voor de beoordeling van
het grondgebruik als goed of slecht. Wel krijgt men de indruk dat men
vrijwel steeds hiermee bedoelt: de mate waarin de maximaal mogelijke opbrengst van de grond wordt gerealiseerd. Men zou dit een produktiviteitskriterium kunnen noemen. Daartegenover kan men een bedrijfseconomisch
kriterium stellen: de maximale rentabiliteit of winst voor de eigenaar (exploitant). Deze laatste kan zeer wel samenvallen met een extensieve exploitatie (lage produktie per ha).
Diverse auteurs, we komen nu bij een vierde groep, gaan uit van dit
bedrijfseconomisch kriterium en komen voor een deel tot heel andere opinies over de exploitatie van de latifundio. Deze groep is temeer interessant
omdat de meesten hun mening baseren op statistisch materiaal of op onderzoek, zodat ze, in tegenstelling tot vrijwel alle hierboven aangehaalde auteurs, hun opinie onderbouwen met konkrete gegevens. Het gaat hierbij
bovendien om recente publikaties. Om deze redenen zal er hier iets uitvoeriger aandacht aan worden geschonken.
Eerst zij nog vermeld dat Malefakis (1970:77 e.v.) al konstateerde dat
reeds in de jaren dertig de zwaarste beschuldigingen tegen de latifundisten
(grond braak laten liggen, fokken van vechtstieren) niet meer klopten, т . п .
niet in de vlakte van de Guadalquivir. Dat wil volgens hem nog niet zeggen
dat de bedrijven ook goed werden geëxploiteerd. Alle gegevens wijzen er
op dat ze zonder veel initiatief of fantasie werden geëxploiteerd, met aanwending van weinig kapitaal of moderne technieken.
Een heel andere visie op de situatie toen en nu hebben de auteurs die
van mening zijn dat de latifundisten in het algemeen altijd al hun bedrijven
volgens het rentabiliteitsprincipe hebben geëxploiteerd. Volgens Drain
(1977:453-714) waren zowel de latifundisten van vroeger als de huidige
ondernemers economisch ingesteld: ze proberen de grootst mogelijke winst
te behalen, maar ze doen dat nu langs andere wegen dan vroeger. Deze
verschillende wegen worden bepaald door de economische kontekst. Daaruit kan men zowel de modernisering van de grootgrondbedrijven in de
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Campiña (rond 1965) verklaren als het soms geheel opgeven van de landbouw ¡n de Sierra of de olijfteelt in het zuiden.
Drain en Roux (1978:42) stellen dat ook het niet overgaan van de
grote bedrijven op intensieve gei'rrigeerde teelten een kwestie van rentabiliteit is. De droge landbouw brengt weinig problemen noch grote risiko's met
zich mee. López Ontiveros (1978a:251) daarentegen meent dat juist het
verschijnsel, dat de bevloeide gronden vaak voor weinig intensieve gewassen
worden gebruikt, wijst op de inertie van de Andalusische landbouw en op
het niet kapabel zijn van de grote eigenaars om tot een intensieve exploitatie over te gaan. Ook Sancho Hazak (1972:237) meent dat er nog andere
dan rentabiliteitsoverwegingen een rol spelen om niet tot irrigatie over te
gaan, т . п . de bedreiging van de eigendomsrechten van de latifundisten.
De opvatting, dat de produktie op de latifundios en ook de op onder
exploitatie lijkende vormen daarvan in heden en verleden het gevolg zijn van
een juist reageren van de exploitanten op de economische omstandigheden,
wordt met name verdedigd door een team van onderzoekers dat bestaat uit
o.m. Naredo, Ruiz-Maya en Sumpsi. Zij voeren een door de Juan March
Stichting gefinancieerd onderzoek uit (tot nu toe vooral historisch) naar het
grootgrondbedrijf in Andalusia en Extremadura.(5)
Zo heeft Sumpsi (1980) de niet bevloeide katoenteelt onderzocht op
de 'grandes exploitaciones capitalistas' van de Campiñas van Sevilla, Córdoba en Cádiz gedurende de jaren '50 en '60. Hij stelde vast dat de met dit
gewas beteelde oppervlakte van 1955 tot 1965 een expansie doormaakte,
om daarna in zo'n snel tempo te verminderen dat de katoen al in 1970
vrijwel van de secanobedrijven was verdwenen. Het bleek Sumpsi dat de
expansie plaatsvond in de periode dat met dit gewas de hoogste rentabiliteit
was te behalen, maar dat deze laatste vanaf 1965 snel daalde.
Sumpsi (1978) bestudeerde ook de overgang die sinds de eerste helft
van de jaren dertig plaats vond van het vruchtwisselstelsel 'al tercio' naar dat
van de 'año y vez' (zie deel 2.1.1). Het eerste was volgens hem kenmerkend
voor de 'gran explotación de la sociedad agraria tradicional', maar bleef op
de cortijos van de Andalusische campiña ook nog overheersend toen het
technisch allang mogelijk was het ало y vez stelsel toe te passen. Dit heeft
geleid tot de opvatting dat de grootgrondbedrijven "onvoldoende en slecht
geëxploiteerde latifundios zijn, waarvan de eigenaars antisociaal handelden
omdat ze, ondanks een hoog aantal werklozen in dit gebied, toch niet het
intensievere año y vez systeem toepasten".
Volgens Sumpsi was het año y vez stelsel echter alleen winstgevender
als mechanische traktie en oogstmachines konden worden ingezet. Was men
aangewezen op dierlijke traktie, zoals in de jaren dertig, dan was het systeem al tercio rendabeler. De enige andere mogelijkheid om in die jaren tot
het intensievere año y vez stelsel over te gaan was door het land te verpachten (zie hierna).

Algemene faktoren van economische, politieke en sociale aard kunnen
dus het langer voortbestaan van het al tercio systeem op de grote bedrijven
verklaren, niet het falen van de grootgrondbezitters als ondernemer: zij
handelden wel degelijk vanuit rentabiliteitsoverwegingen.
Een andere ontwikkeling was het uitgeven door grootgrondbezitters in
de vlakte van de Guadalquivir van 'parcelas' aan pachters en deelpachters
('colonos') in de jaren dertig en de omgekeerde ontwikkeling, n.l. het door
de eigenaars weer direkt exploiteren met behulp van landarbeiders, na de
Burgeroorlog. Naredo, Ruiz-Maya en Sumpsi (1977) bestudeerden de boekhouding van een bezitting van 1542 ha waarvan de eigenaar in resp. 1923 en
1962 tot genoemde omschakelingen in de produktie overging. Het bleek dat
het in pacht uitgeven van de grond de beste mogelijkheid schiep voor bovengenoemde overgang van al tercio naar año y vez en ook tot een hogere
rentabiliteit leidde voor de eigenaar door de intensievere exploitatie en de
mogelijkheid tot mechanisatie. Ook de colonos waren voor wat betreft hun
inkomen beter af dan als loonarbeider, al moesten ze veel harder werken.
Met het stijgen van de lonen, het beschikbaar komen van alternatieve werkgelegenheid vanaf de jaren '50 en het feit dat verdere intensivering met dit
systeem niet mogelijk was, werd het voor beide partijen in toenemende
mate onaantrekkelijk, zodat de eigenaars de grond weer direkt gingen exploiteren. In recente tijd zien we echter, met het duurder worden van de
arbeid en de toenemende werkloosheid, het verpachten aan colonos opnieuw zijn intrede doen.
Ook de traditionele extensieve veeteelt op de dehesas van Andalusia en
Extremadura "leverde met een minimum aan risiko een zeer acceptabele
rentabiliteit, zodat aan een dergelijk systeem op de grote bezittingen een
duidelijk kapitalistische rationaliteit kan worden toegeschreven" (Naredo
1978:210).
Sumpsi (1980:112) konkludeert uit de resultaten van het teamonderzoek dat, "de grote eigenaars steeds volgens (kapitalistische) rentabiliteitskriteria handelen en koherent reageren, zowel op de ontwikkelingen in het
economisch systeem als op de veranderingen in de agrarische politiek, aldus
het imago logenstraffend van latifundisten aan wie de ondernemerslogika en
het eigen economisch systeem vreemd zouden zijn".
Naredo (1978a:210-221; 1978b:240-244) verwoordt het aldus. "Ons
werk bevestigt dat de 'kwalen' van de latifundistische landbouw van vóór de
oorlog hun verklaring vinden in een gegeven dat men in economische termen als volgt kan formuleren: bij een weinig gekapitaliseerde landbouwsektor, waarin grote bedrijven bestaan die worden geëxploiteerd met gesalarieerd personeel, ligt de marginale produktiviteit van de arbeid bij een situatie van volledige werkgelegenheid gewoonlijk lager dan het vigerende salaris.
Dit leidt ertoe dat de eigenaars niet geïnteresseerd zijn in intensivering van
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de exploitatie van hun bedrijf tot een niveau waarop volledige werkgelegenheid zou zijn bereikt voor de beschikbare arbeid. Zo ziet men dan de
paradoxale situatie dat 'mensen zonder grond' staan tegenover 'grond zonder mensen', hetgeen een doelwit van de 'produktivistische' kritiek vormde
(..). Dit verklaart ook het aantrekken van colonos op de bedrijven om zo tot
arbeidsintensivering te komen tegen lagere kosten".
Na de Burgeroorlog trad een aantal veranderingen op die de situatie
van de jaren '30 wijzigden. Door gewelddadige onderdrukking van de landarbeiders en hun organisaties verdwenen de sociale onrust en de akties tegen
invoering van machines en werd de autoriteit van de grootgrondbezitters
versterkt. Door bevriezing van de lonen werd de direkte exploitatie voor de
eigenaars lonender dan verpachten. De rentabiliteit werd bovendien sterk
vergroot doordat een belangrijk deel van de produktie kon worden afgezet
op de zwarte markt, waarop de prijzen veel hoger waren dan de officiële.
Dat de eigenaars weer overgingen tot direkte exploitatie toen dat voor
hun rendabeler werd, toont eens temeer "het overheersen van een 'rentabilistische' mentaliteit bij hen aan". De exploitatie van de grote akkerbouwbedrijven werd geïntensiveerd door de overgang op het año y vez stelsel,
door het gebruik van machines en chemische middelen en door de uitbreiding van de bevloeide oppervlakte. De grote olijfbedrijven konden de stijging van de arbeidskosten niet opvangen en werden omgezet in akkerbouwbedrijven. Voor de grote extensieve veeteeltbedrijven van de Sierra Morena
stonden verschillende wegen open. De introduktie van nieuwe veerassen
leidde tot intensievere veeteeltbedrijven, maar andere bedrijven werden beplant met eucalyptusbomen of benut voor commercieel opgezette jacht.
Daarom heeft de kritiek op de geringe produktiviteit van de latifundio
grotendeels zijn zin verloren. Wanneer niet werd geïntensiveerd was dat
gewoonlijk ook niet aantrekkelijk.
Maar al snijdt de kritiek vanuit een 'produktivistische ideologie' geen
hout (meer), dan wil dat volgens Naredo nog niet zeggen dat er geen andere
kritiek zou zijn te leveren op de grote bedrijven. De ethisch gefundeerde
kritiek, gericht op de ongelijke verdeling van het grondbezit, geldt nog
steeds en er zijn nog steeds kwalijke gevolgen die voortvloeien uit de houding van de grootgrondbezitters. De voornaamste problemen die daar nu het
gevolg van zijn, zijn enerzijds het in verval raken van bedrijven meteen
traditionele exploitatievorm die een laag rendement oplevert (blijkbaar
doelt hij op dehesas en de olijfbedrijven) en anderzijds de snelle en op
steeds grotere schaal voorkomende verstoring van het ecologisch evenwicht.
Faktoren die bij dat laatste een rol spelen zijn het vervangen van het gemengd bedrijf door akkerbouw, de toepassing van chemische middelen op
grote schaal, het verwijderen van steen- en kurkeiken van de vroegere dehe47

sagronden, het verdwijnen van de inheemse veesoorten, het voortschrijden
van de bodemerosie, de steeds grotere aanplant van eucalyptus en andere de
grond uitputtende planten, de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid
en de waterverontreiniging.
Martinez Alier (1978:223-235) gaat frontaal in de aanval tegen diegenen die menen dat het latifundioprobleem de wereld uit is met de ontdekking dat de grootgrondbedrijven nu (en wellicht ook in het verleden) volgens rentabiliteits- en produktiviteitsmaatstaven op bevredigende wijze worden geëxploiteerd. "Zoals lange tijd de gemeenplaats bestond dat de latifundios toebehoorden aan de absentei'stische adel, zo is de huidige, door de
overheid gecultiveerde, gemeenplaats dat deze ongeluk brengende heren nu
gelukkig vervangen zijn door moderne agrarische ondernemers. Men moet
zich echter niet laten misleiden. Het is allerminst zeker dat de latifundisten
gedurende de Republiek 'señores' waren en tegenwoordig 'ondernemers'
zijn. Wat veranderd is, is de vorm om het bestaan van het latifundistisch
eigendom te legitimeren".
Vroeger stelde men tegenover de absentei'stische latifundist de direkt
exploiterende eigenaar, nu de moderne landbouwondernemer. De rechtvaardiging van de latifundist als 'ondernemer' is nodig omdat de landarbeiders claimen de grond even goed te kunnen bebouwen. Een kapitalistisch
karakter heeft het latifundisme volgens Martínez Alier al sinds het midden
van de vorige eeuw en 'direkte exploitatie' of 'agrarische ondernemer' zijn
dan ook geen kenmerken van een veranderde situatie, maar "ideologische
etiketten ter legitimering van het grootgrondbezit, bedoeld om de aanvallen
te pareren van landarbeiders en andere sektoren van de maatschappij".
Degenen die ook tegenwoordig nog hun aanval op het latifundisme
willen motiveren met een geringe produktiviteit miskennen dat in dit opzicht op de latifundios weinig aan te merken valt en zien ook voorbij aan de
grote bijdrage die deze bedrijven hebben geleverd aan de ontwikkeling van
andere sektoren, d.m.v. investeringen van kapitaal en de afname van industrieprodukten. Door inschakeling van de nu werkloze landarbeiders en een
intensivering van het grondgebruik zou doorgaans slechts een bescheiden
verdere produktieverhoging te bereiken zijn en dit zou bovendien leiden tot
een desorganisatie van de produktie.
Ook volgens Martinez Alier bedreigen juist die grootgrondbedrijven die
uit produktiviteitsoogpunt goed worden geëxploiteerd nu echter de belangen van de gemeenschap door niet rendabele gronden of gewassen uit de
produktie te nemen, door vruchtbare bodems te vernielen, door het ecologisch evenwicht te verstoren en door de werkloosheid en de armoede te
vergroten. Daarom zouden verschijnselen als de hoge werkloosheid en de
sociale spanningen in Andalusië nu argumenten moeten zijn voor het laten
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verdwijnen van de latifundistische struktuur, niet meer het gebrek aan produktiviteit.
Bernal (1979:119 e.ν.) ¡s van mening dat de veranderingen, die uit
rentabiliteitsoverwegingen door de latifundisten worden doorgevoerd, bedrijfseconomisch dan wel verantwoord zijn, maar sociaal-economisch zeer
ongunstige gevolgen hebben, met name door het verdwijnen van veel kleine
boerenbedrijven en het werkloos worden van veel landarbeiders.
Anderen stellen dat het juist de grootgrondbedrijven zijn die het meest
beloven voor de toekomst. Door hun 'Amerikaanse' wijze van produceren
zullen zij tegen buitenlandse producenten kunnen konkurreren, met name
als Spanje over enige jaren lid zal zijn van de EG.

1.1.3.3 Werkgelegenheid
Dit is het derde facet van het latifundisme dat een belangrijke rol
speelt in deze studie. De mate van inzet van arbeid op de grootgrondbedrijven kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit de twee reeds
behandelde facetten, namelijk de houding van de latifundisten t.o.v. de
exploitatie van hun grond en de feitelijke exploitatiewijze van grond en
bedrijven. Als een van de gevolgen van deze beide aspekten werd aan de
werkgelegenheid dan ook reeds herhaaldelijk aandacht geschonken. Daardoor blijft de volgende uiteenzetting beknopt.
Wat de houding van de latifundisten inzake de inzet van arbeid betreft
werd in het voorgaande met name gerefereerd aan het onderzoek van
Martínez Alier. Volgens hem vinden we als konkreet gevolg van de 'rentabilistische' houding van de exploitanten in Córdoba meestal een matige inzet
van arbeid op de latifundios en slechts in beperkte mate een arbeidsminimaliserende of arbeidsmaximaliserende houding. Beide laatste gaan dan ten
koste van een maximale opbrengst.
De voorkeur van de exploitant voor wat betreft de arbeidsinzet, kan
hij in de praktijk ook gemakkelijk verwezenlijken vanwege de situatie op de
arbeidsmarkt (werkloosheid) en het hoge aandeel van de dagloners in de
arbeidsvoorziening, waardoor de inzet naar believen kan worden gevarieerd.
Dit betekent dus dat we, anders dan bij de exploitatiewijze (waar ook
constraints als prijzen en afzet een rol spelen), ervan mogen uitgaan dat de
intenties van de latifundisten worden weerspiegeld in de werkelijke praktijk
op de latifundios.

Bij tal van auteurs kan men inderdaad de geringe inzet van arbeid als
een van de kenmerken van de grootgrondbedrijven vermeld vinden (Kotter
1971:54; Drain 1977:568; Bernal 1979:127; Leal Maldonado & Martin
Arancibia 1977:13-14 en anderen).
Daarentegen zijn er ook auteurs die erop wijzen dat op de latifundios
grote aantallen arbeiders tewerk zijn gesteld (Hermet 1968-69:158; Garcia
Regidor 1977:27).
Wat betreft aard en kwaliteit van de arbeid op de latifundios zijn er
enkele aspekten die men bij zeer veel auteurs vermeld kan vinden. Ten
eerste de grote seizoenschommelingen in de beschikbaarheid van werk, met
name doordat de meeste bedrijven zijn gespecialiseerd op één produktierichting en op één of op enkele gewassen. Als gevolg hiervan is er op de grote
bedrijven weinig emplooi voor vaste arbeiders, zodat voornamelijk dagloners
tewerk worden gesteld voor korte perioden van het jaar. De overgrote
meerderheid hiervan is ongeschoold en niet gespecialiseerd. Daardoor en
door het ruime aanbod van arbeidskrachten, zijn de lonen laag, terwijl door
de lange perioden van werkloosheid het gemiddelde jaarinkomen van de
dagloners maar ternauwernood een minimumbestaan mogelijk maakt of
zelfs dat niet eens. Armoede en een laag opleidingsniveau zijn daarvan uiting
en gevolg.
Op gegevens uit zeer recente bronnen ( т . п . uit kranten en tijdschrif
ten) zal in deel 3.2 nader worden ingegaan omdat het grootste deel van die
informatie betrekking heeft op de regio Sevilla-Córdoba in het algemeen en
niet alleen maar op de latifundios.
Tenslotte is er nog het aspekt van de herkomst van de op de latifundios werkende arbeiders. In oudere bronnen (Diaz del Moral 1928:44;
Niemeier 1938) kan men vinden dat voor het seizoenwerk op de latifundios
in de vlakte van de Guadalquivir landarbeiders van elders werden aangetrokken, zowel uit andere delen van Spanje als uit andere regio's van het zuiden, met name de berggebieden ten noorden en ten zuiden van de vlakte.
De reden was de sterke ophoping van werk in bepaalde seizoenen bij de
graan- en de olijfteelt, later ook bij de katoenteelt.
Over de huidige situatie kan men slechts bij enkele auteurs iets vernemen. Reeds eerder werd vermeld dat volgens Martinez Alier op de latifundios van de Cordobese Campiña arbeiders werken die afkomstig zijn uit het
zuiden van deze provincie. López Ontiveros (1974:143-152) zegt, dat over
dit aspekt kwantitatieve gegevens geheel ontbreken, maar konkludeert uit
persoonlijke waarneming dat de grote gemeenten van de Lage Campiña en
enkele gemeenten langs de Guadalquivir arbeidsmigranten aantrekken die
afkomstig zijn uit vele gemeenten in het zuiden van de provincie, uit de
kleinere gemeenten van de Lage Campiña zelf en uit enkele gemeenten van
de Sierra Morena.

Vooral voor de olijfoogst worden ook nu nog arbeidskrachten uit veraf
gelegen delen van Andalusia aangetrokken (Hoogeveld 1978: 237 e.V.).
Maar ook als de arbeidskrachten van een grootgrondbedrijf uit de streek zelf
afkomstig zijn, dan houdt dan doorgaans in dat ze ver van huis hun dagelijks
werk verrichten. Dit is een gevolg van het gekoncentreerd wonen van de
landarbeiders in 'agro-towns' en de ligging van de latifundios in de dun
bewoonde gebieden daartussen (zie hieronder).

1.1.3.4 Gevolgen van het latifundisme voor de regio
Talrijk zijn de aspekten van de ruimtelijke, de sociale en de economische struktuur van de latifundismegebieden en van het land als geheel,
waarop het latifundisme geacht wordt invloed uit te oefenen. Ze lopen van
het nederzettingspatroon tot de werkloosheid en de politieke stabiliteit.
Vrijwel altijd wordt het latifundisme daarbij als een negatief beïnvloedende
faktor aangemerkt. We zullen slechts kort op elk aspekt ingaan.
In het agrarisch kultuurlandschap van het latifundismegebied en met
name in de vlakte van de Guadalquivir, bestaat een groot kontrast tussen de
direkte omgeving van de steden en dorpen en de verder daarvandaan gelegen
gebieden. Hiermee gepaard gaat een onderscheid in twee geheel verschillende NEDERZETTINGSTYPEN,
de gekoncentreerde nederzetting van de
'boerenstad' en de verspreide nederzettingen van de grote bedrijven, de
cortijos of caserías.
In de boerensteden (agro-towns, staddorpen) wonen niet alleen landarbeiders en sommige grootgrondbezitters, maar ook kleine boeren. Deze
laatsten hebben hun landerijen in de direkte omgeving van de nederzetting.
In deze 'ruedo' vinden we dan ook een sterk versnipperd verkavelingspatroon. Buiten een straal van 2 à 6 km liggen de tot de latifundios behorende
grote percelen in de 'ruedo de campiña' of de 'ruedo de latifundios'.
De staddorpen kunnen duizenden tot enige tienduizenden inwoners
tellen. Over de cortijos verneemt men nu eens dat ze "belangrijke bevolkingskoncentraties kunnen vormen" (Diez СагсГа e.a. 1980:69; Bosque
Maurel citerend), dan weer dat er slechts een beperkt aantal mensen woont
buiten de momenten van arbeidspieken (Higueras Arnal 1961:140-141;
Hermet 1965:71; Martinez Alier 1971:26).
Als belangrijke nadelen van dit nederzettingspatroon worden be
schouwd dat de kleine boeren en landarbeiders genoodzaakt zijn tot tijd
rovende verplaatsingen om op hun grond c.q. hun werk te komen en dat
bewoners van de cortijos ver verwijderd wonen van vele noodzakelijke voor
zieningen.
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Volgens sommige auteurs wordt het beschreven landschaps- en nederzettingspatroon veroorzaakt door de agrarische en sociale struktuur, alsmede door de produktiewijze die samenhangt met het latifundisme (Niemeier 1935:27-31,100-103,202-218; Higueras Arnal 1961:141; Hermet
1965:60). Martínez Alier (1968:45) meent echter dat het verband tussen
het latifundisme en het gekoncentreerde nederzettingspatroon diskutabel is.
Verklaringen voor dat laatste zouden veeleer zijn de behoefte van de bevolking om in een dorp te wonen en de verkeersproblemen in bepaalde jaargetijden.
Doordat de gebruikseenheden van de latifundios zeer groot zijn (percelen van 100 en meer ha zijn vrij gewoon) en het aantal verbouwde gewassen zeer beperkt is, worden de latifundiogebieden gekenmerkt door een zeer
eenvormig LANDSCHAP, d.w.z. met een weinig gevarieerde begroeiing. Eerder werd al gesignaleerd dat zowel Naredo als Martinez Alier van mening
zijn dat de huidige exploitatiewijze van de latifundios leidt tot vernieling
van de bodems en tot verstoring van het ecologisch evenwicht. Bernal
(1974b:317) schrijft de voorschrijdende verslechtering van de bodems op de
grote bedrijven toe aan de zonnebloementeelt en een team van de Landbouwhogeschaal Wageningen konkludeert uit een onderzoek in de Campiña
ten Z.O. van Córdoba dat de grote omvang van de percelen, het vrijwel
geheel verwijderen van hogere plantengroei, de gewaskeuze en de instelling
van eigenaars en exploitanten, omvangrijke verschijnselen van bodemerosie
en achteruitgang van de vruchtbaarheid tengevolge hebben (Erosie Studie
Projekt 1975-1977).
Fernandez Suárez (1977:169) meent dat de latifundios ook van invloed zijn op de RUIMTELIJKE ORDENING EN DE RUIMTELIJKE MOBILITEIT. Met hun grote oppervlakten zijn ze obstakels voor de mobiliteit
van personen in een gebied (hij spreekt in dit verband zelfs van 'koncentratiekampen') en vaak verhinderen zij dat andere aktiviteiten zich op een
geschikte plaats kunnen vestigen, doordat de grootgrondbezitter weigert om
grond af te staan. Dat laatste vermeldt ook Velarde Fuertes (1967:886).
Loring (1975c:38) konstateert ook een geringe mobiliteit als het gaat
om grond voor agrarische doeleinden en hij ziet die als een oorzaak voor de
geringe dynamiek van de Cordobese landbouw. Omdat bovendien het grootgrondbezit weinig wordt verpacht en als het al wordt verkocht doorgaans
alleen in grote eenheden van eigenaar wisselt tegen prijzen die veel hoger
liggen dan de agrarische waarde (Drain 1977:493 e.V.), kan men konstateren
dat er behalve van een beperking in de fysieke toegang zoals hierboven
bedoeld, ook sprake is van beperkingen in de JURIDISCHE TOEGANG tot
de grond. Dit laatste geldt vooral voor pachters en kleine boeren.

Na de uiteenzetting over de werkgelegenheid op de latifundios hoeft
het geen betoog dat het latifundisme ook wordt gezien als een van de
oorzaken, zo niet de voornaamste, van zowel de HOGE PERMANENTE
ALS DE HOGE SEIZOENWERKLOOSHEID
die men aantreft onder de
bevolking van de latifundismegebieden. Dit wordt gesteld door Flores
(1969:112), Sancho Hazak (1972:257), Alonso e.a. (1976:257), Bernal
(1979:127-128) en vele anderen.
Eveneens talrijk zijn de auteurs die in het latifundisme, meestal in
kombinatie met de werkloosheid, ook een oorzaak zien van de enorme
(permanente) MIGRATIE die het zuidelijke platteland in de laatste decen
nia heeft gekend (o.a. Sancho Hazak 1972:259; GarcTa Fernandez
1964b:164; Siguan Soler e.a. 1967:65-127). Bengoechea (in Siguan Soler
e.a. 1967:119) vindt zelfs dat "de latifundio een versnellende faktor per
excellence voor de emigratie" is, terwijl Flores (1969:111) meent dat de
realiteit overeenstemt met de fameuze (? ) wet van Teodoro von Golz, η.I.
dat met de rekenkundige toename van het latifundistisch eigendom een
meetkundige toename van de plattelandsemigratie korrespondeert.
Ook schrijft men aan het latifundisme ongunstige invloeden toe op de
SOCIALE RELATIES, VERHOUDINGEN EN STRUKTUREN en (mede
daardoor) op de SOCIALE EN POLITIEKE STABILITEIT. Als oorzaak
worden de ongelijke grondbezitsverhoudingen gezien, waardoor niet alleen
inkomensverschillen tussen mensen en groepen voorkomen, maar ook onge
lijke machtsverhoudingen. Dovring (1965:2) stelt aan het begin van zijn
studie over Europa: "the land question is not only a matter of distribution
of wealth and income. It is as much one of economic power".
Bernal (1978:94) zegt dat het bezit van grond niet alleen inkomen,
maar in Spanje met name ook sociaal aanzien verschaft. Het hebben van
grond is een van de voornaamste statussymbolen, Daarnaast is het een basis
voor economische en politieke macht.
Doordat de groep van kleine boeren en middenstanders niet zo groot is
in de latifundismegebieden, vinden we hier volgens sommigen een bipolaire
sociale struktuur, waarbij plaatselijk de macht volledig in handen is van de
grootgrondbezitters.
Eerder werd aan de hand van de publikaties van Sevilla-Guzmán, Giner
en Pérez Yruela reeds aandacht besteed aan diverse van deze aspekten.
Velen stellen dat dergelijke maatschappelijke verhoudingen voortdurend
grote spanningen oproepen. Deze kwamen na de jaren dertig echter niet tot
uitbarsting, vanwege de onderdrukking door het staatsapparaat. Na 1960
namen de spanningen af door de massale emigratie, maar men denkt dat ze
in de tweede helft van de jaren '70 opnieuw sterk zijn toegenomen. De
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verkiezingsuitslagen (Reigosa Blanco 1979:308) en de in frekwentie en
hardheid toenemende akties van landarbeiders worden als aanwijzingen
daarvoor gezien.
Ook voor de KAPITAALSHUISHOUDING
van de betrokken gebieden
achten velen het latifundisme niet gunstig. Onvoldoende investeringen werden al eerder genoemd als een van de oorzaken voor de lage produktiviteit
van de latifundios. Veel latifundisten zouden meer waarde hechten aan de
grond als prestige-objekt en als basis voor macht, dan aan zijn betekenis als
inkomstenbron. Vandaar dat beschikbare financiën niet zouden worden gebruikt voor verbetering van de exploitatie van het grondbezit, maar voor de
aankoop van nieuwe grond (Bernal 1978:95), voor zover men althans het
geld niet verkwist aan luxe uitgaven of het investeert in andere sektoren,
met name buiten het eigen gebied. Het verwijt aan de latifundisten dat ze
geld onttrekken aan het gebied waar hun bezit ligt en dat zodoende steeds
verder verarmen, vindt men bij talrijke auteurs, o.a. Tamames (1963: 128;
1971a: 70; 1971b: 13), Naylon (1975: 15), Moreno (1977: 17, 21-23) en
Diez Garcia e.a. (1980: 195).

Na aldus kennis gemaakt te hebben met de kenmerken en gevolgen die
aan latifundios en latifundisten worden toegeschreven, hoeft het niet te
verbazen dat het latifundisme door velen als ongunstig wordt beschouwd
voor de ontwikkeling van de betreffende gebieden in het algemeen en voor
de landbouw daar in het bijzonder.
De voornaamste latifundismegebieden Andalusië, Extremadura en het
zuiden van Nieuw-Kastilië behoren inderdaad tot de sociaal-economisch
minst ontwikkelde delen van Spanje (Maas 1979b). Veel auteurs wijzen
expliciet naar het latifundisme als een van de oorzaken voor het ontstaan en
soms ook het voortbestaan van deze situatie, waarbij zij met name denken
aan de geringe ondernemersgeest van de latifundisten, de lage produktiviteit
van de op de latifundios aangewende produktiefaktoren, de starheid van de
sociale struktuur en de export van kapitaal (Siguan Soler 1969:13-18; Naylon 1975:12-13; Bernal & Drain 1975:Ch.V; Bernal 1979:118,127; Moreno
1977:8-20; e.a.).
López Ontiveros (1976:224( verwoordt deze opinie aldus: "het Andalusische latifundisme was en is een oorzaak voor de onderontwikkeling van
Andalusië en een eerste vereiste voor dit probleemgebied is een agrarische
hervorming, hoewel deze niet hoeft op de wijze die men vóór de Burgeroorlog heeft aangeprezen".
Diez GarcTa e.a. (1980:194) zien in de latifundio zowel een oorzaak
als een gevolg van de onvoldoende agrarische ontwikkeling van Andalusië en
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zij geven de samenhangen tussen verschillende verschijnselen weer in een
diagram, waaruit blijkt dat de kenmerken van de latifundio (extensieve
exploitatie, monocultuur van tarwe, wijnstok of olijf, lage rendementen per
ha, hoge winsten en veel dagloner-arbeid) invloed hebben op de grote nederzettingen, de afvloeiing van kapitaal, het lage levenspeil, de seizoenwerkloosheid, het analfabetisme, de emigratie, etc.
Ook Burgos (1971:78) duidt de latifundio aan als oorzaak en als gevolg van de onderontwikkeldheid van Andalusië. Salas (1972:211) noemt
het echter een ernstige vergissing te menen dat het latifundisme de voornaamste oorzaak van alle sociale en economische problemen van de Andalusische landbouw is.

Konklusies
Na bovenstaande inventarisatie van de kenmerken en gevolgen die aan
het latifundisme worden toegeschreven kan men de volgende konklusies
trekken.
1 - Er wordt een aantal typerende kenmerken toegeschreven aan latifundios
en latifundisten.
2 - Velen zijn van oordeel dat het latifundisme een aantal specifieke ( т . п .
economische en sociale) gevolgen heeft voor het land als geheel, maar met
name voor de latifundismegebieden zelf en hun bevolking.
3 - De kenmerken en gevolgen die aan het latifundisme worden toege
schreven, worden vrijwel uitsluitend negatief beoordeeld.
4 - Nog steeds geldt de opmerking van Lamo de Espinosa (1968:69) dat de
beweringen over grote bedrijven "meestal berusten op persoonlijke intuïtie
en ervaring, beperkt tot enkele gebieden of regio's". Onderzoek op basis van
statistisch of ander secundair materiaal heeft weinig plaatsgevonden en direkt onderzoek van de bedrijven is nog schaarser. Men kan in dit verband
alleen de namen noemen van Martinez Alier, Roux, Drain, Loring en de
leden van de groep van Juan March (Naredo, Ruiz-Maya en Sumpsi).
Alleen de eerste twee echter hebben onderzoek gedaan van grotere
omvang en diepte dat betrekking heeft op de aktuele situatie (zij het bij
Martínez Alier die van 1964-65) van de latifundios. De andere studies hebben slechts in beperkte mate betrekking op latifundios (Loring, Drain)
en/of zijn geheel of grotendeels historische analyses (Drain, Naredo). Studies op basis van historische bronnen zijn ook door enkele andere onderzoekers verricht (Bernal, Malefakis, Artola e.a.), terwijl er tenslotte ook nog
het specifiek op de grootgrondbezitters gerichte onderzoek is van Leal
Maldonado & Martin Arancibia.
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1.2

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN WERKWIJZE
VAN HET ONDERZOEK

De vragen waarop ¡n deze studie een antwoord wordt gezocht dienden
zich aan na een onderzoek in 1972-73 van de toentertijd beschikbare literatuur over het latifundisme. In het voorgaande is een overzicht gegeven van
wat er in recente literatuur over dit onderwerp te vinden is en de konklusie
kan nog hetzelfde zijn als acht jaar geleden, n.l.:
dat er over het latifundisme weinig gegevens beschikbaar zijn, noch
ouders, noch recentere;
dat er wel naar het grootgrondbezit enig onderzoek is gedaan, maar
nog nauwelijks naar de grote bedrijven;
dat niettemin vele auteurs een mening geven over het latifundisme, zij
het meestal in zeer algemene bewoordingen en zelden of nooit onderbouwd met (recente) gegevens;
dat er nogal wat tegenstrijdigheden zitten tussen de opinies van de
diverse auteurs.
De probleemstelling van het onderzoek werd daaruit afgeleid, n.l.: hoe
is de huidige situatie van het latifundisme en in hoeverre beantwoorden de
diverse meningen over het latifundisme daaraan?
Gezien de vele facetten van het verschijnsel latifundisme was het uitgesloten dat deze alle onderzocht konden worden. Daarom werd op de eerste
plaats het onderwerp ingeperkt tot de grootgrondbedrijven. Onderzoek van
het grootgrondbezit zou alleen plaatsvinden, indien het nodig of nuttig zou
zijn voor het beeld van de bedrijven. Deze inperking geschiedde ten eerste,
omdat duidelijk was dat gegevens over de bezitters en bezittingen slechts op
beperkte schaal zouden kunnen worden verworven, als die verwerving al
mogelijk zou blijken; ten tweede, omdat de belangrijkste kritiek op het
latifundisme zich richt op de exploitatiewijze van de bedrijven en de gevolgen daarvan; ten derde, omdat een onderzoek van de bedrijven met de
beschikbare methoden en informatie ( т . п . enquête en landbouwtellinggegevens) het meeste sukses beloofde en ten vierde, omdat de belangstelling
van de onderzoeker meer uitging naar de bedrijfs- dan naar de eigendomsaspekten.
Een tweede beperking die werd aangebracht was om het onderzoek in
enkele gebieden van niet al te grote omvang te koncentreren. Die beperking
was onvermijdelijk omdat veldonderzoek op grote schaal onmogelijk was
gezien de tijdrovende onderzoekmethode die nodig was, n.l. de enquête. De
voorkeur voor minimaal twee gebieden werd ingegeven door de verwachting
dat het vergelijken van de situatie in enkele gebieden een van de weinige
mogelijkheden zou zijn om gekonstateerde verschijnselen te verklaren en
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een oordeel te geven over de exploitatiewijze en de werkgelegenheid op de
onderzochte bedrijven Een andere mogelijkheid daartoe leek een vergelij
king met bedrijven van kleinere omvang en daarom werd besloten ook deze
in het onderzoek te betrekken
Wilde met het oog op deze doelstellingen en met de toe te passen
onderzoekmethode een verantwoorde keuze van de onderzoeksgebieden
mogelijk zijn, dan zou bekend moeten zijn hoe het latifundisme regionaal
gespreid is, zowel m het land als geheel als op lager ruimtelijk niveau Ook
zouden gebieden moeten worden uitgekozen die wel verschillen vertonen m
landbouwstruktuur (bedrijfsgrootte с q de mate waarin het latifundisme er
voorkomt, eventueel ook de exploitatiewijze van de grond) maar m wezen
dezelfde externe produktie-omstandigheden bezitten Met name valt daarbij
te denken aan gelijke mogelijkheden of beperkingen van het fysisch milieu
Uit het onderzoek naar de regionale spreiding zoals dat m deel 1.4 zal
worden beschreven, bleek het Zuidwesten van Spanje bij uitstek een gebied
van grootgrondbedrijven te zijn, met name West Andalusie, Extremadura en
het zuiden van Nieuw-Kastihe.
Hierbinnen werden de twee Andalusische provincies Sevilla en Cordo
ba gekozen voor het verrichten van nader onderzoek Een motief hiervoor
was dat ze verschillen vertonen m de agrarische en sociaal economische
struktuur (betekenis van kleine bedrijven, mate van latifundisme, struktuur
van de werkgelegenheid, mate van werkloosheid, etc ) Een ander argument
was dat ze dezelfde landschappelijke opbouw vertonen, namelijk in het
noorden een groot en in het zuiden een kleiner bergachtig gebied en daar
tussen de vlakte van de Guadalquivir De aanwezigheid van de laatste was
echter het voornaamte motief voor genoemde keuze De vlakte vormt name
lijk een naar natuurlijke produktie-omstandigheden vrij homogeen gebied,
dat zich m beide provincies en daarmee in gebieden van verschillende agra
rische en sociaal economische struktuur, uitstrekt.
Dit gebied heeft bovendien een zeer hoge graad van latifundisme, zo
dat er uitstekende mogelijkheden zijn voor het onderzoek van dit verschijn
sel. De berggebieden van beide provincies bieden de mogelijkheid om het
latifundisme ook onder andere kondities te bestuderen
Andere motieven voor de keuze van deze gebieden waren nog de vol
gende. In de hele vlakte komen zowel droge als geirngeerde bedrijven voor,
zodat met alleen een vergelijking van gebieden maar ook van bedrijfstypen
mogelijk zou zijn Een van de voornaamste punten van kritiek op het lati
fundisme is dat op de grootgrondbedrijven in onvoldoende mate de aan
wezige mogelijkheden voor produktie en werkgelegenheid worden uitgebuit
Men kan ervan uitgaan dat een intensief en efficient grondgebruik voor de
exploitant des te aantrekkelijker is naarmate een gebied beter voor land
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bouw geschikt is De vlakte van de Guadalquivir, nu, is in aanleg een van de
beste landbouwgebieden van Spanje, zodat uit de wijze waarop de latifundios hier worden geëxploiteerd het best kan worden gekonkludeerd of de
kritiek terecht is Een eventueel te konstateren deficiente exploitatie van de
grond kan hier in elk geval met worden geweten aan slechte natuurlijke
omstandigheden en een arbeidsextensieve exploitatiewijze met aan gebrek
aan arbeidskrachten, gezien de hoge werkloosheid onder landarbeiders
Daarbij kwam dat de meeste kritiek op het latifundisme m Spanje zich
specifiek richt op de grootgrondbednjven m de vlakte van de Guadalquivir
Tenslotte was bovendien een pluspunt van deze provincies dat over hun
landbouw m het algemeen meer informatie beschikbaar is dan over die m de
andere provincies van het latifundismegebied, een voordeel, gezien de beperkte mogelijkheden voor onderzoek ter plaatse.
Het doel van deze studie is dus om te onderzoeken hoe de huidige
situatie van het latifundisme m Spanje is en daarmee antwoord te geven op
de vraag m hoeverre de opinies die er over dit verschijnsel bestaan, zoals met
name te vinden m de literatuur, (nog) overeenkomen met de feitelijke situatie Het onderzoek zal zich alleen richten op de grootgrondbedrijven en
specifiek op twee aspekten hiervan de exploitatiewijze van de grond en de
werkgelegenheid Onze analyse zal zich bovendien beperken tot de provm
cíes Sevilla en Cordoba Wat betreft het veldonderzoek (enquêtes) blijft het
beperkt tot het meest homogene deel van de vlakte van de Guadalquivir, de
Lage Campiña Het onderzoek diende met name voor het beantwoorden van
de volgende vragen
a Met betrekking tot de exploitatiewijze van de grond
Komt op de latifundios grond voor die met voor agrarische doeleinden
wordt gebruikt maar bijvoorbeeld braak ligt of jachtterrein is ? Zo ja, in
welke mate?
Is er op de latifundios grond die duidelijk voor een extensievere produktie wordt gebruikt dan de mogelijkheden toelaten? Hierbij wordt
vooral gedacht aan het gebruik van voor akkerbouw geschikte grond
voor extensieve veeteelt, het gebruik van geirngeerde grond voor gewassen met een extensief karakter of het met bevloeien van irrigeerbare grond
Hoe is het gesteld met de intensiteit van de produktie?
Worden de latifundios m monocultuur с q eenzijdig geëxploiteerd,
dan wel eenzijdiger dan nodig is?
Hoe is het gesteld met de (technische) modernisering van de latifundios (gebruik van moderne bedrijfsmethoden en produktiemiddelen)?
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b. Met betrekking tot de werkgelegenheid
Hoe is de werkgelegenheid op de latifundios (en hoe is deze te be
oordelen) afgemeten aan omvang, kwaliteit (dagloners vs. vaste arbei
ders, naar funktie) en stabiliteit (seizoenfluktua jes)?
Welke regionale samenhang bestaat er tussen de werkgelegenheid op de
latifundios en de arbeidsmarkt? Waar komen de arbeidskrachten van
daan (welke plaatsen, afstanden, bewoning op de bedrijven, eventuele
verschillen tussen groepen arbeiders)? Welke invloed heeft de werk
gelegenheid op de latifundios op de totale arbeidsmarkt?
с Andere aspekten die zullen worden onderzocht m het kader van, met
name de beoordeling en verklaring van de genoemde exploitatie- en werkgelegenheidsaspekten, zijn de volgende.
Hoe is het latifundisme, op verschillende niveaus, regionaal gespreid?
Zijn er regionale verschillen te konstateren in exploitatiewijze en werk
gelegenheid van de latifundios?
Zijn er verschillen te konstateren in exploitatiewijze en werkgelegen
heid tussen latifundios en andere (= kleinere) bedrijven?
Hoe is de situatie op de (agrarische) arbeidsmarkt m de betreffende
gebieden?
Hoe is het gesteld met het 'absenteisme' en de 'persoonlijke exploi
tatie' door de eigenaars?
Wat is de houding en het gedrag van de eigenaars inzake exploitatiewijze en werkgelegenheid op de latifundios?
Zijn er verschillen te konstateren m exploitatiewijze en werkgelegen
heid op latifundios die behoren aan verschillende groepen van groot
grondbezitters (met name adel vs burgers en absenteisten vs. persoon
lijk exploiterende eigenaars)?
Uiteraard zal met worden volstaan met te konstateren hoe de huidige
situatie is, maar zal ook worden getracht de waargenomen verschijnselen te
verklaren.
Tenslotte zal aan de hand van de aldus verworven inzichten getracht
worden een antwoord te geven op de vragen.
In hoeverre komt het gekonstateerde overeen met de uit de literatuur
bekende opvattingen over kenmerken en gevolgen van het latifun
disme?
Waar m dit opzicht diskrepanties worden gekonstateerd (onvermijde
lijk, gezien de divergerende of tegengestelde opinies over diverse aspek
ten), wat kan dan de oorzaak hiervan zijn?
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Nadat in het voorgaande deel het onderwerp van onze studie werd
beschreven en gedefinieerd, is ¡n dit deel uiteengezet welke probleemstelling
hierbij centraal zal staan en waarom. De voornaamste databronnen die ons
voor de beantwoording van de uit de probleemstelling voortkomende vragen
ter beschikking stonden, worden nu m het volgende deel toegelicht.
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1.3

DE BESCHIKBARE BRONNEN

Omdat gegevens uit de diverse databronnen m verschillende delen van
de studie zullen worden gebruikt is een bespreking daarvan vooraf op zijn
plaats. De inhoud en de herkomst van het materiaal zullen worden verduide
lijkt evenals de onderwerpen en de lokaties waarop het betrekking heeft en
de keuzes die zijn gedaan en de bewerkingen die zijn toegepast om het
materiaal voor bepaalde onderzoeksdoelemden geschikt te maken De betreffende bronnen zijn de volgende
De Censo Agrario van 1972.
Het kadaster en de grondbelastmggegevens, de Cuadros de Tipos Evalua ton os.
De inventarisaties van grondeigenaars
De bedrijfsenquête

1.3.1 DE CENSO AGRARIO

VAN 1972

In recente tijd werden in Spanje algemene landbouwtellingen gehouden in 1962 en in 1972. Hoewel sinds deze laatste alweer een aantal jaren is
verstreken, zullen de gegevens ervan toch worden gebruikt, met alleen omdat van menig agrarisch verschijnsel geen recentere cijfers voorhanden zijn,
maar ook omdat de Censo de enige statistische bron is, waarin wordt ge
specificeerd naar bedrijfsgrootte.
Serie A, 'Primeros Resultados' (1973) van de Censo publikaties geeft
voornamelijk enige informatie per gemeente In Sene В, 'Cuadernos Provin
ciales' (1974) worden de gegevens per provincie uitgesplitst naar een twin
tigtal bedrijfsgrootteklassen De cijfers die betrekking hebben op bedrijven
van 300 ha en groter kunnen zodoende apart worden bestudeerd, maar
binnen deze groep kan geen onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven
m publiek-sociaal bezit en private bedrijven (latifundios) Wel is per provm
eie een tabel opgenomen met de aantallen en de oppervlakten van de be
drijven die vallen onder de verschillende juridische eigendomsvormen en
deze zullen ¡n deel 1.4 2 worden gebruikt voor het bepalen van de regionale
spreiding van het latifundisme m Spanje
In deel 1.4.3 worden dezelfde soort gegevens gebruikt om de spreiding
van het latifundisme na te gaan binnen de provincies Sevilla en Córdoba
Deze zijn met gepubliceerd maar speciaal voor ons door het INE uitgedraaid
m.b.v. de op magneetband opgeslagen uitkomsten van de landbouwtelling
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Figuur 1.1
OP N A T U U R L I J K E
LANDSCHAPPEN GEBASEERDE REGIONALE INDELING V A N SEVIL
LA EN CORDOBA VOLGENS GEMEENTEGRENZEN
EN GESELEKTEERDE REPRESEN
T A T I E V E GEMEENTEN PER REGIO.
A natuurlijke landschappen

В i n d e l i n g volgens gemeentegrenzen

SEVILLA

GESELEKTEERDE REPRESENTATIEVE GEMEENTEN PER REGIO
PROVINCIE

SEVILLA

SIERRA M O R E N A
027
Castilblanco de los Arroyos
033
Constantina
048
Guadalcanal
LAGE CAMPIÑA
004
Alcalá de Guadaira
024
Carmona
039
Ecija
060
Marchena
HOGE CAMPIÑA
065
Morón de la Frontera
068
Osuna
095
Utrera

PROVINCIE

CORDOBA

PEDROCHES
216
Cárdena
229
Fuente Obejuna
235
Hmoiosa del Duque
SIERRA MORENA
201
Adamuz
236
Hornachuelos
243
Montoro
LAGE CAMPIÑA
219
Castro del Río
221
Córdoba
249
Palmadel Rio
260
Santaella
HOGE CAMPIÑA
207
Baena
239
Luque
256
Puente-Geml

REGIONALE INDELING V A N DE LAGE CAMPIÑA;
Westen (004 en 024), Midden (039, 060 en 249) en Oosten (219, 221 en 260)
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Met deze gegevens was het tevens mogelijk om langs indirekte weg
toch de latifundios van Sevilla en Córdoba afzonderlijk te bestuderen Aan
de hand hiervan kon namelijk een aantal gemeenten worden geselekteerd
waar de bedrijven van 300 ha en groter (vrijwel) allemaal privaatbedrijven
zijn, zodat de informatie hiervan betrekking heeft op latifundios.
Omdat echter op gemeenteniveau behalve de aantallen bedrijven per
grootteklasse, geen gegevens zijn gepubliceerd, werd nogmaals een beroep
gedaan op het INE. Dit bleek bereid om van een aantal gemeenten dezelfde
informatie beschikbaar te stellen als voor de provincies is gepubliceerd m de
Cuadernos Provinciales (6).
Er werden voor dit doel m de provincies Sevilla en Córdoba 23 ge
gemeenten uitgekozen (hier verder 'GESELEKTEERDE GEMEENTEN' ge
noemd) en wel op de volgende kritena.
(1) Om het latifundisme te kunnen bestuderen m de diverse regio's van de
beide provincies dienden m de selektie m elk geval gemeenten te worden
opgenomen uit elk van de voornaamste natuurlijke gebieden van beide provincies (zie Figuur 1.1 A). Tevens dienden ze zo goed mogelijk gespreid te
zijn binnen deze gebieden.
(2) Omdat de Lage Campiña zou dienen om eventuele regionale verschillen
bij het latifundisme onder gelijke natuurlijke omstandigheden op te sporen
en tevens om de Censo-gegevens van 1972 te vergelijken met de enquête
resultaten uit 1977/78, dienden de daaruit geselekteerde gemeenten een zo
groot mogelijk deel van het gebied te beslaan en een zo hoog mogelijk deel
van alle latifundios te omvatten. BIJ de overige regio's ging het alleen om het
selekteren van enkele representatieve gemeenten.
(3) In de geselekteerde gemeenten diende een zo groot mogelijk aantal
bedrijven van > 300 ha voor te komen (c q deze bedrijven dienden een zo
groot mogelijke deel van de oppervlakte te beslaan), die tevens alle of voor
het overgrote deel tot de privaatbedrijven dienden te behoren.
(4) De gekozen gemeenten dienden zo mogelijk m hun geheel gelegen te zijn
binnen de grenzen van de natuurlijke regio's die ze moesten representeren
Tabel 1.1 geeft een overzicht van het aantal en de oppervlakte van
resp. alle bedrijven, de grote bedrijven en de latifundios m de geselekteerde
gemeenten en m de betreffende regio's als geheel Figuur 1 1 В laat zien
welke gemeenten werden geselekteerd. Uit deze beide is af te leiden m
hoeverre de boven geformuleerde 'eisen' zijn gerealiseerd
(1) Uit de beide regio's van de Lage Campiña zijn elk vier gemeenten geselekteerd, uit de vijf overige grootste regio's elk drie Uit de vier over
blijvende kleine regio's werden geen gemeenten genomen. Hierin vindt men
namelijk slechts 135 latifundios, d.w.ζ. 9,1% van het totale aantal van beide
provincies.
(2) De geselekteerde gemeenten vormen 13,0% van het totale aantal m de
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Tabel 1 1
Vergelijking van de 'geselekteerde gemeenten' met het totaal van hun regio
Alle
Agrar
Bedr

Aant

REGIO

Bedrijven
> 300 ha
Opp
(ha)

Censo Agrario, 1972

Latifundios
Aant.

Opp
(ha)

Opp (ha)
(Z)

(3)

(5)

Sierra Morena
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с % a van Ь

106 151
446 380
23,8

98
372

77 413
298 247
26,0

97
356
27,2

Lage Campiña
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с. % a van b

240 849
348 086
69,2

170
220

97 238
129 557
75,1

Hoge Campiña
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с % a van b

157 892
272 430
58,0

100
156

Pedroches
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с %а van b

149135
446 829
33,4

Sierra Morena
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с % a van b

%
Privaat
opp
(% 6
van 4)

(7)

(8)

76.831
269 515
28,5

72,4
60,4

99,2
90,4

166
215
77,2

95 315
127 032
75,0

40,0
36,5

98,0
98,1

71 088
109 049
65,2

98
149
65,8

67 902
96 386
70,4

43,0
35,4

95,5
88,4

102
256

72 044
166 050
43,4

101
246
41,1

71 704
1 54 495
46,4

48,1
34,6

99,5
93,0

176.367
348 367
50,6

104
221

119 165
223 705
53,5

99
208
47,6

106 721
173 902
61,4

60,5
49,9

89,6
77,7

Lage Campiña
a Geselekt Gem *
b Totaal Regio
с. % a van b

182 528
282 497
64,6

117
141

62 298
77 045
80,9

113
136
83,1

60 800
71 025
85,6

33,3
25,1

97,6
92,2

Hoge Campiña
a Geselekt Gem
b Totaal Regio
с % a van b

65 005
158 491
41,0

21
46

11 796
23 573
50,0

20
45
44,4

11 287
23 064
48,9

17,4
14,7

95,7
97,8

TOTAAL
a Geselekt Gem
b Totaal Regio's
с % a van b

1 077 927
2 629 266
41,0

712
1 563

511 042
1 165 777
43,8

694
1 490
46,6

490 560
1 029 394
47,7

45,5
39,2

96,0
88,3

(1)

(4)

%
Latifun
dio opp
(% 6
van 2)

(6)

Prov. SEVILLA

Prov. CORDOBA

* Zonder een publiek-sociaal bedrijf van 4522 ha
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beide provincies, hun oppervlakte beslaat echter 41,0% van het totaal. Het
laatste percentage is voor de beide regio's van de Lage Campiña resp. 69,2
en 64,6% zodat de 8 gemeenten die uit dit speciale onderzoeksgebied werden gekozen (22,9% van het totale aantal) gezamenlijk ongeveer tweederde
van de oppervlakte beslaan.
(3) Terwijl de geselekteerde gemeenten 41,0% van de oppervlakte van de
beide provincies vormen, komt er 44,2% voor van de oppervlakte van bedrijven van > 300 ha en 47,7% vgn de latifundio-oppervlakte. Dat laatste
percentage is in de beide regio's van de Lage Campiña zelfs 75,0 en 85,6.
Wat betreft de aantallen bedrijven gaat het meestal om dezelfde percentages, zodat men mag aannemen dat de gemiddelde omvang van de latifundios in de geselekteerde gemeenten niet veel afwijkt van die inde betreffende regio als geheel. De Sierra van Córdoba vormt hierop een uitzondering.
We zien bovendien dat in de geselekteerde gemeenten gemiddeld
97,5% van het aantal bedrijven van > 300 ha, met 96,0% van de oppervlakte
van deze groep, wordt gevormd door privaatbedrijven, dus latifundios. Dit
percentage ligt, met uitzondering van dat van de Sierra van Córdoba
(89,6%) in alle regio's tussen 95 en 100 (7).
Dit betekent dat de bedrijven van > 300 ha van de geselekteerde
gemeenten een vrijwel zuivere populatie van latifundios vormen. De bestudering hiervan kan dus een betrouwbaar inzicht verschaffen in de bij de
Censo opgenomen gegevens van deze groep. In deze studie zal zij daarom
verder als een zuivere groep van latifundios worden behandeld.
(4) De eis dat de gemeenten geheel dienen te liggen binnen de regio die ze
moeten representeren leverde met name problemen op bij de Hoge Campiña. Omdat vele gemeenten hier niet voldeden aan meerdere van de andere
gestelde kriteria en het gebied bovendien langgerekt en smal is, moesten hier
uiteindelijk 5 (van de 6) gemeenten worden gekozen die landschappelijk
gedeeltelijk tot andere regio's behoren.
Ook de Pedroches en de Sierra van Córdoba gaven enige problemen.
De landschappelijke grens tussen beide gebieden doorsnijdt een aantal grote
gemeenten, meerdere grote gemeenten hebben relatief lage percentages 'privaat' en verschillende liggen met hun zuidelijk deel in de Lage Campiña.
In de Lage Campiña gaf de gemeente Córdoba moeilijkheden. Ongeveer 24% van haar oppervlakte is in het Sierragebied gelegen, d.w.z. 15% van
de oppervlakte van de vier hier geselekteerde gemeenten (8). Omdat echter
zo'n belangrijk deel van de Campiña van Córdoba (zowel gerekend naar
oppervlakte als naar het aantal er voorkomende latifundios) eveneens binnen deze gemeente is gelegen, leek het niet verantwoord haar bij de geselekteerde gemeenten achterwege te laten.
Ondanks de kompromissen die bij diverse kriteria dienden te worden
gesloten mag worden aangenomen dat de latifundios van de 23 geselekteer65

de gemeenten representatief zijn voor de totale populatie in hun regio en
voor de grootgrondbedrijven in de beide provincies. Voor de bedrijven kleiner dan 300 ha is dat veel minder het geval. De geselekteerde gemeenten
tellen veel minder kleine bedrijven dan gemiddeld en deze hebben een minder arbeidsintensief bouwplan dan de kleine bedrijven van hun regio gemiddeld, zoals in deel 3.1.1.1 zal blijken.
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre de Censo-gegevens een betrouwbare weergave zijn van de werkelijke situatie van de landbouwbedrijven in 1972. Een volkomen nauwkeurige landbouwtelling zal nergens plaats
vinden en in Spanje is de betrouwbaarheid wellicht lager dan in menig
West-Europees land. De door gebrek aan ervaring niet optimale organisatie
van de telling en de grote terughoudendheid van de agrarische bevolking om
gegevens te verstrekken aan overheidsorganen zijn hiervoor onder andere als
oorzaak aan te wijzen.
De informatie die over de betrouwbaarheid kon worden verzameld is
tegenstrijdig, terwijl in de Serie A van de Censo-publikaties zelfs expliciet
een aantal gemeenten wordt genoemd waarvan over de betrouwbaarheid van
de gegevens minder zekerheid bestaat dan over die van andere (9). Beide
feiten geven echter geen aanleiding om aan de bruikbaarheid van de Censogegevens voor ons doel te twijfelen en hiervoor werden evenmin aanwijzingen gevonden bij de uitwerking ervan en de vergelijking met de gegevens
uit de enquêtes en andere bronnen.
De vraag in hoeverre de gegevens van 1972 ook nu nog gelden is
uiteraard bij gebrek aan recenter materiaal niet precies te beantwoorden.
Wel bleek uit de uitkomsten van onze enquête dat zich vooral in de Lage
Campiña van Sevilla veranderingen in de exploitatiewijze van de latifundios
moeten hebben voltrokken tussen 1972 en 1977/78, meer in elk geval dan
¡n Córdoba. Omdat we de Censo-gegevens met name zullen gebruiken voor
het vergelijken van regio's onderling en van latifundios met kleinere bedrijven, hoeft dit de bruikbaarheid van de Censo voor onze doeleinden niet in
de weg te staan.
Als het gaat om de inhoud, dan laat elke algemene telling wel wensen
onvervuld t.a.v. bepaalde informatie. Wat men echter bij de Censo Agrario
van 1972 vooral mist zijn gegevens over de arbeid op de bedrijven.
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1.3.2 HET KADASTER EN DE
DE CUADROS DE TIPOS

GRONDBELASTINGGEGEVENS;
EVALUATORIOS

Aan het kadaster als registratie van het grondeigendom wordt voor de
onderhavige studie geen primair datamateriaal ontleend. Wel zullen een
tweetal inventarisaties van grondeigenaars worden gebruikt waarvan de gegevens afkomstig zijn van het kadaster (deel 1.3.3) en ook worden herhaaldelijk op het kadaster betrekking hebbende begrippen gehanteerd zodat het
nuttig is deze in hun onderlinge samenhang toe te lichten.
Bovendien zal gebruik worden gemaakt van provinciale gegevens over
de grondbelasting. De berekening van deze belasting is gebaseerd op de
informatie die is verzameld door het kadaster. Deze dienst ressorteert trouwens onder het Ministerie van Financiën en de provinciale kadasterdiensten
zijn dan ook een onderdeel van de Delegaciones Provinciales de Hacienda
(DPH).

Het kadaster
Het kadaster (catastro), als inventarisatie van de grondeigendommen,
heeft tot doel het vaststellen van de grondeigendom "voor economische,
sociale en juridische doeleinden en speciaal voor de rechtvaardige heffing
van de grondbelasting" (Ruiz Garcia 1969:314).
Voor het aanduiden van diverse soorten eigendomseenheden worden
door het kadaster verschillende begrippen gehanteerd (10). De belangrijkste
en meest gebruikte is de finca. Het is een sleutelbegrip, omdat het de
basiseenheid is voor de registratie van het grondeigendom door het kadaster.
Het is echter ook een problematisch begrip omdat het om verschillende
redenen aanleiding geeft tot verwarring. Het is niet gelijk te stellen aan
begrippen a\sparce/a (Sp.), perceel (Ned.), landbouwbedrijf of kavel (Ned.),
hoewel het dat laatste nog het meest benadert.
Grote fincas bestaan doorgaans uit meerdere aaneengesloten parcelas
('kavels') van dezelfde eigenaar, die gelegen zijn in verschillende polígonos
('Gewannen'). Landbouwbedrijven, met name de grote, kunnen bestaan uit
meerdere fincas, namelijk als de ertoe behorende grond niet aaneengesloten
ligt. Zowel perceel als kavel en bedrijf hebben dus een andere betekenis dan
finca. Verwarrend is dat in het dagelijks spraakgebruik dit onderscheid vaak
niet wordt gemaakt. Dan staat finca voor elk eigendom dat iemand op het
platteland heeft en wordt veelvuldig elk landbouwbedrijf aangeduid als 'finca'.
Een persoon kan eigenaar zijn van een of van meerdere fincas, gelegen
in dezelfde gemeente of in verschillende. De totale omvang van het grondbezit van een bepaalde eigenaar kan, wanneer dat uit meerdere fincas be67

Staat die ¡π verschillende gemeenten liggen, niet direkt uit het kadaster
worden afgeleid omdat dit de gegevens niet bij elkaar registreert of som
meert.' De grondbelasting wordt dan ook apart berekend voor het bezit dat
een eigenaar in elke afzonderlijke gemeente heeft.

De grondbelastinggegevens
Door de kadasterdienst wordt van elk stuk grond ten eerste de califica
ción ('kwalifikatie') vastgelegd, d.w.z. welk gebruik ervan wordt gemaakt
(meestal gekarakteriseerd door het erop geteelde gewas of de gewassensoort): het 'agrarisch karakter van de grond' (Ruiz Garcfa;323,327). Landelijk onderscheidt men een 150-tal soorten van grondgebruik. Elk daarvan is
weer onderverdeeld in een aantal klassen (clase catastral) en wel naar de
intensiteit waarmee de produktie wordt bedreven. Die indeling betreft het
'economisch karakter van de grond'.
De intensiteitsklassifikatie wordt op drie niveaus uitgevoerd: nationaal, provinciaal en gemeentelijk. In elk daarvan is klasse 1 de hoogste.
Klasse 1 in een bepaalde gemeente kan echter korresponderen met een heel
ander klasse-nummer van de provinciale klassifikatie en deze weer meteen
heel ander klassenummer op de nationale klasseringsschaal. Het is dan echter wel zo dat de grond die door elk van deze drie klassen wordt aangeduid
een gebruik heeft dat geacht wordt even intensief te zijn als de andere twee
en derhalve in staat is om per eenheid een even hoge (belastbare) opbrengst
te leveren (11).
Het vaststellen van de 'economische klasse' van elk stuk grond en het
inpassen daarvan in de gemeentelijke, provinciale en nationale schalen heeft
tot doel om de belasting op grondbezit zo juist mogelijk te verdelen over de
grondeigenaars en/of exploitanten van de grond.
De belasting wordt niet geheven over de werkelijke winst die van een
stuk grond wordt behaald in een bepaald jaar, maar over een voor elke
nationale klasse (en daarmee elke provinciale en gemeentelijke klasse) vastgesteld en voor die klasse representatief geacht normbedrag per hektare. Het
is dus geen reëel, maar een forfaitair systeem van belastingheffing. De bedragen worden telkens voor een periode van 5 jaar vastgelegd. Die voor de
periode 1976-1980 zullen door ons worden gebruikt.
Dit belastbare normbedrag per hektare, tipo evaluatorio, líquido imponible, base imponible of producto líquido genoemd, wordt voor elk soort
grondgebruik en voor elke intensiteitsklasse daarbinnen, berekend dooreen
aantal opbrengstposten (dat wil dus zeggen potentiële opbrengstposten gezien de kwaliteit van de bodem, het gewas en andere omstandigheden) bij
elkaar te tellen en de kosten van de produktiefaktoren in mindering te
brengen. Een dergelijk belastbaar normbedrag wordt ook vastgesteld voor
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alle soorten vee Door per bezitting of bedrijf het aantal hektares en/of het
aantal stuks vee te vermenigvuldigen met de ervoor vastgestelde belastbare
bedragen krijgt men de totale belastbare som (riqueza imponible, producción líquida) voor dat bedrijf of die bezitting en over dit totaalbedrag wordt
de grond- en veebelasting (Contribución Territorial Rústica y Pecuaria) ge
heven (Sánchez Cavito 1976 134,143, Ruiz СагсГа 1969 328 e ν ).
De elementen waaruit de tipo evaluatono wordt berekend zijn de
'renta' (de pachtprijs of de rente van het in de grond geïnvesteerde kapi
taal), de rente van het vlottend kapitaal, de ondernemerswinst en de kosten
van de produktiemiddelen (Ruiz СагсГа 1969 328) Opvallend is dat met als
kosten worden aangemerkt de werkgeversbijdrage voor de sociale verzeke
ringen (cuota empresarial de la segundad social agraria) Deze bedraagt
15,9% van de base imponible en maakt het gebruik van arbeidskracht aan
zienlijk duurder Daarmee wordt bij de belastingheffing dus geen rekening
gehouden

Cuadros de Tipos Evaluatonos
Dit zijn lijsten die een opsomming geven van de (sub)kwalifikaties en
hun klassen zoals die voorkomen m een bepaalde provincie en haar gemeen
ten, met vermelding van de tipo evaluatono van elke klasse en de samen
stellende onderdelen daarvan (zie de fragmenten van deze Cuadros bij noot
11)
Voor elk type grondgebruik dat men m een gemeente aantreft, wordt
door een plaatselijke raad van deskundigen, tezamen met de provinciale
direktie van het kadaster, bepaald tot welke (provinciale) kwalifikatie en
klasse het dient te worden gerekend Dit wordt gedaan op grond van de
kwaliteit van de bodem, de soort van gewas en de resultaten die men met
die grond en dat gewas m die gemeente doorgaans kan behalen
In de voor elke gemeente beschikbare Cuadro de Tipos vindt men per
klasse en per hektare de (potentiële) bedragen voor de renta, de winst van
het verbouwde gewas, de opbrengst aan veevoer, het bedrag van de líquido
(de som van de voorgaande drie), het theoretisch aantal arbeidsdagen (¡orna
das teóricas) dat nodig is voor de verbouw en tenslotte de oppervlakte
grond die in de betreffende gemeente tot die klasse wordt gerekend Het
aantal ¡ornadas teóricas bepaalt hoe hoog de bijdrage dient te zijn aan het
agrarisch verzekeringsfonds Het te betalen bedrag per /ornada wordt jaar
lijks aangepast (Ruiz García 1969 345)
Het vee wordt apart belast Per veesoort is landelijk een base imponible vastgesteld Deze bedragen worden eveneens om de vijf jaar herzien
De belastingheffing geschiedt verder op dezelfde wijze als voor de grond

De belastingheffing
De belasting op grond en vee kan worden getypeerd als een direkte
belasting op het inkomen omdat de belastinggrondslag wordt gevormd door
het inkomen dat de eigenaar (exploitant) uit de grond behaalt of kan behalen. De grondeigenaar wordt aangeslagen voor de grondbelasting op basis
van de oppervlakte van zijn bezit en de klasse(n) waarin de betreffende
grond is ingedeeld. Zijn aanslagbiljet geldt voor alle grond die hij in een
bepaalde gemeente bezit, niet voor dat erbuiten, want daarvoor wordt hij
apart aangeslagen. De aanslag is dus gebaseerd op de potentiële mogelijkheden van grond en gewas op de betreffende kavel(s), niet op het werkelijk
in een bepaald jaar behaald inkomen uit de grond. Ook wordt de belasting
opgelegd zonder rekening te houden met eventuele overige inkomsten van
de betreffende persoon, b.v. die uit grondbezit in andere gemeenten of uit
een niet-agrarisch beroep (Sánchez Cavito 1976: 134 e.V.; Ruiz García
1969:362).
Er zijn twee typen van grondbelasting, de cuota fija en de cuota proporcional. De eerste is een vast percentage van de met behulp van de normbedragen van de cuadros de tipos vastgestelde riqueza imponible en ze
wordt alleen opgelegd als de riqueza een bedrag van 5.000 pesetas te boven
gaat. De cuota proporcional is een aanslag die varieert naar de opbrengst. Ze
wordt opgelegd aan exploitanten of eigenaars met een riqueza boven
100.000 pesetas zodat ze alleen geldt voor grote bedrijven of bezittingen
(12).
Aan de grondbelasting en de heffing daarvan zitten diverse aspekten
die van belang zijn met betrekking tot het latifundisme. De te betalen
bedragen zijn zeer laag in vergelijking met de inkomensmogelijkheden van
de grond, de belastingheffing is niet progressief maar proportioneel en de
persoonlijke omstandigheden van de belastingbetaler spelen daarbij geen rol
(Min. de Hacienda 1975:26-27). Dit alles is met name in het voordeel van
degenen die beschikken over veel grond en/of andere inkomsten of bezittingen, vooral dus de grootgrondbezitters.
Een mogelijkheid om de cuota proporcional of zelfs de hele grondbelasting te ontlopen wordt geboden door het grondbezit te laten registreren op verschillende titels of namen (b.v. van vrouw of kinderen) of het
grondbezit verspreid te hebben over verschillende gemeenten. Bij een base
imponible van minder dan 100.000 ptas valt men immers niet onder de
cuota proporcional en bij minder dan 5.000 ptas hoeft men zelfs in het
geheel geen grondbelasting te betalen. López Ontiveros (1971:135) merkt
op dat om deze reden niet alleen vaak fiktieve overschrijvingen van grondbezit en opdelingen van grootgrondbezit zullen voorkomen, maar ook dat
men zal nalaten om een uitbreiding van grondbezit zelf te melden. De
registratie op verschillende namen kan ook nog andere voordelen bieden
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zoals het verkrijgen van meer teeltvergunningen (quoteringssysteem) en het
verkrijgen van een hogere prijs voor zijn produkten bij kwantumdifferentiatie van door de overheid vastgestelde prijzen, zoals de laatste jaren met
suikerbieten het geval was.
Een arbeidsintensieve produktiewijze is door het belastingsysteem
minder aantrekkelijk voor de exploitant. Hij moet dan een hoger werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen betalen, maar door de vaste belastbare normbedragen kan hij de hogere uitgaven voor meer arbeid (zowel
uitgaven voor uitvoerend als voor werkvoorbereidend en leidinggevend personeel) niet als extra kostenpost opvoeren.
Volgens López Ontiveros (1971:131) zijn het de eigenaars van grote
bedrijven die het meest profiteren van het huidige belastingssysteem. Als
gevolg van kwantumkortingen verkrijgen zij hun produktiemiddelen tegen
lagere kosten dan de kleine boeren terwijl zij toch profiteren van 'politieke
prijzen', dat wil zeggen prijzen die hoger zijn dan op de vrije markt, als
gevolg van de niet diskriminerende protektie die de staat geeft aan bepaalde
produkten als granen, wijn en olie. De daardoor behaalde hogere winst
betekent geen hogere aanslag in de belasting.

De bruikbaarheid van kadaster- en grondbelastinggegevens in het algemeen
en voor onze studie in het bijzonder
López Ontiveros somt in zijn artikel van 1971 een aantal gegevens op
waarvoor de geograaf het kadaster als bron zou kunnen gebruiken. Toch is,
zoals hij ook uiteenzet, het gebruik van deze bron niet zonder problemen.
De bezwaren die eraan kleven zijn van tweeërlei aard: de betrouwbaarheid
en/of de nauwkeurigheid van de gegevens is niet altijd optimaal en daarnaast
zijn sommige gegevens niet toegankelijk of slechts toegankelijk door middel
van tijdrovende procedures.
De gegevens over het aantal eigenaars en de oppervlakte van hun bezit
zijn, hoewel misschien minder nauwkeurig dan in menig ander land, voldoende betrouwbaar, zeker als het gaat om een studie met een wat globaal
karakter.
De gegevens over de grondbelasting hebben in absolute zin weinig
waarde, zoals uit het voorgaande wel gebleken is. Voor het maken van
vergelijkingen kunnen ze echter wel degelijk hun diensten bewijzen (Garcia
Badell 1960:10).
De inschaling van de grond in de Cuadros de Tipos geschiedt zowel op
basis van de veronderstelde kwaliteiten van de grond (zoals die in een bepaalde gemeente bekend zijn) als op het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
Als een bepaald stuk grond b.v. laag wordt ingeschaald dan weet men dus
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niet of dat alleen komt door de slechte kwaliteit van de grond of ook
doordat de eigenaar deze niet goed exploiteert of b.v. niet irrigeert terwijl
dat eigenlijk wel zou kunnen (Malefakis 1970:404-405). Toch betekent het
feit dat men bij de inschaling afgaat op de potentiële opbrengst, dat de
gegevens over de belastbare sommen ook bruikbaar zijn als (relatieve) maatstaf voor de agrarische waarde van de grond (Min. de Agricultura
1975:200). Dit is ook de mening van Carrión (1932:71). López Ontiveros
(1978:251) beschouwt de riqueza imponible als "de synthese van de produktiekapaciteit van een geografisch milieu".
Het vastgestelde aantal jornadas teóricas klopt ook niet meer geheel
met de praktijk in de landbouw. Volgens funktionarissen van de DPH's in
Sevilla en Córdoba zijn onder de huidige omstandigheden (mechanisatie)
met name de aantallen arbeidsuren voor droge landbouw te hoog, voor
huerta (bevloeide tuingrond) en olijfteelt zouden ze echter te laag zijn (13).
Bij gebrek aan andere gegevens kunnen de ¡ornadas teóricas echter in
elk geval waardevol zijn om enig inzicht te verschaffen in de relatieve spreiding van de arbeidsbehoefte in de landbouw op het niveau van gemeenten.
In deel 3.2.2 zal blijken dat het met behulp van deze bron berekende totale
aantal arbeidsdagen voor Sevilla en Córdoba vrijwel gelijk is aan dat wat
werd berekend op basis van de gewassen en het vee, zoals geregistreerd bij
de Censo Agrario van 1972.
Een deel van de agrarische grond komt niet in de Cuadros de Tipos
voor omdat er geen belasting over wordt geheven, maar het is niet duidelijk
hoe groot dat deel is (14).
Een vraag is, in hoeverre de gegevens van de gemeenten in dezelfde
provincie en van de provincies onderling vergelijkbaar zijn. López Ontiveros
(1971:127-129) vermeldt dat de base imponible van elke grondsoort van
een gemeente door landbouwdeskundigen (peritos) wordt vastgesteld. Daarna wordt de relatie tussen de lokale klassen en de provinciale klassen bepaald, om een rechtvaardige verdeling van de grondbelasting mogelijk te
maken. Op interprovinciaal niveau voorziet de wetgeving eveneens in mogelijkheden tot coördinatie voor hetzelfde doel. Gaviria (1976:147) stelt: "de
kriteria die het ministerie van financiën aanlegt voor het definiëren en vaststellen van de líquido imponible verschillen duidelijk per provincie (..).
Niettemin is de líquido naar onze mening een waardevolle indikatie voor de
klassifikatie van landbouwbedrijven". Elders (1977:370) zegt hij dat er per
provincie "grote verschillen bestaan in de bepaling van de líquido imponible".
Men mag wel aannemen dat er binnen een provincie een hoge mate van
overeenstemming is in de beoordeling omdat deze in laatste instantie voor
alle gemeenten geschiedt door eenzelfde 'provinciale technische raad'. Uit
vergelijkingen die wij maakten van de bedragen van de Cuadros de Tipos van
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Sevilla en Cordoba ¡s het echter zeer waarschijnlijk dat ook de gegevens van
deze beide provincies onderling vergelijkbaar zijn (15). Ondanks de gesignaleerde onvolkomenheden lijkt het daarom alleszins verantwoord om de belastinggegevens te gebruiken voor het maken van regionale vergelijkingen,
óók interprovinciale.
De informatie, waarvan gebruik zal worden gemaakt en die direkt of
indirekt is ontleend aan kadaster- en grondbelastingbronnen, zou men kunnen verdelen in gegevens op naam van de grondeigenaars en meer algemene
of geaggregeerde gegevens.
De op naam gestelde informatie over grondbezit en grondbelasting is
slechts door middel van zeer arbeidsintensief onderzoek te achterhalen bij
de provinciale kadasterdiensten, vooropgesteld dat men er toestemming
voor krijgt.
Hiervan is geen gebruik gemaakt én omdat studie van het grondbezit
geen doel was én omdat de voor de studie van de latifundios benodigde
gegevens over het grondbezit door toevallige omstandigheden d.m.v. andere
bronnen ter beschikking kwamen, namelijk uit de inventarisaties van eigendommen (overigens gebaseerd op kadastergegevens) die hierna worden toegelicht.
Tot de meer algemene of geaggregeerde gegevens behoren die welke
voorkomen in diverse publikaties waarvan hier en daar door ons gebruik is
gemaakt, zoals de studies van Garcia-Badell (1960,1969), López Ontiveros
(1974), Drain (1973,1977), Gaviria (1976) en Leal Maldonado & Martin
Arancibia (1977).
De belangrijkste bron is echter die van de Cuadros de Tipos Evaluatorios voor alle gemeenten van Sevilla en Córdoba voor het tijdvak
1976-1980. Zij werden beschikbaar gesteld door de beide Delegaciones Provincia/es de Hacienda (16). Zij zullen voor vier doeleinden worden gebruikt.
I o Om de verschillen in 'landbouwkundige waarde' tussen de diverse landschappelijke regio's van Sevilla en Córdoba aan te geven.
2° Voor het berekenen van de 'landbouwkundige waarde' van de grond per
gemeente, om daarmee het op de oppervlakte gebaseerde spreidingspatroon
van het latifundisme te korrigeren.
3° Als een van de indikaties om na te gaan of het veldwerkgebied voldoende
uniform is voor wat betreft de produktie-eigenschappen, zodat zinvolle vergelijkingen mogelijk zijn.
4° Voor het bepalen van de regionale spreiding van de behoefte aan agrarische arbeidskrachten.
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1.3.3 DE INVENTARISATIES

VAN

GRONDEIGENAARS

Hoewel ¡η deze studie het onderzoek zich richt op de grootgrôndbedrijven, leek het ook gewenst om gegevens te verzamelen over de grootgrondbezitters. Het zou dan mogelijk zijn om eventueel de eigenaars te
benaderen voor informatie over hun bedrijven. Ook zouden uit de kombinatie van de woonplaats van de eigenaar en de ligging van het bezit alsmede
uit de koncentratie van het eigendom in handen van bepaalde personen
mogelijk konklusies te trekken zijn over de mate van absenteïsme en andere
eigenschappen van deze groep.
Bij de voorbereidingen van de bedrijfsenquête diende zich nog een
andere reden aan waarom het verwerven van eigendomsgegevens gewenst
was. Zoals in deel 1.3.4 nog verduidelijkt zal worden bleek uiteindelijk de
ingang via grondbezitters de beste mogelijkheid om onafhankelijk de te
enquêteren bedrijven te selekteren.
Het was daarom een bijzonder gelukkige omstandigheid dat voor twee
van de drie aanvankelijk voor de enquête uitgekozen gebieden, n.l. de gemeenten Carmona-Alcalá en de gemeente Córdoba, de hand kon worden
gelegd op inventarisaties van de grondbezitters en hun eigendommen.
Een van die inventarisaties geeft een volledig overzicht van eigenaars
en eigendommen in de zgn. 'Vega de Carmona', een circa 67.000 ha groot
gebied dat delen beslaat van de gemeenten Carmona, El Viso, Mairena,
Alcalá, El Arahal, Paradas en Marchena (zie Figuur 1.6 A). De inventarisatie
werd, aan de hand van kadastergegevens, gemaakt in opdracht van het INC
(tegenwoordig IRYDA) en hoort bij een irrigatieplan voor dit gebied, de
'Estudio de Viabilidad técnico-económica del Plan de Riegos de la Vega de
Carmona' (1969), een plan dat overigens nooit is uitgevoerd. Een van de
delen van dit plan geeft een opsomming van alle 6477 'parcelas' in het
gebied, hun oppervlakte, de veld- of bedrijfsbenaming, de naam van de
eigenaar en het soort van grondgebruik. Een ander deel geeft in een dertigtal
kaarten (1:20.000) de ligging van de kavels. Via relaties kon een kopie van
deze twee delen worden verkregen, terwijl bij het IRYDA ook de rest van
het plan kon worden ingezien.
De meeste eigenaars bezitten meerdere kavels in het gebied. Aangezien
de lijsten de kavels in de volgorde van hun ligging geven (per kadasterkaart)
kon alleen door het vervaardigen van een fiche per kavel en daarna het
sorteren daarvan op naam van de eigenaar een beeld worden verkregen van
het totale grondbezit per eigenaar en daarmee vaak ook van de bij een
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bepaald bedrijf horende kavels. De 6477 kavels van het gebied bleken uiteindelijk te behoren aan 1663 eigenaars (individuen, families of vennootschappen).
De tweede inventarisatie is een kaartsysteem van alle 'fincas' in de
gemeente Córdoba, zoals die door de plaatselijke representanten van de
vroegere 'Hermandad de Labradores y Ganaderos' meestal in elke gemeente
werd vervaardigd. Volgens Roux (1977:15) zijn ze niet altijd kompleet en
up-to-date, maar die van Córdoba bleek in de praktijk voldoende betrouwbaar. Ook deze kon via een bevriende relatie ter bestudering worden verworven.
De gegevens omvatten de naam en het adres van de eigenaar van elk
bezitseenheid en, indien van toepassing, van de pachter; de oppervlakte en
het grondgebruik. Aangezien de fincas op naam van de eigenaar waren
gerangschikt, was de verwerking gemakkelijker dan bij de inventarisatie van
het INC. Er bleken in de gemeente Córdoba op een oppervlakte van
121.696 ha 2589 fincas voor te komen, toebehorend aan 1579 eigenaars.
Een nadeel van de inventarisaties was dat ze beide dateren uit de jaren
zestig, maar ze bleken toch een onmisbare en goede hulp bij het selekteren
van te enquêteren bedrijven. Ook konden er diverse andere gegevens aan
worden ontleend, zoals de koncentratie van het grondbezit en de woonplaatsen van de latifundisten van Córdoba.

1.3.4 DE

BEDRIJFSENQUÈTE

Het doel van de enquête
De enquête was in de eerste plaats gericht op het verkrijgen van gegevens over latifundios. Om als vergelijkingsmateriaal te dienen werd echter
ook een aantal kleinere bedrijven geënquêteerd.
De bedoeling was om op deze wijze informatie te verzamelen die niet
in andere bronnen beschikbaar was, met name recente gegevens op bedrijfsniveau en dan speciaal gegevens over de arbeid, het bodemgebruik en de
produktiviteit. Statistische informatie is schaars en de beschikbare is óf niet
van recente datum (zoals de Censos Agrarios van 1962 en 1972) óf er kan in
het materiaal geen onderscheid worden gemaakt tussen latifundios en overige bedrijven. Van meet af aan leek het zelf verzamelen van gegevens door
middel van een bedrijfsenquête dan ook de enige mogelijkheid om de huidige situatie van de latifundios te kunnen bestuderen.
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Het algemene gebrek aan informatie over de landbouw van Andalusië
in het algemeen en over de latifundios in het bijzonder wordt door diverse
auteurs eveneens gesignaleerd. Enkelen van hen gebruikten daarom ook het
middel van de bedrijfsenquête om gegevens te verzamelen (17).
Uit hetgeen met name Martínez Alier en Roux over hun enquêtes
meedelen, maar ook uit een verkennend onderzoek dat door ons in 1974
werd verricht, was van tevoren al duidelijk geworden dat het houden van
een enquête op de latifundios en in dit gebied waarschijnlijk meer problemen zou geven dan elders. De terughoudendheid van de grootgrondbezitters, de sociale en politieke gevoeligheden, verbonden met het verschijnsel
latifundisme, het moeilijk bereikbaar zijn van veel (absenteistische) eigenaars en het ontbreken van gegevens om een representatieve steekproef van
bedrijven te kunnen trekken, zouden een dergelijke onderzoeksmethode
niet alleen ernstig kunnen bemoeilijken maar zelfs kunnen doen mislukken.
Daarom werd besloten om niet de eigenaars in eerste instantie te benaderen maar om de bedrijven te bezoeken en daar te informeren of de
eigenaar (indien aanwezig) of de bedrijfsleider bereid waren hun medewerking te verlenen.

De inhoud van de enquête
Bij het bepalen van de inhoud van de enquête moesten twee dingen
tegen elkaar worden afgewogen.
(1) De wens om zoveel informatie te verzamelen dat inzicht werd verkregen
in de economische- en werkgelegenheidsaspekten van de exploitatie van het
bedrijf.
(2) De noodzaak om de enquête niet zo specifiek te maken (met name voor
wat betreft de bedrijfsresultaten) en niet zo gedetailleerd en omvangrijk dat
de te ondervragen personen vanwege tijdgebrek of vrees voor 'bedrijfsspionage' zouden weigeren te antwoorden of opzettelijk foutieve antwoorden zouden geven. Met name diende, wat dit betreft, ook rekening te worden gehouden met de positie waarin de bedrijfsleiders als werknemers verkeren.
Het formulier waarmee Loring zijn enquête hield werd voor verschillende onderdelen als model gebruikt. Dit had niet alleen het voordeel dat
van een in de praktijk beproefde opstelling van de vragen kon worden
uitgegaan, maar ook dat door het hanteren van dezelfde kategorieën bij
bepaalde vragen, de resultaten van beide enquêtes op een aantal essentiële
punten vergelijkbaar zouden zijn.
De inhoud van de enquête bestond uit 22, deels open en deels gesloten
vragen die betrekking hadden op de volgende onderwerpen.
76

(1) De eigenaar, zijn woonplaats, zijn bezittingen, zijn hoofdberoepen zijn
bemoeienis met de exploitatie van het bedrijf. De laatste informatie werd
hoofdzakelijk ingewonnen bij een informeel gesprek na afloop van de eigenlijke enquête, maar er werd lang niet altijd uitsluitsel over verkregen.
(2) De kwaliteit van de bodem en de overige (natuurlijke) produktie-omstandigheden. Deze vragen dienden voor verschillende doelen, namelijk om
te weten te komen of de produktie-omstandigheden van het bedrijf in signifikante mate positief of negatief afweken van het normale in de streek, om
vast te stellen of irrigatie mogelijk was en ook werd gepraktizeerd, om
kontrolegegevens te krijgen voor andere vragen en om de informant niet
meteen te konfronteren met meer specifieke vragen.
(3) Het bodemgebruik, gespecificeerd naar de gewassen (hun oppervlakte,
gemiddelde opbrengst, verbouw in droge of bevloeide teelt) en de aanwezige
veestapel. Gevraagd werd welke gewassen al waren ingezaaid of dat jaar nog
zouden worden gezaaid (zomergewassen). Gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden in de beide enquêtejaren is het niet zeker of de laatste ook
alle zijn gerealiseerd.
(4) Het personeel (vaste arbeiders en dagloners), de werkzaamheden die
werden uitgevoerd door derden en de bewoning op het bedrijf. Gevraagd
werd naar de hoeveelheid arbeid die men normaal inzette voor de opgegeven
gewassen.
(5) De aanwezigheid van enkele belangrijke machines, namelijk trekkersen
maaidorsers.
(6) De ontwikkeling van de exploitatie sinds 1960. Daartoe werd een aantal
van bovengenoemde gegevens ook gevraagd voor de jaren (rond) 1960 en
1970.
(7) Algemene vragen zoals over de hoogte van de pachtprijzen en de benodigde minimumomvang van een gezinsbedrijf.

De se lekt ¡e van de te enquêteren bedrijven
In eerste instantie werd het plan opgevat om, zo mogelijk, enquêtes te
verrichten in drie deelgebieden van de Lage Campiña, bestaande uit vijf
gemeenten, namelijk Carmona en Alcalá (het 'Westen'), Ecija (het 'Midden')
en Santaella en Córdoba (het 'Oosten'). Van al deze gemeenten was uit de
Censo Agrario bekend dat er een flink aantal grote bedrijven voorkwam, dat
deze vrijwel allemaal privaatbezit waren en dat zij een hoog percentage van
de gemeentelijke oppervlakte besloegen.
Op praktische gronden werd ervoor gekozen om met enquêteren te
beginnen in de drie gemeenten die zonder veel tijdverlies te bereikr zijn
vanuit de steden Sevilla en Córdoba: Carmona, Alcalá en Córdoba. Ten
eerste kon zo het enquêteren worden gekombineerd en afgewisseld met het
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verzamelen van andere informatie in de beide provinciehoofdsteden. Ten
tweede was uit beschikbare gegevens en uit observatie de indruk verkregen
dat de landbouw in de gebieden West en Oost vrij grote verschillen vertoonde. Onderzoek van deze twee leek de beste mogelijkheid te bieden om
te konstateren of er signifikante regionale verschillen bij de latifundios in de
Lage Campiña voorkomen. Tenslotte was een motief dat van deze gebieden
inventarisaties van grondeigenaars beschikbaar waren (zie deel 1.3.3), die als
hulpmiddel konden dienen bij de selektie van de te enquêteren bedrijven.
Zowel in 1977 als in 1978 werden beurtelings in Oosten West bedrijven geënquêteerd. Enquêteren m het middengebied werd uiteindelijk toch
achterwege gelaten. Ten eerste wezen ervaringen uit dat het opsporen en
selekteren van latifundios moeilijk was als men niet de beschikking had over
gegevens van de eigenaars, zoals in de beide andere gebieden. Ten tweede
waren inmiddels de Censo-gegevens per gemeente beschikbaar gekomen,
waardoor vergelijkingen tussen West en Oost enerzijds en het Midden anderzijds mogelijk werden. Tenslotte noopte de duur van het bedrijf ter plaatse
tot beperkingen. Wel konden buiten de genoemde drie gemeenten nog enkele bedrijven in Santaella worden geënquêteerd.
Na de keuze van de gebieden was de volgende vraag hoe de bedrijven
te selekteren die in elk geval 300 hektare groot en privaatbezit waren.
Mogelijkheden waren: (a) door 'trial and error' deze bedrijven op te sporen
en zich zo mogelijk van het ene bedrijf naar het andere te laten verwijzen;
(b) informatie te vragen bij de plaatselijke landbouworganisaties, met name
de Hermandad de Labradores y Ganaderos en de Cámara Oficial Sindical
Agraria; (с) af te gaan op de bedrijven die staan aangegeven op de topo
grafische kaart en daarbij speciaal te letten op hun onderlinge afstand.
Aan alle drie kleeft het bezwaar dat men van tevoren moeilijk kan
plannen welke spreiding (wat betreft ligging en grootte) de te enquêteren
bedrijven zullen krijgen, wat van belang was vanwege het beperkte aantal
enquêtes dat zou kunnen worden afgenomen. De mogelijkheden a en b
bergen bovendien het gevaar in zich dat men te doen krijgt met een selekte
groep van bedrijven, zonder dat men daarvan weet heeft. Mogelijkheid с is
zeer onvolmaakt omdat de topografische kaarten nogal wat lacunes ver
tonen, mede doordat de meeste niet meer zo recent zijn. Bij de uiteindelijke
keuze werd er overigens wel gebruik van gemaakt, terwijl de onder a ge
noemde methode systematisch als hulpmiddel werd beproefd door aan het
eind van elke enquête te vragen welke bedrijven in de omgeving lagen en
welke oppervlakte ze hadden. Dit leverde interessante aanvullende informatie op. Het informeren bij de onder b genoemde of bij andere instanties
werd bovendien achterwege gelaten omdat dan aan iedereen (niet in de
laatste plaats aan de eigenaars) bekend zou worden dat het om een specifiek
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op de latifundios gericht onderzoek betrof. Omdat dit onderwerp in brede
kring zo gevoelig ligt, was niet te voorzien wat dit voor gevolgen zou hebben
voor het verkrijgen van medewerking, de respons op de enquêtes en de
betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. Om deze reden werd besloten
om, indien enigszins mogelijk, de selektie van de bedrijven zelfstandig en
onafhankelijk van wie dan ook te verrichten, een besluit dat achteraf gezien
juist is geweest in het licht van de opgedane ervaringen.
Het is echter wel zeker dat realisering van de enquête zeer moeilijk zou
zijn geweest zonder de twee al besproken inventarisaties van grondeigenaars.
Ondanks de beperkingen die hieraan kleefden bleken zij toch een uitstekend
hulpmiddel om een selektie van de te enquêteren bedrijven te maken die vrij
goed aan zijn doel beantwoordde, namelijk een zo groot mogelijke spreiding
naar grootte en lokatie.
Het bezit ervan betekende meteen dat een andere onzekerheid wat
minder groot werd. Het was niet alleen volstrekt onduidelijk welke respons
kon worden verwacht, maar evenmin welke graad van betrouwbaarheid de
informatie zou hebben. Door de inventarisaties kon in elk geval over enige
elementaire bedrijfsinformatie ter kontrole worden beschikt.
De uiteindelijke keuze van de te enquêteren bedrijven geschiedde als
volgt.
I o Alle bekende private eigendommen van 300 ha en groter werden gelokaliseerd op de kaart.
2° De beide enquêtegebieden (de gemeente Córdoba en de Vega de Carmona) werden à vue in een aantal sektoren verdeeld met elk een flink aantal en
ook ongeveer evenveel latifundios, die allemaal het best bereikbaar waren
via een bepaalde toegangsweg en de aftakkingen daarvan. De redenen hiervoor waren om de enquêtes zoveel mogelijk in alle delen van de gekozen
gebieden te kunnen verrichten en om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.
3° Daarna werden de bedrijven (dus eigenlijk bezittingen) gekozen die geënquêteerd zouden worden. Hierbij werd gelet op een zekere spreiding van
de latifundios naar sektor en naar bedrijfsgrootte.
4° Bij het mislukken van een enquête (door weigering, doordat het bedrijf
toch kleiner bleek dan 300 ha of omdat er geen geschikte informant aanwezig was) werd zo mogelijk het dichtsbij gelegen, in eerste instantie niet
geselekteerde bedrijf gekozen, als het kon een van ongeveer dezelfde grootte
(18).
Van meet af aan bestond het voornemen om, zo de tijd dat zou
toelaten, ook een flink aantal kleinere bedrijven te enquêteren om de kenmerken daarvan te kunnen vergelijken met die van de latifundios. Dit plan
werd om twee redenen maar gedeeltelijk uitgevoerd. Ten eerste kon de
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beschikking worden verkregen over de door Loring in Cordoba uitgevoerde
enquêtes, die voornamelijk betrekking hadden op kleinere bedrijven, zodat
voor dit gebied al een mogelijkheid tot vergelijking beschikbaar kwam (zie
verder). Ten tweede leek het beter om de beperkte tijd die voor het enquêteren beschikbaar was te besteden aan de latifundios, vooral toen in 1978
de voortgang hiervan bleek achter te blijven bij de verwachting. Het plan
werd daarom in zoverre gewijzigd dat getracht werd in elk geval een flink
aantal kleine bedrijven in Córdoba te onderzoeken. Gevoegd bij die van
Loring zouden ze een zinvolle vergelijking van grote en kleine bedrijven in
Córdoba mogelijk kunnen maken (19).
De ligging van de 93 latifundios en de 24 kleinere bedrijven die door
ons werden geënquêteerd is weergegeven in Figuur 1.2. De daarop voorkomende topografie is enigszins geschematiseerd om de anonimiteit van de
betrokken bedrijven te waarborgen.
Aan het onderzoek van Loring werden 79 enquêtes ontleend, 12 van
latifundios en 67 van kleinere bedrijven. Ze liggen verspreid over het hele
gebied van de Lage Campiña van Córdoba.

De wijze van uitvoeren en de identiteit van de respondenten
De te enquêteren bedrijven werden zonder voorafgaande aankondiging
bezocht. De aanwezige eigenaar, pachter of bedrijfsleider werd gevraagd of
zij bereid waren om de enquêtevragen te beantwoorden, waarbij in het kort
werd verteld waarop deze vragen betrekking hadden.
Vrijwel steeds was men genegen de vragen onmiddellijk te beantwoorden, een enkele keer werd een afspraak gemaakt voor een later tijdstip.

Tabel 1.2
De identiteit van de geënquêteerde personen
^~^^^^
Personen
Bedrijf s g r o o r f t - ^ ^ ^
Klasse/Gemeenten ^ " ~ ~ \ ^ ^

Eigenaars
Aantal

Bedrijfs
leiders

%

Aantal

Overige
personen

%

Aantal

Totaal

%

Aantal

%

Bedrijven > 300 ha
Sevilla
Cordoba
Totaal

5
16
21

10
36
23

41
26
67

84
59
72

3
2
5

6
5
5

49
44
93

100
100
100

Bedrijven < 300 ha
Sevilla
Cordoba
Totaal

2
3
5

33
17
21

4
14
18

67
78
75

0
1
1

0
5
4

6
18
24

100
100
100

Bron

Bednjfsenquête 1977/1978
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De groep van respondenten bestond bij de latifundios voor 72% uit
'encargados' of bedrijfsleiders (zie Tabel 1.2), voor 23% uit eigenaars en
voor 5% uit andere informanten (pachters en al lang op het bedrijf werkende vaste arbeidskrachten). Opvallend is het verschil tussen Sevilla en Córdoba. Terwijl in het laatste gebied 36% van de geënquêteerden bestond uit
eigenaars, omvatte deze groep in Sevilla slechts 10% van het totaal. Bij de
bedrijven kleiner dan 300 ha ligt de situatie wat dit betreft omgekeerd,
maar door het geringere aantal bedrijven, zeker in Sevilla, kan men hieraan
geen konklusies verbinden.
De enquêtes werden verspreid over de maanden april, mei en juni van
1977 en 1978 afgenomen.

De respons
Tabel 1.3 geeft een overzicht van het aantal bezochte en geënquêteerde bedrijven. Van de 119 bezochte latifundios werd op 19 geen enquête
afgenomen, omdat er niemand aanwezig of niemand in staat was de vragen
te beantwoorden, een enkele keer ook omdat de bedrijfsleider geen tijd had
of omdat de bedrijfsgebouwen niet meer in gebruik bleken. Soms werd van
enquêtering afgezien omdat het bedrijf te klein bleek, min of meer permanent was verdeeld onder een aantal erfgenamen die hun deel ook afzonderlijk exploiteerden of omdat het tijdelijk in verschillende delen was verpacht.
Non-respons door weigering om zich te laten interviewen deed zich in
7 gevallen voor, d.i. 7,0% van het aantal bedrijven dat in elk geval voor
enquêtering in aanmerking kwam (omdat er een potentiële respondent
aanwezig was) of 5,9% van het aantal bezochte bedrijven. Uiteraard kunnen
er onder de 19 overige non-respondenten ook nog enige weigeraars verscholen zitten. Eén enquête werd verwijderd omdat tussen de verstrekte
informatie en de uit andere bron afkomstige gegevens onverklaarbare verschillen bleken te zitten. Ook een enquête van een klein bedrijf werd verwijderd. Onder de 7 weigeraars waren 2 eigenaars en 5 bedrijfsleiders.
Bij de meeste gerealiseerde enquêtes kwamen wel vragen voor waarop
geen of slechts een onvolledig antwoord werd gekregen. Doorgaans ging het
hierbij om vragen waarop redelijkerwijs ook niet altijd een antwoord kon
worden gegeven zoals die over de bodemsoort en potentiële gewassen of de
opbrengst van een gewas dat voor het eerst werd verbouwd. Ook werd
meestal geen informatie verkregen over de situatie van het bedrijf in 1960
en/of 1970, omdat de respondent nog niet zolang op het bedrijf was. Soms
bleef het stellen van een deel van de vragen achterwege, o.a. omdat de
informant te kennen gaf niet langer tijd te hebben. Alleen de belangrijkste
vragen werden dan gesteld. In het algemeen kan de respons echter zeer
bevredigend worden genoemd (20).
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Tabel 1.3
Aantallen bezochte en geënquêteerde latifundios en bedrijven
van < 300 ha, per gemeente en totaal
Bezocht/geënquêteerd

Bezocht

Geenquê
teerd

Gemeenten/Bedrij fs
grootteklassen

Alcalá
» 300 ha
< 300 ha
Carmona
> 300 ha
< 300 ha
Totaal Sevilla
> 300 ha
< 300 ha

Cordoba
> 300 ha
< 3 0 0 ha
Santaella
> 300 ha
< 300 ha
Totaal Cordoba
> 300 ha
< 300 ha

Totaal Sevilla en Cordoba
» 300 ha
< 300 ha
Alle bedrijven

Niet geënquêteerd
Geweigerd

Overige
redenen

12
1

8

49
8

41
6

61
9

49
6

48
22

39
17

10
7

5
1

58
29

44
18

12
11

119
38
157

93
24
117

19
14
33

-

7
5

5
6*

" Inclusief een naderhand uit het datamateriaal verwijderde enquête
Bron Bedrijfsenquête 1977/1978

Betrouwbaarheid van de verzamelde informatie
De indruk werd verkregen dat vrijwel alle respondenten niet alleen
probeerden zo volledig mogelijke, maar ook zo juist mogelijke informatie te
verstrekken. Deze indruk werd bevestigd door de informatie die beschikbaar
kwam buiten de respondenten om, door een vergelijking van de diverse
gegeven antwoorden onderling en door het vergelijken van de groepsgemiddelden met de gegevens die uit statistische en andere bronnen bekend
waren.
Aangenomen mag dan ook worden dat de betrouwbaarheid dusdanig
hoog is dat, als de geënquêteerde populatie ook representatief is voor de
hele populatie (zie onder), een goed beeld kan worden verkregen van het
huidige latifundisme in de Lage Campiña.
83

Een hoge graad van betrouwbaarheid houdt uiteraard nog niet in dat
alle enquêtevragen altijd werden beantwoord, eerder het tegendeel. Ook
traden er soms onvermijdelijk onnauwkeurigheden op door het gebruik van
de oude oppervlaktemaat van de fanega (21 ).

De representativiteit van de gehouden enquête
De enige beschikbare maatstaf om de representativiteit van de geënquêteerde groep bedrijven te beoordelen is het cijfermateriaal van de
Censo Agrario van 1972. Hierbij dienen wel enkele voorbehouden te worden gemaakt, n.l. dat de Censo niet feilloos is (zie deel 1.3.1) en dat er
zeker veranderingen zullen zijn opgetreden ¡n de jaren die liggen tussen de
Censo en het afnemen van de enquêtes. Omdat echter mag worden verondersteld dat in die periode geen fundamentele veranderingen hebben
plaats gevonden in het totale aantal latifundios en hun oppervlakte, een
veronderstelling die zowel is gebaseerd op meer algemene informatie als op
die welke werd verkregen bij de enquêtes, lijkt het gerechtvaardigd deze te
vergelijken met aantal en oppervlakte van de geënquêteerde bedrijven.
Uit de Censo-gegevens blijkt duidelijk dat door de keuze van de gemeenten Carmona, Alcalá, Córdoba en Santaella, enkele gemeenten in met
name het middendeel van de Lage Campiña niet in de enquête zijn vertegenwoordigd waar een aanzienlijk aantal latifundios voorkomt (met name
Ecija, Marchena en Palma del Rio). Om te beoordelen of dit een vertekening
geeft van het totaalbeeld dat de enquêtes bieden zal in de delen 2 en 3 met
behulp van de uit de Censo afkomstige gegevens dit centrale deel vergeleken
worden met het oosten en het westen van de vlakte.
Om te bepalen welk deel van de totale populatie werd geënquêteerd
zal dus worden aangenomen dat de uit de Censo bekende aantallen en
oppervlakten voor de groep latifundios ook golden in 1977/78 (22).
In Tabel 1.4 staan het aantal en de oppervlakte vermeld van de bedrijven per grootteklasse van latifundios en per regionale eenheid, zowel volgens de Censo Agrario van 1972 als volgens de enquêtes. In deel 3 van de
tabel staat welk percentage de geënquêteerde bedrijven naar aantal en
oppervlakte vormen van de totaal aanwezige bedrijven in de twee enquêtegebieden Alcalá-Carmona (Sevilla) en Córdoba-Santaella (Córdoba). In beide gebieden te zamen blijkt 56% van de aanwezige latifundios te zijn geënquêteerd. De drie binnen de groep latifundios onderscheiden grootteklassen vertonen geen noemenswaardige afwijkingen van dit gemiddelde cijfer. Wel blijkt dat ¡n Sevilla een groter deel van de latifundios is geënquêteerd (68% tegenover 47% in Córdoba) en dat in Sevilla de klasse van
500-1000 ha en in Córdoba de klasse van > 1000 ha met relatief aanzienlijk
Θ4

Tabel 1 4
Aantal en oppervlakte van de geënquêteerde latifundios en vergelijking daarvan
met de resultaten van de Censo Agrario van 1972
^ " " • ^ ^ ^ Bedrijfsgrootte
^^-^Jdassen (ha)
Gemeenten
1

" ^ \ ^

Aant

Opp

> 1000

500 - 1000
Aant

Opp

Aant

Totaal

Opp

Aant

Opp

Enquêtes

1 1 Alcalá + Carmona
1 2 Cordoba + Santaella
1 3 Totaal
2

300 - 5 0 0

26
29
55

9 674
10 851
20 525

16
13
29

10919
9019
19 938

7
2
9

8 445
3 670
12 115

49
44
93

29 038
23 540
52 578

34
63
97

12 970
24 229
37 199

29
25
54

20 843
16 357
37 200

9
6
15

11 026
8 435
19 461

72
94
166

44 839
49 021
93 860

Censo Agrano 1972

2 1 Alcalá + Carmona
2 2 Cordoba + Santaella
2 3 Totaal
3

% Enq van Censo
(% 1 van 2)

31
32
33

Alcalá + Carmona
Cordoba + Santaella
Totaal

77
46
57

75
45
55

55
52
54

52
55
54

78
33
60

77
44
62

68
47
56

65
48
56

4

Censo Agrario 1972
Totaal Lage Campiña

205

77 563

114

75 710

32

44 784 351

198 057

27

27

25

26

28

27

5

% Enq van Censo
(% 1 3 van 4)

27

27

Bronnen Bedrijsenquéte 1977/1978, Censo Agrario 1972

minder bedrijven zijn vertegenwoordigd dan gemiddeld (resp. 55 en 33%).
Gemiddeld blijken de geënquêteerde bedrijven wat betreft hun omvang de aanwezige populatie uitstekend te vertegenwoordigen, hetgeen naar
voren komt uit een vergelijking van de percentages van resp. aantallen en
oppervlakten. Voor de twee gebieden samen zijn de percentages zelfs exakt
aan elkaar gelijk (56%). Voor Sevilla is het verschil wat groter (3%) dan voor
Cordoba (1%) / terwijl er een verschil van 11% te zien is bij de klasse van >
1000 ha in Cordoba. Uit alle cijfers kan men echter wel konkluderen dat de
geënquêteerde latifundios wat betreft omvang en spreiding naar grootte een
juiste afspiegeling vormen van de werkelijk aanwezige populatie in de vier
gemeenten, hetgeen ook niet zo verwonderlijk is omdat de enquêtes ruim de
helft van deze populatie vertegenwoordigen.
Nemen we als regionale eenheid de hele Lage Campiña, dan blijken de
enquêtes 27% van het totale aantal aanwezige latifundios te omvatten (Tabel 1.4:deel 5). Ook hier stemt het oppervlaktepercentage exakt overeen
met het percentage van de aantallen. Hoewel dit uiteraard een curieus toeval
is, blijkt niet alleen uit deze cijfers, maar ook uit de twee percentages bij elk
Θ5

van de grootteklassen van latifundios, dat de geënquêteerde bedrijven wat
betreft hun grootte een nog ¡ets betere afspiegeling vormen van de populatie
van de Lage Campiña als geheel dan van die van de vier betrokken gemeenten. Ook vertoont hier geen enkele grootteklasse een afwijking van importantie van het totaalgemiddelde: de percentages van aantallen en oppervlakten variëren van 25 tot 28.
Gesteld kan dan ook worden dat volgens de gehanteerde kriteria (verdeling naar aantal en oppervlakte per grootteklasse en voor de totale populatie; gemiddelde oppervlakte per bedrijf) de geënquêteerde bedrijven een
uitstekende afspiegeling vormen van de in de Lage Campiña en in het 'Oosten' en 'Westen' daarvan voorkomende latifundios. Dit hoeft uiteraard nog
niet te betekenen dat ze ook representatief zijn voor wat betreft andere
kenmerken zoals exploitatiewijze, intensiteit of werkgelegenheid (23).
Een vergelijking naar grootteklasse van de geënquêteerde bedrijven en
de totale populatie heeft voor de kleinere bedrijven geen zin omdat slechts
24 van de 27.227 in de Lage Campiña voorkomende bedrijven met minder
dan 300 ha werden geënquêteerd. Zelfs in het gebied waar de meeste enquêtes werden afgenomen (Córdoba) vertegenwoordigen zij slechts 0,6%
van de totale populatie, zij het met een wat hoger aandeel bij de klasse van
100-300 ha (5,6%) dan bij die met minder dan 100 ha (0,1%).
Konkluderend kan worden gezegd dat de geënquêteerde latifundios
representatief zijn, zowel voor de latifundios van de onderzochte vier gemeenten als voor de hele Lage Campiña, tenminste als we de (gemiddelde)
bedrijfsoppervlakte als kriterium hanteren. Voor onze studie, die bedrijven
van een bepaalde grootteklasse als onderwerp heeft, mag dit zeker als een
zinvol kriterium worden beschouwd.
Het aantal enquêtes van kleinere bedrijven is zo gering dat er niet van
mag worden uitgegaan dat zij representatief voor hun hele populatie zijn.
Wel kunnen ze dienen als vergelijkingsmateriaal voor de in dezelfde omgeving geënquêteerde latifundios.

De enquête van Lor ing
Als basis voor een deel van zijn dissertatie (1975 ) gebruikte Jaime
Loring een 120-tal enquêtes van landbouwbedrijven in de Campiña van
Córdoba. Zij werden in 1974 en 1975 afgenomen, zowel door Loring zelf
als door studenten van de hogere landbouwschool (ETEA) te Córdoba,
waaraan Loring is verbonden. Hij was bereid voor ons onderzoek de ingevulde formulieren beschikbaar te stellen.
De voornaamste reden dat wij daar dankbaar gebruik van maakten was
wel dat de geënquêteerde bedrijven voor 87% kleiner zijn dan 300 ha, zodat
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ze, gevoegd bij de eigen enquêtes van kleine bedrijven, een goede mogelijkheid boden voor vergelijking met de geënquêteerde groep van latifundios.
Voor het Lage Campinagebied van Córdoba kon aldus worden beschikt over
141 bedrijfsenquêtes, 62 eigen enquêtes en 79 van Loring, waarvan 56 van
latifundios en 85 van kleinere bedrijven (zie Tabel 1.5).
Tabel 1 5
Aantal en oppervlakte van alle in de Lage Campiña van Cordoba geënquêteerde bedrijven
Enquêtes
.Grootteklassen (ha)

<

100

Enquête van
Lorinq
Aant

Oppervl (ha)

Eigen
enquête
Aant

Totaal
Oppervl (ha)

Aant

Oppervl (ha)

29

1 497

3

198

32

1 695

100

200

31

4 324

9

1 422

40

5 746

200

300

7

1 685

6

1 455

13

3 140

300

400

5

1 635

19

6 556

24

8 191

400-

500

4

1 738

10

4 295

14

6 033

500

600

1

506

4

2 263

5

2 769

600

700

-

-

3

1 843

3

1 843

700

800

1

715

2

1 516

3

2 231

800

900

-

-

4

3 397

4

3 397

900

1000

1

950

-

1

950

1000

-

-

2

3 670

2

3 670

79

13.050

62

26.615

141

39 665

>
Totaal

-

Bronnen Enquete Loring 1974/1975, Bedrijfsenquéte 1977/1978

Bij het gebruik van de enquêtes van Loring kunnen nog de volgende
kanttekeningen worden gemaakt. Omdat ze overwegend werden afgenomen
in 1974 en voor een klein deel in 1975 kan men zich afvragen of ze vergelijkbaar zijn met die welke dateren uit 1977 en 1978. Hoewel er in 3 à 4
jaar zeker wel enige veranderingen zullen zijn opgetreden, lijken die toch
niet zo omvangrijk. Dit kan worden geïllustreerd met behulp van de verschuivingen in de gewaskeuze in die periode voor de provincie Cordoba als
geheel. Weliswaar waren de wijzigingen in oppervlakte bij enkele gewassen
niet zonder betekenis, maar als we de gewassen indelen in intensiteitsgroepen, zoals op Figuur 3.12, dan blijken de veranderingen slechts minimaal te
zijn. Wel moet men daarbij bedenken dat die gegevens gelden voor de provincie als geheel.
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De enquêtes van Loring zullen gebruikt worden voor het vergelijken
van de produktiviteit en de arbeidsbezetting van kleine bedrijven met die
van latifundios en als we op grond van het bovenstaande aannemen dat er ¡n
het belangrijkste landbouwgebied van Córdoba, de Lage Campiña, evenmin
grote verschuivingen tussen de intensiteitsklassen zijn opgetreden, dan lijkt
het verantwoord om een vergelijkende studie naar bedrijfsgrootte te maken
op basis van eigen én Loring's enquêtes.
Een tweede kanttekening betreft de vraag of de groep van 141 bedrijven representatief is voor de hele populatie van bedrijven van de Cordobese
Lage Campiña. Vergelijken we de verdeling naar grootteklasse met die van
de Censo Agrario van 1972, dan zien we dat van de groep latifundios 41,2%
is vertegenwoordigd in de enquêtes, van de bedrijven van 100-300 hektare
11,8% en van de bedrijven kleiner dan 100 ha slechts 0,2%. Dat de laatste
groep zo schamel vertegenwoordigd is, is niet zo verwonderlijk gezien het
aantal van bijna 16.000 bedrijven die deze klasse in het gebied telt. Bovendien zijn de geënquêteerde bedrijven van deze groep veel groter dan gemiddeld: de bedrijven die 0,2% van het aantal vormen bezitten 1,3% van de
grond. Daarentegen lijken de bedrijven van 100-300 ha een goede doorsnee,
althans wat oppervlakte betreft, van de hele groep (11,8% van het aantal
met 12,0% van de grond). Datzelfde geldt voor de grootteklassen van
300-500 (42,2 en 41,8%) en van 500-1000 ha (45,7 en 48,3%). De geënquêteerde bedrijven met 1000 en meer ha zijn echter veel groter dan hun
soortgenoten gemiddeld: met zijn tweeën (18,2% van het aantal) bezitten ze
26,5% van de grond van hun klasse.
Met betrekking tot de representativiteit kan verder nog worden opgemerkt dat de geënquêteerde bedrijven vrij ongelijk over het gebied zijn
verspreid. De gemeenten Cordoba en Santaella zijn met resp. 80 en 26
enquêtes sterk over-vertegenwoordigd. Voor de door ons te maken vergelijkingen is dit echter een pluspunt omdat de door ons geënquêteerde latifundios immers allemaal in deze gemeenten liggen.
Een derde kanttekening betreft de betrouwbaarheid van de enquêtes.
Het is ons niet van alle enquêtes precies bekend door wie, onder welke
omstandigheden en op welke wijze de enquêtes zijn afgenomen. Enkele
bleken onvolledige of tegenstrijdige gegevens te bevatten en werden verwijderd. Uit enkele enquêtes valt op te maken dat ze werden ingevuld door een
enquêteur die in familierelatie stond met de eigenaar van het bedrijf.
Hoewel dus enig voorbehoud aangaande deze bron moet worden gemaakt, lijkt het gebruik ervan zeker verantwoord. Tegenover de opgesomde
bedenkingen staat dat er geen reden is om aan de integriteit van Loring te
twijfelen en dat het de enige bestaande bron is waaraan de gewenste gegevens kunnen worden ontleend.

De voorafgaande hoofdstukken waren gewijd aan een uiteenzetting
over ons onderzoek: het onderwerp, de probleemstelling en de beschikbare
bronnen. In de resterende hoofdstukken van deel 1 komen aan de orde de
omvang en de regionale spreiding van het latifundisme, het grootgrondbezit
en de grootgrondbezitters en het onderzoeksgebied. Het zijn onderwerpen
die van belang zijn voor alle drie de nog volgende delen van onze studie. De
inhoud is tendele ontleend aan literatuur en statistisch materiaal, tendele
aan onze bedrijfsenquête.
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1.4 DE OMVANG EN DE REGIONALE SPREIDING
VAN НЕТ LATIFUNDISME
1.4.1

INLEIDING

Wanneer men de regionale spreiding van het latifundisme wil nagaan,
dan blijkt dat er tot op heden geen enkele bron is waaraan niet bepaalde
bezwaren kleven. We zullen beginnen met een kort overzicht van deze bron
nen.
Vele auteurs, ook recente, baseren zich op het klassieke werk van
Carrión uit 1932. Eén bezwaar hiertegen is dat er sindsdien veranderingen
zijn opgetreden (al neemt men aan dat die niet ingrijpend zijn geweest), een
ander dat de kadasteropnamen waar Carrión vanuit ging indertijd nog niet
kompleet waren, met name niet voor Noord-Spanje.
In de publikaties van Garcia-Badell (1960 en 1969) kan men gegevens
vinden over de eigendommen. Ze worden echter niet onderscheiden in privaat- en niet-privaatbezit en er komen evenmin gegevens in voor over de
oppervlakten.
De Censo Agrario van 1962 biedt gegevens over aantallen en oppervlakten van bedrijven per grootteklasse, echter evenmin onderscheiden naar
soorten eigenaars. Toch is deze bron herhaaldelijk gebruikt voor het vaststellen van de spreiding van het latifundisme in Spanje (Lamo de Espinosa
1969; Bosque Maurel 1968-69). Het blijkt dan dat grote bedrijven in het
hele land een belangrijke plaats innemen, zowel naar aantal als naar oppervlakte.
Een enquête van fincas van 500 ha en groter (INE 1970) laat echter
zien dat de private grote bezittingen het meest voorkomen in Zuidwest
Spanje en schaars zijn in de rest van het land (Kleinpenning 1975:76; Maas
1978:31 ). De bezwaren van deze gegevens voor onze studie zijn dat het gaat
om eigendommen en niet om bedrijven en dat de minimumgrens veel hoger
ligt dan wij hier voor latifundios aannemen.
De (voorlopige) resultaten van een studie van Leal Maldonado en Martin Arancibia (1977) geeft zowel private als niet-private eigendommen. Een
bezwaar is dat zij zich slechts baseren op de 1400 grootste eigendommen
van Spanje (de vorige publikatie komt alleen al tot 5722 private eigendommen van 500 ha en groter). Toch blijkt ook hieruit duidelijk een grotere
koncentratie van private grote bezittingen in het zuidwesten van het land.
Tenslotte is er de landbouwtelling van 1972. Deze zullen wij hier
gebruiken, zowel omdat ze betrekking heeft op bedrijven als omdat hierbij
een onderscheid kan worden gemaakt tussen private en publiek-sociale bedrijven. Bovendien is het de meest recente bron.

Over de bruikbaarheid van de Censo Agrario van 1972 om de regionale
spreiding van het latifundisme na te gaan werd reeds eerder bericht (Maas
1978). Daarom zal hier worden volstaan met het weergeven van de meest
relevante aspekten.
In tabel 0-04 van de censuspublikaties В en С vindt men, landelijk en
per provincie, de bedrijven naar aantal en oppervlakte per grootteklasse en
bovendien uitgesplitst naar de 'juridische status van de ondernemer'. Van de
laatste worden zes soorten en een restgroep onderscheiden, n.l. persona
natura/ (natuurlijk persoon), proindiviso (vnl. onverdeelde erfenissen), sociedad (vennootschap), agrupaciones (coöperaties, syndicale groepen e.d.),
entidad pública (openbaar lichaam), comunales (communaal bezit) en otras
condiciones (overige, т . п . bezit van kerken en religieuze instellingen).
Uit de gebruikte terminologie en de omschrijvingen daarvan (publikatie D van de Censo) blijkt duidelijk dat het hier in feite niet gaat om de
juridische status van de ondernemer, maar om de juridische status van de
eigenaar(s) van de onderneming, ook al zullen dit meestal wel dezelfde
personen zijn. Vandaar dat op grond van deze gegevens de bedrijven in
privaat eigendom (persona natural, proindiviso en sociedad) kunnen worden
onderscheiden van de publiek-sociale (de overige) (24).
De bedrijven worden in genoemde tabel naar aantal en oppervlakte
ingedeeld in 20 grootteklassen, zodat het mogelijk is de latifundios te selekteren met behulp van onze twee kriteria, t.w. een minimumoppervlakte van
300 ha en privaat eigendom.
In Tabel 1.6 is een aantal landelijke gegevens samengebracht. Er waren
in 1972 in totaal 20.992 bedrijven van 300 ha en groter, die samen een
oppervlakte hadden van 20.520.095 ha (gemiddeld 978 ha per bedrijf).
Hiervan bestond 63,9% uit bedrijven in privaat eigendom [latifundios), maar
deze namen slechts 46,6% van de oppervlakte voor hun rekening, zodat hun
gemiddelde oppervlakte (713 ha) minder dan de helft bedroeg van die van
de bedrijven in publiek-sociaal eigendom (1446 ha). Alle bedrijven van 300
ha en groter vormden 0,8% van het totale aantal, maar aan deze behoorde
44,9% van de agrarische oppervlakte. Voor onze latifundios waren deze
percentages resp. 0,5 en 20,9.

1.4.2 DE SPREIDING OP NA Tl ON AA L NI VEA U
In de 'Cuadernos Provinciales' van de Censo komen voor elke pro
vincie dezelfde gegevens voor als hierboven vermeld werden, zodat dezelfde
berekeningen eveneens per provincie zijn te maken. De voor ons doel rele91

Tabel 1 6
Spanje aantal en oppervlakte van alle landbouwbedrijven en van bedrijven van
300 ha en groter naar juridische status
Aantal

Oppervlakte (ha)

%

%

van alle
bedrijven

van be
drijven
» 300 ha

(1)

(2)

(3)

2 571 059

100.0

Bedrijven > 300 ha en
privaateigendom
Persona natural
Proindivisio
Sociedad

13 422
10619
1 492
1 311

0,5
0,4
0,1
00

Bedrijven > 300 ha en
publiek-sociaal
eigendom
Agrupaciones
Entidad Publica
Comunal
Otras condiciones

7 570
708
5 138
1 465
259

20 992

Kategorie

Alle bedrijven

Totaal bedrijven
> 300 ha

Absoluut

%

%

van alle
bedrijven

van be
drijven
> 300 ha

(4)

(5)

(6)

45 702 850

100,0

-

63,9
50,6
7,1
6,2

9 570 775
6 809 182
1 247 169
1 514 424

20,9
14,9
27
3,3

46,6
33,2
6,0
7,4

0,3
0,0
0,2
01
00

36,1
3,4
24,5
7,0
1,2

10 949 350
421 874
8 463 712
1 749 298
314 466

23,9
0,9
18,5
3,8
07

53,4
2,1
41,3
85
1,5

0,8

100,0

20 520,125

44,9

100,0

-

Absoluut

Bron Berekend uit Tabla 0 04 serie С van de Censo Agrario van 1972

vante (oppervlakte) percentages staan ¡η Tabel 1.7, de absolute aantallen ¡n
Bijlage 3. Ze maken duidelijk waarom het onmogelijk is de landelijke spreiding van het latifundisme na te gaan aan de hand van de cijfers van alle
bedrijven van 300 ha en groter. Terwijl het (oppervlakte)percentage voor de
laatste in veel provincies, verspreid over het hele land, namelijk zeer hoog is
(kolom a), loopt het aandeel van de privaatbedrijven daarin, sterk uiteen
(kolom c). In de zuidelijke provincies ligt het in het algemeen boven de 50%
en in veel provincies zelfs boven de 80, maar in de noordelijke helft van
Spanje komt het doorgaans niet boven de 30%. Geen wonder dat Lamo de
Espinosa (1968) op grond van de cijfers van de eerste landbouwtelling tot
zulk een onverwachte spreiding van het latifundisme in Spanje komt. Carrion (1973:147 e.ν.) gebruikt deze cijfers eveneens, maar het merkwaardige
is dat hij geen tegenspraak signaleert met de spreiding van het latifundisme,
zoals hij die 40 jaar eerder vaststelde. Integendeel, hij ziet er een bevestiging
in van "het latifundistisch karakter van Extremadura en West-Andalusië".
Om de regionale verschillen in de mate van latifundisme goed te laten
uitkomen, zijn de provinciale oppervlaktepercentages van de latifundios
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Tabel 1.7
Oppervlakte percentages van bedniven van > 300 ha en van Latifundios
en percentage privaatbezit, per provincie

PROVINCIE

0
/o van de Census
oppervlakte

%

Alle be
drijven
» 300 ha

Latifun
dios

van totaal
» 300 ha

(a)

(b)

(с)

Privaat
PROVINCIE

% van de Census
oppervlakte

%

Latifun
Alle be
drijven
dios
» 300 ha

van totaal
> 300 ha

(a)

(b)

(с)

Privaat

1
2
3
4
5

Alava
Albacete
Alicante
Almena
Avila

46,1
50,6
30,0
41,6
45,6

2,3
38,4
13,8
20,1
23,4

5,0
75,8
46,2
48,3
51,2

26
27
28
29
30

Logroño
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia

55,6
34,9
40,7
37,5
37,1

2,5
2,4
24,0
18,0
20,2

4.5
7,0
59,1
48,2
54,5

6
7
8
9
10

Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Caceres

47,4
20,8
18,0
42,8
57,7

43,1
19,4
15,4
4,2
48,4

90,9
93,1
85,2
9,8
83,9

31
32
33
34
35

Navarra
Orense
Oviedo
Falencia
Palmas (Las)

48,1
54,0
56,6
37,9
47,6

5,0
7,1
5,6
5,5
27,6

10,4
13,2
9,9
14,6
58,0

11
12
13
14
15

Cadiz
Castellón
Ciudad Real
Cordoba
Coruna (La)

58,6
25,9
50,8
38,3
12,2

51,0
10,3
41,4
33,0
0,7

87,1
39,5
81,5
86,1
5,8

36
37
38
39
40

Pontevedra
Salamanca
Sta Cruz de Τ
Santander
Segovia

42,7
36,0
50,2
58,9
40,0

09
23,9
8,1
1,9
10,9

2,1
66,5
16,2
3,2
27,2

16
17
18
19
20

Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa

45,8
26,9
43,9
56,3
22,7

19,2
17,8
21.1
14,7
6,8

41,8
66,0
48,2
26,2
29,9

41
42
43
44
45

Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo

50 3
50,8
16,9
53,3
39,5

45,2
13,6
4,9
11,6
32,1

89,9
26,8
29,1
21,7
81,3

21
22
23
24
25

Huelva
Huesca
Jaén
Leon
Lérida

64,6
53,8
44,6
58,8
47,4

45,6
18,7
24,0
2,8
10,3

70,7
34,7
53,8
4,8
21,7

46
47
48
49
50

Valencia
Valladohd
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

47,8
21,5
20,3
36,1
45,1

11,9
13,6
24
6,9
14,8

25,0
63,0
11,9
19,1
32,7

SPANJE

44,9

20,9

46,6

(a) Oppervlakte van bedrijven van 300 ha en groter als % van de census oppervlakte, per provincie
(b) Oppervlakte van privaatbedrijven (persona natural, proindiviso en sociedad) van 300 ha en
groter, als percentage van de census oppervlakte van alle bedrijven, per provincie
(c) Oppervlakte van de privaatbedrijven (persona natural, proindiviso en sociedad) van 300 ha en
groter als % van de oppervlakte van alle bedrijven van 300 ha en groter, per provincie (percentage
van de oppervlakte b van de oppervlakte a).
Bron Berekend uit Tabla 0 04, Serie В van de Censo Agrario van 1972
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voor Figuur 1.3 omgerekend in een
GETAL:

LATIFUNDISME-KONCENTRATIE-

oppervlaktepercentage van latifundios in de provincie
oppervlaktepercentage van latifundios in Spanje (= 20,9)

:<

^QQ

Dan blijkt zich een duidelijk latifundismegebied (koncentratiegetal van
100 of hoger) af te tekenen in het zuidwesten van het land. 11 van de 14
provincies die boven het landelijk gemiddelde komen liggen namelijk in
Andalusia, Extremadura en Nieuw-Kastilie.
Bovendien blijkt zich een zekere toename van het koncentratiegetal af
te tekenen van noord naar zuid (-west). Beide verschijnselen zullen voor
namelijk verklaard moeten worden uit politieke en sociale ontwikkelingen
in het verleden en niet, zoals nog wel eens wordt verondersteld, uit verschilFiguur 1.3
R E G I O N A L E SPREIDING V A N HET L A T I F U N D I S M E IN SPANJE
Oppervlakte van private bedrijven van > 300 ha, uitgedrukt in een latifundisme-koncentratiegetal per
provincie (Spanje = 100)

Bron: Berekend uit Tabla 0-04, Serie В van de Censo Agrario van 1972.
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len in natuurlijke gesteldheid. In diverse publikaties wordt op deze ont
wikkelingen ingegaan (Carrion 1932:Cap.lX; Malefakis 1970:Part 1,2; Maas
1974:295-298; Ruiz-Maya 1979) en daarom volstaan we hier met de opmer
king dat met name twee historische ontwikkelingen leidden tot de gesigna
leerde verschillen: de Reconquista, de van noord naar zuid verlopen verove
ring door de christenen van het door de Moren in bezit genomen deel van
het Iberisch Schiereiland, die duurde van de 9e tot en met de 15e eeuw, en
de Desamortisatie, de onteigening en verkoop van een groot deel van het
grondbezit in de dode hand (communaal bezit, grondbezit van de kerk,
religieuze instellingen e.d.) in de 19e eeuw.
Ί.4.3 DE SPREIDING OP PROVINCIAAL

NIVEAU

Anders dan bij de Censo Agrario van 1962 werden van de landbouw
telling van 1972 geen cijfers gepubliceerd over de oppervlakte per bedrijfsgrootteklasse per gemeente. Het Instituto Nacional de Estadística was echter bereid om de boven gebruikte tabel 0-04 eveneens voor de gemeenten
van Sevilla en Córdoba uit te draaien voor ons onderzoek (zie voor de
voornaamste gegevens Bijlage 4).
In beide provincies is het aandeel dat de privaatbedrijven bezitten in
de oppervlakte van alle bedrijven van 300 ha en groter, zeer hoog, namelijk
86,1% in Córdoba en 89,9% in Sevilla. De meeste gemeenten in de beide
provincies laten eveneens zeer hoge percentages zien. Slechts 15 van de 130
gemeenten (de 46 overige bezitten geen bedrijven van 300 ha en groter)
hebben een percentage van minder dan 80.
Per gemeente werd wederom een
LATIFUNDISME-KONCENTRAT/EGETAL berekend, ditmaal met het oppervlaktepercentage van latifundios in de betreffende gemeente in de teller van de formule en het landelijke
percentage (20,9) wederom in de noemer.
Figuur 1.4 A geeft deze koncentratiegetallen weer, ingedeeld in dezelfde klassen als bij de landelijke spreiding. In Sevilla blijken de meeste gemeenten in de noordelijke Sierra hogere koncentratiegetallen te bezitten
dan die van de vlakte. In het eerste gebied hebben 11 gemeenten een getal
van 300 of hoger, wat betekent dat bijna tweederde van hun oppervlakte
behoort aan privaatbedrijven van 300 ha of groter. Drie gemeenten komen
zelfs boven 400. In het noordelijk Sierragebied van Córdoba vinden we
zowel gemeenten met hoge als met lage koncentratiegetallen en het gemiddelde ligt aanzienlijk lager dan in Sevilla. Ook in de vlakte van de Guadalquivir vinden we grote verschillen tussen beide provincies. In Sevilla hebben
veel gemeenten getallen van 150 à 200, maar in het zuidwesten liggen de
meeste erboven. Die van Córdoba echter hebben voor het grootste deel lage
getallen. Dit is eveneens het geval in het zuidelijk Sierragebied, zowel in
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Sevilla als ¡η Cordoba. Gemeenten zonder latifundios zijn in het algemeen
klein van oppervlakte, waardoor ze doorgaans alleen bestaan uiteen neder
zetting en de daar omheen gelegen 'ruedo' met (vrij) kleine bedrijven.
Eerder (delen 1.1.1 en 1.1.2) kwam reeds aan de orde dat de fysieke
oppervlakte een gebrekkige maat is voor het bepalen van de omvang van
bedrijven en daarmee voor de spreiding van het latifundisme en dat dit
bezwaar minder groot is wanneer we, zoals hierboven, uitgaan van provin
ciale gemiddelden omdat gronden van betere en slechtere kwaliteit elkaar
dan in elk geval tendele zullen kompenseren (in de delen 1.6.1 en 3.2.1 zal
blijken dat dit wel opgaat voor de provincies Sevilla en Córdoba, maar
waarschijnlijk slechts ten dele voor bepaalde provincies in andere delen van
het land). Deze kompensatie zal echter veel geringer zijn op het niveau van
de gemeente, omdat de kwaliteit van de grond dan doorgaans veel minder
zal variëren.
Dit blijkt duidelijk uit de gemiddelde belastbare bedragen (líquido
imponible) per ha (Figuur 1.9 en Bijlage 4, kolom 8). Vandaar dat met
behulp van deze bedragen een korrektie is toegepast op het latifundismekoncentratiegetal. Eerst is per gemeente een
GRONDBELASTING-INDEX
berekend door het gemeentelijke bedrag te delen door 1191 (= het gewogen
gemiddelde aantal pesetas líquido imponible per ha voor de provincies Sevilla en Córdoba) en daarna is het latifundisme-koncentratiegetal van de betreffende gemeente hiermee vermenigvuldigd. Aldus werd voor elke gemeente een
GEKORRIGEERD
LATIFUNDISME-KONCENTRATIEGETAL
verkregen.
Zoals uit Figuur 1.4.8 blijkt is de relatieve spreiding van het latifundisme, gekorrigeerd naar de belastbare opbrengst, een geheel andere dan die
volgens de fysieke oppervlakte alléén. De vlakte van de Guadalquivir en met
name de Lage Campiña daarbinnen, komt nu als het latifundismegebied bij
uitstek naar voren. Ook het Marismasgebied en de Hoge Campiña van Sevilla
scoren vrij hoog.
Hoewel deze spreiding een beter beeld geeft dan de vorige, is ook dit
beeld zeker niet perfekt (25).

1.4.4 DE SPREIDING OP

GEMEENTENIVEAU

Gezien de keuze van de Lage Campiña als veldwerkgebied voor het
onderzoek is het van belang dat uit Figuur 1.4 В blijkt dat deze regio
inderdaad het belangrijkste latifundismegebied van de beide provincies is en
dat de gemeenten waarin de enquêtes werden gehouden (Carmona, Alcalé,
Córdoba en Santaella) gekorrigeerde koncentratiegetallen hebben die zowel
tot de hogere als tot de hoogste van de beide provincies behoren. Omdat
deze gemeenten echter een grote oppervlakte hebben en er niet in de hele

Figuur 1.4
R E G I O N A L E SPREIDING V A N HET L A T I F U N D I S M E IN S E V I L L A EN CORDOBA

A Latifunclisme-koncentratiegetat
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latifundisme
koncent rat legeta
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200 - 250 [J] [У] < 50
150-200

В gecorrigeerd Latifundisme-koncentratiegetal
Latifundisme koncentratiegetal gecorrigeerd m b v de
g r o n d b e l a s t i n g b e d r a g e n ( líquido imponible)
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Figuur 1.5
SPREIDING V A N HET L A T I F U N D I S M E

У//У/У, gebieden met overwegend kleine percelen
grote percelen
·.

M

•.

zeer grote percelen

IN DE LAGE CAMPIÑA V A N S E V I L L A EN CÓRDOBA

<%. ·

nederzettingen

. _

provmciegrenb

w

' V ' / N ^ 4 rivieren

Bron: Interpretatie van NASA ERTS-opnamen van 8-III-1973 en 22-IX-1973 (zie Foto 1)

§

'Ш
\

Μ

ν

Ä'

·

-

Ч*

*^' '

"'

¿ш

Foto 2: Latifundio-landschap
Opname: CETFA 1973

ten Ζ.О. van El Viso (Sevilla)

Foto 3: 'Ruedo'-landschap rondom Marchena (Sevilla)
Opname: CETFA 1973
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Figuur 1.6
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1969

gemeente werd geënquêteerd, stond daarmee nog niet vast dat de met de
enquêtes onderzochte gebieden een goede selektie vormden. Twee bronnen
verschaften daarvoor opheldering: De ERTS-opnamen van de NASA en
luchtfoto's (26).
Op de ERTS-opnamen zijn percelen van enige omvang duidelijk herkenbaar (Foto 1) zodra ze een ander grondgebruik hebben dan de ernaast
liggende. Daardoor konden op Figuur 1.5 de gebieden worden aangegeven
waar overwegend kleine, grote en zeer grote percelen voorkomen. Uiteraard
is deze interpretatie subjektief.Ook hoeft een groot bedrijf niet persé in
grote gebruikspercelen te zijn verdeeld, al is dat blijkens ons veldwerk normaal wel het geval. Bovendien kan het voorkomen dat enkele aaneengesloten kleine bedrijven met hetzelfde grondgebruik zich op de foto voordoen
als één groot perceel. Men mag echter aannemen dat zeker in de gebieden
met overwegend zeer grote gebruikseenheden hoofdzakelijk latifundios
voorkomen.
Duidelijk zien we op de kaart de eerder beschreven inrichting van het
agrarisch kultuurlandschap met de 'ruedo' van kleine bedrijven rondom de
nederzettingen en daarbuiten de 'ruedo de latifundios'.
Er blijken zich drie grote latifundiogebieden af te tekenen: CarmonaFuentes-Utrera (met een uitloper naar het N.O.), Ecija-Palma-Fuentes (met
uitlopers naar het Z.O.) en het gemeentegebied van Córdoba. In het eerste
en het laatste gebied werd vrijwel overal geënquêteerd, in het middelste
gebied alleen in het uiterste zuidoosten (Santaella).
Met behulp van luchtfoto's konden de enquêtegebieden nader worden
bestudeerd en bepaalde details worden geverifieerd. Van de Vega de Carmona waren bovendien kaarten met de verkaveling beschikbaar (INC-studie
1969). Uit de hierbij gereproduceerde luchtfoto's en kaartfragmenten (Foto's 2,3,4 en 5; Figuren 1.6 en 1.7) blijkt duidelijk het grote verschil tussen
de 'ruedos' rondom de nederzettingen en het landschap van de latifundios.
Uit de kaartfragmenten valt goed op te maken hoe overheersend het eigendom van latifundisten in de 'Vega' is. In Córdoba vindt men overwegend
een blokverkaveling, in de 'Vega de Carmona' een strokenverkaveling.

Figuur 1.7
SITUERING
V A N DE
IN CÓRDOBA

LUCHTFOTO'S

Foto 4: Latilundio-landschap
Cordoba

o
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langs de Guadalquivir
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Opname: CETFA 1973

Foto 5: Santa Cruz (Cordoba)
latifundios
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1.5

GROOTGRONDBEZIT EN GROOTGRONDBEZITTERS

Ons onderzoek heeft diverse gegevens over de grootgrondbezitters opgeleverd die van belang bleken te zijn voor de verklaring van de resultaten
van ons onderzoek op de bedrijven. Het gaat met name om de koncentratie
van het grondeigendom en om de identiteit, de woonplaatsen en het absenteisme van de grootgrondbezitters.

1.5.1 DE KONCENTRATIE

VAN HET

GRONDEIGENDOM

De aan de Censo Agrario ontleende gegevens over de grootgrondbedrijven geven volstrekt geen volledig beeld van de koncentratie van het agrarische grondeigendom, niet alleen omdat latifundisten eigenaar kunnen zijn
van meerdere grote bedrijven, maar daarnaast ook nog van kleinere. Ook het
totale bezit per individuele eigenaar, zoals geregistreerd bij het kadaster, zou
nog geen volledig beeld opleveren, zoals eerder werd verduidelijkt (deel
1.3.2) en bovendien bleek uit de gegevens van Malefakis over Badajoz.
Ook de gegevens die tot onze beschikking kwamen uit de twee inventarisaties van grondeigenaars en uit onze enquête, tonen dat duidelijk aan.
Bij de laatste werd een vraag gesteld over andere bezittingen van de eigenaar
van het geënquêteerde bedrijf en de antwoorden daarop geven een eerste
aanwijzing voor de gekoncentreerdheid van het eigendom. Uit Tabel 1.8 kan
Tabel 1 8
Andere bezittingen van de bedrijfseigenaars en de lokatie
van deze bezittingen
Geënquêteerde bedrijven m de Lage Campiña van
Sevilla (Carmona en Alcalá) en Cordoba (Cordoba
en Santaella)
Sevilla

Cordoba

Enquêtevragen en antwoorden

Abs

%

Abs

%

Heeft de eigenaar van het bedrijf
nog andere bezittingen?
Ja
Neen
Onbekend
Totaal

37
6
6
49

76
12
12
100

32
9
3
44

73
20
7
100

Waar liggen die andere bezittingen 7
In dezelfde provincie als het bedrij); 23
5
Buiten deze provincie
In en buiten deze provincie
8
1
Onbekend
37
Totaal

62
13
22
3
100

21
6
4
1
32

66
19
12
3
100

Bron Bedrijfsenquëte 1977/1978
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men aflezen dat circa driekwart van deze latifundisten meer dan één bezitting heeft. Die andere bezittingen blijken voor ongeveer tweederde gelegen
te zijn in dezelfde provincie als het geënquêteerde bedrijf.
Met behulp van de inventarisaties van grondeigenaars was de koncentratie van het eigendom veel nauwkeuriger na te gaan. Zoals uit Tabel 1.9
(1°) blijkt waren er in de Vega de Carmona 54 en in de gemeente Córdoba
87 eigendomseenheden van 300 ha of groter ('fincas' in Córdoba en 'parcelas' in de Vega) en zij namen resp. 37,8 en 32,0% van de oppervlakte voor
hun rekening. Deze laatste cijfers blijken vrij goed overeen te komen met de
aandelen van de bedrijven van 300 ha en groter van de Censo Agrario (5°)
(de absolute aantallen zijn voor Cordoba wel, maar voor Carmona niet
vergelijkbaar omdat de 'Vega' zich ook buiten deze gemeente uitstrekt).
Vervolgens is de koncentratie per individuele eigenaar bepaald, n.l.
door het bezit van personen met dezelfde voor- en achternamen op te
tellen, evenals de eigendommen van dezelfde vennootschap (2°). Het aantal
eigenaars met 300 en meer ha blijkt niet alleen groter dan het aantal bezit-

Tabel 1 9
De concentratie van het grondeigendom m de Vega de Carmona en in de gemeente Córdoba
Vega de Carmona

Aantal

1

2

3

4

5

% van de
oppervl
ν d Vega

Gemeente Cordoba

Aantal

% van de
oppervl
ν d Gemeente

Eigendommen (Parcelas Fincas)
van > 300 ha

54

37,8

87

32,0

Individuele eigenaars
met > 300 ha

58

47,0

103

46,1

Individuele eigenaars, families en
vennootschappen met s* 300 ha

64

53,8

113

60,9

176
47
34
16
4
277

5,3
10,7
17,0
14,6
6,2
53.8

248
144
67
18
2
479

8,5
20,5
20,6
9,3
2,0
60,9

55

38,3

83

36,5

Eigendommen van individuen,
families en vennootschappen
met > 300 ha (zie 3 ) naar oppervl
< 100 ha
100 300 ha
300 500 ha
500 1000 ha
» 1000 ha
Totaal
Censo Agrario van 1972
Privaatbedrijven *• 300 ha,
Gemeenten Carmona en Cordoba

Bronnen Inventarisaties van grondeigenaars van de Vega de Carmona en de Gemeente
Cordoba
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tingen van die omvang, maar hun aandeel ¡n de oppervlakte is ook aanzienlijk groter, resp. 47,0 en 46,1%.
Tenslotte is ook het eigendom van gezinnen en families gekombineerd
door het optellen van het bezit van eigenaars met dezelfde achternamen
(apellidos). Hoewel dit in Spanje, door het gebruik van twee achternamen
minder riskant is dan het b.v. in Nederland zou zijn, is het natuurlijk niet
uit te sluiten dat de aldus gekombineerde personen geen familie van elkaar
zijn. Daarom werd ook gelet op de zeldzaamheid van de namen en bij
twijfel ook op de ligging van de percelen. In Córdoba was dit probleem veel
kleiner omdat ook de adressen beschikbaar waren (niet alleen gezinsleden,
maar ook andere verwanten hadden nogal eens eenzelfde-kantoor-adres).
Aldus bleken in de Vega 64 en in Córdoba 113 eigenaars (-groepen) voor te
komen met 300 of meer ha (3°), die resp. 53,8 en 60,9% van de agrarische
grond bezitten. De koncentratie van het eigendom is dus veel hoger dan
blijkt uit de afzonderlijke eigendommen of uit de bedrijven, mede omdat de
latifundisten naast de grote eigendommen ook veel kleinere kavels bezitten
(4°), met name in Córdoba. Het gemiddelde bezit per individuele eigenaar is
619 ha in de Vega en 544 in Córdoba, per eigenaar(-sgroep) zijn deze
gemiddelden resp. 645 en 656 ha.
Toch is ook dit beeld zeker nog niet kompleet, omdat alleen rekening
¡s gehouden met de eigendommen die de betreffende personen en groepen
hebben in een van de twee gebieden. Uit de enquêtes bleek al dat hun
bezittingen daarbuiten ook nog aanzienlijk kunnen zijn, terwijl eigenaars die
in de betreffende gebieden geen 300 ha halen, eveneens grootgrondbezitter
kunnen zijn door eigendommen die ze daarbuiten hebben.
Deze gegevens vormen een bevestiging van wat Malefakis al vaststelde
voor de provincie Badajoz in de jaren dertig en op grond waarvan hij konkludeert dat "the latifundist is much more important than the latifundio"
(1970:32). De grote koncentratie van het grondbezit kan mede een verklaring vormen van het 'absenteistisch' gedrag van latifundisten.

1.5.2 DE IDENTITEIT

VAN DE

BEDRIJFSEIGENAARS

Uit de gegevens over de identiteit van de eigenaars van de geënquêteerde bedrijven (Tabel 1.10) kan ten eerste een bevestiging worden verkregen van de opinie (van Malefakis, Leal Maldonado & Martin Arancibia)
dat adellijke grootgrondbezitters een ondergeschikte rol spelen. Zij vormen
14 en 11% van het aantal eigenaars en bezitten 19 en 22% van de grond. Uit
de vergelijking van deze percentages per gebied valt ook op te maken dat
hun bezittingen gemiddeld groter zijn dan die van de 'burger'-latifundisten;
in Córdoba zelfs ruim het dubbele.
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Tabel 1.10
Identiteit van de eigenaars van geënquêteerde latifundios m de
Lage Campiña van Sevilla (Carmona en Alcalá) en Córdoba
(Córdoba en Santaella)
Cordoba

Sevilla
Aantal

abs
Vennootschappen

Oppervlaikte
(ha)

%

abs

%

Oppervlaikte
(ha)

Aantal

abs

%

abs

%

12

25

5.037

17

5

11

2 324

10

7

14

5471

19

5

11

5 270

22

Overige

30

61

18 585

64

34

78

15 946

68

Totaal

49

100

29.093

100

44

100

23.540

100

Adel

Bron· Bedri|fsenquête 1977/1978

Ten tweede zien we uit de gegevens van deze tabel dat vennootschappen evenmin overheersen, al is hun rol in Sevilla wel beduidend groter dan
in Córdoba, zoals López Ontiveros al vermoedde.
Het verpachten van latifundios komt weinig voor: in Sevilla 6% van
het aantal geënquêteerde bedrijven met 3% van de geënquêteerde oppervlakte. In Córdoba zijn deze percentages 9 en 9.

1.5.3 DE WOONPLAATSEN EN HET ABSENTEÏSME
VAN DE
GROOTGRONDBEZITTERS
Reeds eerder werd uitgebreid ingegaan op het begrip absenteisme en
het onderscheid tussen 'fysiek' en 'mentaal' absenteisme.
Voor ons veldwerkgebied zouden we van fysiek absenteisme willen
spreken als de eigenaar meer dan 50 km van zijn bedrijf woont. Gezien de
kwaliteit van de wegen in het algemeen en van de bedrijfswegen in het
bijzonder, lijkt het dan in de meeste gevallen zeer moeilijk of onmogelijk
voor de eigenaar om persoonlijk de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich
te nemen. Voor onze beide enquêtegebieden betekent dit dat eigenaars die
in de betreffende provinciehoofdsteden wonen daartoe wel in staat worden
geacht. Uit Tabel 1.11 kan duidelijk worden dat in Sevilla 18% van de
eigenaars met 2 1 % van de grond volgens dit kriterium fysiek absent is en in
Córdoba 23% met 35% van de grond. Onze gegevens stemmen vrij goed
overeen met die van Drain (1977:261). Volgens hem woonde van de Sevillaanse eigenaars van de private fincas met 500 en meer ha (publikatie INE
1970) 81% (met 71% van de grond) binnen de provincie.
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Tabel 1.11
Eigenaars van Latifundios woonplaatsen en onderscheid naar 'absenteisten' en
'persoonlijk exploiterende eigenaars'
Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Cordoba
(Cordoba + Santaellal)

Sevilla
(Carmona + Alcalá)
Oppervlakte
bedrijven

Aantal
bedrijven
abs
Woonplaats
1 Op het bedrijf

%

abs (ha)

Oppervlakte
bedrijven

Aantal
bedrijven

%

abs

%

abs (ha)

%

1

2

930

3

1

2

398

2

34

70

19 669

68

31

70

13 784

58

In een andere plaats
op minder dan 50 km
van het bedrijf

5

10

2 353

8

2

5

1 090

5

4

Overig Andalusie

2

4

920

3

4

9

4012

17

5

Overig Spanje

7

14

5 221

18

6

14

4 256

18

49

100

29 093

100

44

100

23.540

100

9

18

5 276

18

14

32

5 999

26

Absenteisten

15

31

9 071

31

9

20

4 239

18

Onbekend

25

51

14 746

51

21

48

13 302

56

Totaal

49

100

29.093

100

44

100

23 540

100

2

3

In de provincie
hoofdstad

Totaal
Persoonlijk exploiterende
eigenaars

Bron

Bedri|fsenquête 1977/1978

Uit de gegevens van de inventarisatie van grondeigenaars in Cordoba
blijkt dat van het totaal van de latifundisten in deze gemeente het aantal
niet-fysiek absenteisten naar verhouding hetzelfde is als bij de enquête,
maar dat zij een groter deel van de grond bezitten.
Niet alleen woont meer dan tweederde van de latifundisten in de beide
provinciehoofdsteden, maar ook in deze beide steden wonen ze zeer gekoncentreerd. In Sevilla vindt men hen voornamelijk in het oudste stadsdeel en
in de luxe nieuwbouwwijk Los Remedios (Drain 1977:266), in Córdoba
behalve in de historische Barrio de la Judería en de omgeving van de Generalísimo, vooral in de tegen de hellingen van de Sierra gelegen villawijk El
Brillante.
Belangrijker dan het fysiek absenteisme leek ons het mentaal absenteisme en daarom werd bij de enquête, т . п . in een informeel gesprek ach108

teraf, gemformeerd naar de bemoeienis die de eigenaar met de exploitatie
had (zoals de keuze van de gewassen en de arbeidsorganisatie), naar de
frekwentie van zijn bezoeken aan het bedrijf of zijn telefonische kontakten,
naar zijn kennis van zaken over de bedrijfsvoering etc. Slechts in de helft
van de gevallen kon voldoende uitsluitsel worden verkregen om de eigenaar
in te delen bij de 'persoonlijk exploiterende eigenaars' of de 'absenteisten'.
De resultaten staan eveneens in Tabel 1.11. Er werd van beide groepen
een vrijwel gelijk aantal aangetroffen (resp. 23 en 24) en de gemiddelde
oppervlakte van hun bedrijven verschilt niet sterk (490 en 555 ha). Wel is
het verschil tussen Sevilla en Cordoba zeer opvallend. In de eerste provincie
is ongeveer tweederde absenteist, in de laatste éénderde. Dit verschil tussen
beide provincies komt ook duidelijk tot uiting in het aantal eigenaars dat bij
het enquêteren op hun bedrijf werd aangetroffen. In Sevilla waren dat er 5
(10%), in Cordoba 16 (36%), terwijl toch uit hun woonplaatsen blijkt dat
de mogelijkheid om het bedrijf te bezoeken voor beide groepen even groot
was. Het geringe verschil tussen beide gebieden voor wat betreft andere
bezittingen, in of buiten de provincie (zie 1.5.1), waardoor eigenaars mogelijk 'huns ondanks' absenteist zouden kunnen zijn, biedt evenmin een verklaring voor dit onderscheid.
Voor zover althans het kleine aantal eigenaars dat in Sevilla werd
gesproken een oordeel toelaat, leken deze ook minder geïnteresseerd in
bedrijfsproblemen en in de arbeidskrachten dan hun Cordobese collega's,
terwijl onder de laatsten ook de twee eigenaars werden aangetroffen die zelf
(wel eens) fysieke arbeid op hun bedrijf verrichtten (27).
Dat de woonplaats overigens wel een belangrijk gegeven is i.v.m. het
onderscheid tussen persoonlijk exploiterende eigenaars en absenteisten
blijkt hieruit dat van de eerste groep slechts één van de 23 op meer dan 50
km van zijn bedrijf woonde (n.l. in Madrid), terwijl van de 24 absenteisten
er 14 op minder dan 50 km woonden, 3 in overig Andalusië en 7 in Madrid.
De afstand van het bedrijf tot de betreffende provinciehoofdstad, waar de
meeste eigenaars wonen, bleek daarentegen niet van betekenis. Beide groepen eigenaars hebben bedrijven dichtbij Sevilla en Cordoba, maar ook in de
verst daarvandaan gelegen delen van het onderzoeksgebied.
Het hebben van andere bezittingen zou ook van invloed kunnen zijn.
Van de absenteisten bezat 86% ook nog een of meer andere bedrijven, bij de
persoonlijk exploiterende eigenaars was dat 75%.
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1.6 HET ONDERZOEKSGEBIED
Reeds eerder werd uiteengezet (deel 1.2) waarom de provincies Sevilla
en Cordoba werden gekozen als onderzoeksgebied en daarbinnen de Lage
Campiña als veldwerkgebied. Thans zal enige algemene informatie worden
gegeven over deze regio's en bovendien worden ingegaan op de regionale
verscheidenheid binnen de beide provincies, op de begrenzing van de onderscheiden regio's en op de mate van homogeniteit van de Lage Campiña.

1.6.1 DE PROVINCIES SEVILLA

EN CORDOBA

Sevilla en Córdoba zijn twee van de acht provincies van Andalusia, de
landstreek die het zuiden van Spanje vormt. Samen beslaan ze een oppervlakte van 27.719 km 2 (Sevilla 14.001 en Córdoba 13.718), d.w.z. 5,5%
van de oppervlakte van Spanje of, ter vergelijking, tweederde van de oppervlakte van Nederland. Hun inwonertal bedraagt 2,1 miljoen (resp. 1,4 en
0,7), dat ¡s 5,8% van de bevolking van Spanje.
De agrarische sektor van Sevilla en Córdoba neemt een belangrijke
plaats in, zowel binnen de provincies als binnen het land. Van het totale
aantal arbeidsplaatsen in de provincies vindt men 26,4% in de landbouw
(resp. 20,9 en 36,9 in Sevilla en Córdoba), wat neerkomt op 6,1% van het
nationale totaal. De agrarische sektor levert er 12,4% (resp. 10,1 en 18,1)
van de provinciale produktie (bruto toegevoegde waarde tegen faktorkosten). Dit is 6,7% van het nationale totaal. De beide provincies nemen daardoor de 2e en de 6e plaats in op de ranglijst van de (50) Spaanse provincies
naar produktie. De produktie per agrarische arbeidskracht is veel lager dan
in andere sektoren en ze is in Sevilla en Córdoba ook veel lager dan in de
meer ontwikkelde delen van Spanje.
Van de totale agrarische produktie van de beide provincies is 73%
afkomstig van de akkerbouw (Spanje 55%) en 22% van de veeteelt (Spanje
39%) (Alle cijfers hebben betrekking op 1977; Banco de Bilbao, La Renta
Nacional). Met name op het gebied van akkerbouw nemen de beide provincies een belangrijk deel van de nationale produktie voor hun rekening.
Speciaal geldt dit voor olijven, rijst, peulvruchten, suikerbieten, katoen en
tarwe. Ook de van de landbouw afgeleide produktie is in beide provincies
zeer belangrijk. Juan i Fenollar rekent ze tot de 15 Spaanse provincies met
de hoogst ontwikkelde agrarische en voedingsmiddelenindustrie
(1978:252).
Landschappelijk bestaan beide provincies uit drie grote delen. De vlakte van de Guadalquivir vormt het centrum en ten noorden en ten zuiden
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Figuur 1.8
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hiervan vinden we de berggebieden van resp. de Sierra Morena en de Sierras
Subbéticas(Zie Figuur 1.8) (28).
De Sierra Morena neemt het hele noorden van Sevilla en een deel van
Noord-Córdoba in. Het ¡s een vrij laag bergland (de hoogste delen reiken tot
ruim 700 m) met een weinig geprononceerd reliëf. Aan de zuidkant eindigt
de Sierra vlak ten noorden van de Guadalquivir, soms in een steile rand
(Córdoba), maar meestal is de overgang naar de vlakte meer geleidelijk. De
bodems van het gebied zijn doorgaans dun, steenachtig en weinig vruchtbaar. Het klimaat is gematigd warm en in het algemeen vochtiger dan ¡n de
rest van de beide provincies.
Slechts beperkte delen van de Sierra worden gebruikt voor akkerbouw
of olijfteelt. Het grootste deel van de oppervlakte wordt ingenomen door
met bomen ( т . п . kurk- en steeneiken) begroeide weidegebieden ('dehesas
arboladas'), door bossen en natuurlijke plantengroei. De voornaamste agra
rische aktiviteit is hier dan ook de extensieve teelt van runderen, schapen,
geiten en varkens, die voornamelijk bestemd zijn voor de slacht. Daarnaast
worden ook de bosbouw (eucalyptus, dennen, kurkeik) en de (commer
ciële) jacht beoefend. Het is een zeer dun bevolkt gebied dat bovendien
reeds decennialang een emigratie-overschot heeft, waardoor vrijwel overal
het bevolkingsaantal steeds verder terugloopt.
In Córdoba ligt ten noorden van de Sierra de Pedroches, een lichtgolvende hoogvlakte die deel uitmaakt van de Meseta. De bodems zijn hier
wat beter dan in de Sierra en de akkerbouw neemt dan ook een belangrijker
plaats in. Daarbij past men vruchtwisselstelsels met zeer lange braakperioden toe. Toch is ook hier de veeteelt de belangrijkste agrarische aktiviteit.
Het bekken van de Guadalquivir (Depresión Bética) is de grootste
laagvlakte van Spanje en de 'campiñas' van Cádiz tot Jaén "vormen met hun
25.000 km 2 het beste agrarische complex van Spanje en een van de beste
van Europa" (Bosque Maurel 1979a:7). Het gebied is van oorsprong een
zee-arm, die later werd opgevuld met mariene en terrestrische sedimenten.
De bodems zijn dik en vruchtbaar en de hier veel voorkomende donkere
'bujeos' en lichte 'albarizas' worden tot de allerbeste van Spanje gerekend.
Het klimaat met zijn zachte winter (rond 300 vorstvrije dagen per jaar)
en zijn zeer hete zomer is geschikt voor alle subtropische gewassen. De
neerslag is matig hoog (ca 600 mm), maar valt vrijwel geheel in herfst,
winter en voorjaar en wisselt in hoeveelheid sterk van jaar tot jaar. Het
gebrek aan neerslag kan echter ten dele worden gekompenseerd door irrigatie met water van de Guadalquivir en haar zijrivieren. Vooral de Genil, maar
ook diverse van stuwmeren voorziene Siërra-rivieren zijn hierbij van belang.
Men kan in deze vlakte enkele delen onderscheiden, namelijk ten zuiden en ten oosten van de Guadalquivir de Campiña en ten westen van de
zuidwaarts afgebogen rivier, de Aljarafe en de Marismas.
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Foto 6: Landschap m de Sierra Morena. Constantma (Sevilla)

Foto 7: Landschap in de Hoge Campiña, Estepa (Sevilla)

Ook de Campiña kan men weer ¡η enkele zones verdelen. Aan weers
zijden van de Guadalquivir ligt een dalbodem- en terrassenlandschap van
beperkte breedte. De gei'rrigeerde landbouw ( т . п . akkerbouw en fruitteelt,
maar ook verbouw van veevoedergewassen en tuinbouw) neemt hier de
voornaamste plaats ¡n. Het gebied wordt daarom als de 'Vega' (gei'rrigeerde
of irrigeerbare vlakte) aangeduid.
De eigenlijke Campiña is, aansluitend op de Vega, laag en vrijwel vlak
in het westen, maar wint naar het zuiden en oosten geleidelijk aan hoogte
en verandert dan in een zachtgolvend, later heuvelachtig landschap. In Córdoba reiken de heuvels vrijwel tot aan de Guadalquivir. Tussen Sevilla en
Carmona bevindt zich een laag plateau, dat tussen Carmona en Alcalá in een
steilrand (de 'Alcores') eindigt.
Deze 'Lage Campiña' is een uitgesproken gebied van droge akkerbouw
('tierra calma'), waar in een 'año y vez' stelsel graan, met name tarwe, wordt
afgewisseld met zomergewassen als oliezaden, suikerbieten e.d. Ook de olijfteelt komt voor, maar is duidelijk secundair. Vrijwel alle droge gewassen
leveren hogere opbrengsten dan de Spaanse gemiddelden.
Verder naar het zuiden nemen hoogte en reliëf toe. De akkerbouw
maakt in deze 'Hoge Campiña' deels plaats voor boom- en struikcultures,
vooral de olijf, maar in Córdoba ook voor de wijnstok.
De veeteelt speelt in de hele Campiña slechts een bescheiden rol en
neemt tendele het karakter aan van transhumance, met de noordelijke en
zuidelijke berggebieden als winterweiden.
De Campiña is een van de dichtsbevolkte gebieden van Spanje met
gemiddeld ongeveer 100 inwoners per k m 2 . De beide hier gelegen provinciehoofdsteden zijn duidelijk de overheersende verzorgende en industriële centra van de provincies; Sevilla is het zelfs voor heel Andalusië. Ze herbergen
samen 40% van de totale bevolking van Sevilla en Córdoba. De rest van de
bevolking van de Campiña woont eveneens sterk gekoncentreerd in 'boerensteden'. De emigratie van de laatste decennia zorgde in het algemeen voor
een stabilisering van het bevolkingsaantal, met uitzondering van dat der
beide hoofdsteden.
De vlakte wordt in het zuiden begrensd door de Sierras Subbéticas,
onderdeel van de Cordilleras Béticas of Sistemas Béticas. Slechts de uitlopers hiervan liggen in de provincies Sevilla en Córdoba, maar zij vormen een
hoger (tot circa 1300 m) en steiler bergland dan de Sierra Morena. Ook hier
hebben de bodems een lage agrarische waarde en wordt er naast olijfteelt
vooral extensieve veeteelt beoefend.
In zuidwest Sevilla vinden we nog twee kleinere landschappen, die
eveneens deel uitmaken van de vlakte, de Aljarafe en de Marismas. De eerste
is een zachtgolvend plateaulandschap waarop zowel olijfteelt ( т . п . voor
tafelolijven) als akkerbouw en tuinbouw worden beoefend. Tot de laatste
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behoren zowel groenteteelt als fruitteelt en wijnbouw. De veedichtheid is
laag, maar het gaat wel voor een deel om melkveehouderij.
Naast de Vega ¡s de Aljarafe het voornaamste gebied van kleine en
middelgrote gezins- en familiebedrijven. Onder invloed van het nabijgelegen
Sevilla is het tendele sterk geürbaniseerd (forensenplaatsen). Deze beide
faktoren verklaren mede de zeer dichte bevolking van het gebied, die zich
ook weerspiegelt in de geringe grootte van de gemeentegebieden.
De Marismas omvatten het moerassig mondingsgebied van de sterk
vertakte Guadalquivir. In het oostelijk deel wordt gei'rrigeerde rijstbouw bedreven op de uitgestrekte bedrijven van enkele grote maatschappijen, het
westen is een nationaal park en het middendeel wordt vanouds grotendeels
gebruikt voor extensieve veeteelt ( т . п . het fokken van vechtstieren).

Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, zijn er grote verschillen
tussen de diverse regio's wat betreft de agrarische mogelijkheden en de wijze
waarop daarvan gebruik wordt gemaakt. Als indikator voor beide kan het
bedrag aan belastbare opbrengst (líquido imponible) worden gebruikt. Uit
de Cuadros de Tipos is het gemiddelde bedrag per ha berekend door voor
alle onderscheiden soorten grondgebruik het betreffende aantal ha te vermenigvuldigen met het Ifquidobedrag per ha, de uitkomsten te sommeren en
dit bedrag te delen door de totale oppervlakte. Met de resultaten hiervan
werden Figuur 1.9 en Tabel 1.12 samengesteld (zie voorde bedragen per
gemeente Bijlage 4, kolom 8).
Figuur 1.9 geeft het gemiddelde aantal pesetas líquido imponible aan
grondbelasting per ha per gemeente. Het zijn de bedragen die eerder werden
gebruikt om het latifundisme-koncentratiegetal te korrigeren. Tabel 1.12
geeft voor elk van de beschreven regio's het gemiddelde bedrag van de
líquido, zowel voor de grond alléén als voor grond en vee tezamen (kolommen b en e).
Uit tabel en kaart blijkt duidelijk het grote verschil tussen de diverse
regio's. Vega, Lage Campiña en Aljarafe vallen op door hun intensieve agrarische produktie. De Sierra Morena en de Pedroches zijn regio's met een
weinig produktieve landbouw, al blijkt uit de cijfers ook dat het verschil
met de andere regio's wat kleiner wordt als men vergelijkt op basis van het
gekombineerde bedrag van grond- en veebelasting.

Eerder kwam reeds ter sprake dat door het verschil in produktiewaarde de ondergrens van een latifundios eigenlijk zou dienen te variëren in de
diverse agrarische regio's. Om de differentiatie die hierdoor zou ontstaan te
demonstreren is in Tabel 1.12 ook vermeld hoeveel ha in elke regio nodig
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Figuur 1.9
S E V I L L A EN CORDOBA. G E M I D D E L D B E L A S T B A A R

BEDRAG A A N

GRONDBELASTING

( L I Q U I D O IMPONIBLE) PER HA, PER GEMEENTE.

zou zijn om een bedrag van 400.000 ptas líquido imponible te halen, het
bedrag waarboven van een 'groot' bedrijf kan worden gesproken (kolommen
с en f ) . Wanneer we de belastbare bedragen voor vee meetellen zou dit in de
noordelijke Sierra- en Pedrochesgebieden neerkomen op circa 900 ha, in de
Vega op 100, in de Lage Campiña op 200, in de Hoge Campiña op 275, in
de zuidelijke Sierra op 350, in de Aljarafe op 130, in de Marismas op 300 en
in de provincies Sevilla en Córdoba als geheel gemiddeld op 300 ha. In de
kolommen d en g valt af te lezen hoe groot een latifundio in de diverse
regio's zou moeten zijn als we op basis van een oppervlakte van 300 ha in de
Lage Campiña, rekening houden met de gekonstateerde verschillen in produktiewaarde.
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Tabel 1 12
Gemiddelde* Liquido Imponible per ha en de daaruit berekende minimum oppervlakte voor een
grootgrondbednjf (= 400 000 ptas liq imp.) per regio van Sevilla en Cordoba
Provincie
Gemidd
Ifq imp
(ptas per
per ha)

Aantal ha
voor
400 000
ptas
Li'q imp

Index
(Lage
Campiña
= 300)

Gemidd
Ifq imp
(ptas
per ha)

Aantal ha
voor
400 000
ptas
L'q imp

Index
(Lage
Campiña
= 300)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

(9)

314
518

1274
772

2034
1395

Regio
(a )

Córdoba

Sevilla

Pedroches

alleen Grond
Grond + Vee

Sierra Morena

G
G + V

251
496

1594
806

1992
1113

293
375

1365
1067

2178
1929

Vega

G
G + V

4314
4728

93
85

117
117

4063
4235

98
94

156
171

Lage Campiña

G
G + V

1665
1842

240
217

300
300

2125
2404

188
166

300
300

Hoge Campiña

G
G + V

1022
1131

391
354

489
489

1420
1988

282
201

450
363

G
G + V

720
917

556
436

696
603

1348
1544

297
259

474
468

Aljarafe

G
G + V

2520
3041

159
132

198
183

Marismas

G
G + V

1306
1420

306
282

384
390

Provincie

G
G 4 V

1265
1444

316
277

396
384

1110
1263

360
317

573
573

Sierras
Subbeticas

* Voor de regio's de rekenkundige gemiddelden van de geheel m de betreffende regio gelegen gemeenten
Voor de provincies de gewogen gemiddelden
Bron Berekend uit DPH Sevilla en Cordoba, Cuadros de Tipos Evaluatorios 1976

1.6.2 BEGRENZING

1980

VAN DE REGIO'S

Omdat op basis van de Censo Agrario vergelijkingen zullen worden
gemaakt, zowel tussen latifundios en kleinere bedrijven als tussen latifundios van verschillende regio's, was het gewenst om tot een zo goed mogelijke begrenzing van de besproken regio's te komen. Doel was om regio's te
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verkrijgen die intern een hoge mate van uniformiteit zouden vertonen voor
wat betreft hun agrarische produktiemogelijkheden. Vooral de af te bakenen Lage Campiña diende intern weinig differentiatie te vertonen, omdat de
delen van dit gebied zouden worden gebruikt om op basis van vergelijkingen
konklusies te trekken over exploitatiewijze en werkgelegenheid op de latifundios.
Om tot een verantwoorde afbakening te komen werd, naast reliëf-,
bodem- en bodemgebruikskaarten een aantal publikaties geraadpleegd waarin regionale indelingen worden gemaakt (29). Er blijkt een rijke verscheidenheid aan begrenzingen en onderverdelingen van de verschillende regio's
voor te komen. Na vergelijking van alle bronnen werd gekozen voor een
indeling in zeven regio's (zie Figuur 1.1 A).
1 - De Pedroches in Córdoba, met als zuidgrens ongeveer de hoogste delen
van Noord-Córdoba (hoger dan 700 m).
2 - De Sierra Morena. De zuidgrens daarvan loopt voor het grootste deel
enkele kilometers ten noorden van de Guadalquivir, daar waar het dal van
deze rivier overgaat in de voet van het gebergte (in het westen op ca 50 m
hoogte, in het oosten op ongeveer 200 m).
3 - De Lage Campiña, waarbij inbegrepen de Vega del Guadalquivir. De
zuidgrens hiervan ligt daar waar de vlakte een meer geaccidenteerd karakter
krijgt, d.w.z. in Sevilla op ongeveer 100 m in het zuidwesten en 200 m in
het oosten, in West-Córdoba op ca 300 m en in het oosten van deze provincie op ongeveer 400 m hoogte. De westgrens van de Lage Campiña wordt
deels gevormd door de Guadalquivir en deels door de overgang naar het
Marismasgebied.
4 - De Sierras Subbéticas. Dit heuvel- en berglandgebied begint in Sevilla bij
circa 400 m hoogte en in Córdoba bij 500 à 600 m.
5 - De Hoge Campiña, gelegen tussen Lage Campiña en Sierras Subbéticas.
6 - De Marismas, het (oorspronkelijk) moerassige gebied aan de monding
van de Guadalquivir.
7 - De Aljarafe, begrensd door Sierra Morena, Guadalquivir en Marismas.
Met name de precieze ligging van de grens tussen Lage en Hoge Campiña is enigszins arbitrair, maar er bestaan wel duidelijke verschillen tussen
beide gebieden in o.a. hoogte, reliëf, bodems, bodemkwaliteit, agrarisch
grondgebruik en belastbare opbrengst ( т . п . in Sevilla). Ook de andere ge
bieden onderscheiden zich duidelijk op meerdere of op alle genoemde pun
ten. De boven gebruikte hoogte- en rivierbegrenzingen zijn dan ook т . п .
bedoeld als indikatie voor de situering van de grenzen, hoewel de hoogteligging van het land uiteraard voor de landbouw niet onbelangrijk is.
Voor ons onderzoek heeft de landschappelijke indeling op zich weinig
praktische waarde omdat de gegevens die we gebruiken voornamelijk op
gemeentelijke eenheden betrekking hebben. Vandaar dat op basis van de
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Foto 8: Lage Campiña. De 'Vega de Carmona' vanuit Carmona (Sevilla)
Foto 9: Lage Campiña ten Ζ. W. van Córdoba
Rechts: Fernán-Núñez, achter: de Sierras Subbéticas

landschappen een nadere afbakening m.b.v. gemeentegrenzen werd gemaakt, zoals aangegeven op Figuur 1.1 B.
Hierbij werd,om een zo groot mogelijke uniformiteit binnen het gebied
te krijgen, voor de Lage Campiña een 'minimumbegrenzing' toegepast. Alleen gemeenten die geheel in deze natuurlijke regio zijn gelegen werden
ertoe gerekend. Hierop werd één uitzondering gemaakt, n.l. de gemeente
Córdoba, enerzijds omdat zij een groot deel van de Lage Campiña van de
provincie Córdoba beslaat en er ruim 60% van de latifundios van dit gebied
in voorkomen, terwijl anderzijds wel circa driekwart van de gemeentelijke
oppervlakte in de Lage Campiña is gelegen (zie deel 1.3.1).
Bij de overige begrenzingen werd elke gemeente ingedeeld bij die regio
waarin het grootste deel van zijn grondgebied is gelegen.

1.6.3 DE LAGE

CAMPIÑA

Zoals uiteengezet in deel 1.2 zal voor het onderzoek en de eventuele
verklaring van diverse aspekten van de exploitatiewijze en werkgelegenheid
op de latifundios o.a. de regionaal-vergelijkende methode worden gehanteerd. Dit zal met name geschieden met behulp van de gegevens van de in
het westen en oosten van de Lage Campiña gehouden bedrijfsenquêtes.
Willen echter de resultaten van een dergelijke vergelijking interpreteerbaar zijn als gevolgen van de sociaal-economische omstandigheden ( т . п . als
ondernemersbeslissingen van exploitant of eigenaar), dan zal het zeker moe
ten zijn dat de natuurlijke omstandigheden in beide gebieden dezelfde mo
gelijkheden bieden voor de keuze van de gewassen en de te behalen bedrijfs
resultaten.
Konkreet geldt dit dus voor de gebieden in de vier gemeenten waar
werd geënquêteerd, namelijk Alcalá ( т . п . het zuiden van deze gemeente) en
Carmona ( т . п . de Vega) in Sevilla, en Córdoba (het Campiña-deel) en
Santaella in de provincie Córdoba, verder aan te duiden als resp. de Lage
Campiña van Sevilla en de Lage Campiña van Córdoba.
We zullen hieronder deze twee gebieden voor een aantal aspekten en
volgens een aantal kriteria met elkaar vergelijken.

1 ) Hoogte en reliëf
Het gebied waar in Sevilla enquêtes werden gehouden ligt nagenoeg
geheel tussen 50 en 100 m hoogte en is grotendeels vrijwel vlak. Het Cordobese gebied ligt tussen ca 100 en 350 m en is deels vlak tot licht golvend,
deels sterk heuvelig.
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Bij de enquête werd een aantal vragen gesteld die de bedoeling hadden
een indruk te verkrijgen van de natuurlijke kwaliteiten van het bedrijf. Zo
werd de informant gevraagd een schatting te maken welk deel van het
bedrijf bepaalde hellingen bezat. Het totale resultaat geeft een goede indikatie voor het verschil in reliëf tussen beide gebieden.
Lage Campiña van:
Sevilla
Córdoba
(% van de oppervlakte van de
geënquêteerde bedrijven)

Hellingen
0 - 3%

(vlak)

83

34

3-10%

(licht hellend)

14

41

(hellend)

2

22

(sterk hellend tot steil)

1

3

100%

100%

10-20%
> 20%

(Bron: Enquête 1977/1978)
Een grotere hoogte geeft een verkorting van het groeiseizoen. Sterkere
hellingen beperken de agrarische mogelijkheden (erosie-gevoelig grondgebruik) en bemoeilijken de grondbewerking. Op beide punten is het Cordobese gebied dus wat in het nadeel vergeleken met het Sevillaanse.

2) Bodems
Van beide gebieden zijn bodemkaarten beschikbaar, maar door verschillen in de klassifikatie zijn ze onderling moeilijk vergelijkbaar.
De bodems van beide enquêtegebieden zijn overwegend vertisolen, hier
met de verzamelnaam 'bujeos' aangeduid. Het zijn zware en vruchtbare
bodems. Ze hebben een hoog gehalte aan klei, kalk en soms ook organisch
materiaal. Ze worden gekenmerkt door een hoge CEC-waarde, een hoge
base verzadiging (30) en een groot waterhoudend vermogen. Het type kleimineralen waar deze bodem uit bestaat heeft de eigenschap sterk uit te
zetten bij opname van water. Dit heeft tot gevolg dat ze sterk zwellen en
krimpen bij wisselende vochtcondities. Door de diepe scheuren in het droge
seizoen zijn ze zeer moeilijk bewerkbaar en ze zijn daardoor ook minder
geschikt voor boomcultures.
Alleen voor Sevilla is een kaart van 'agrologische klassen' beschikbaar
(in de publikatie Min. de Agricultura 1975), waarop de natuurlijke geschiktheid van de gebieden voor de agrarische produktie staat aangegeven, т . п .
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voor zover die gebaseerd is op de bodemkwaliteit. Vrijwel het gehele enquêtegebied ¡n deze provincie is ingedeeld bij de (hoogste) klasse I. Afgaande
op de bodemkaarten is het aandeel van de beste kwaliteit bodems in het
Cordobese gebied wat kleiner dan in het Sevillaanse. Dit klopt met de
antwoorden die werden verkregen op een enquêtevraag waarbij de informant werd verzocht de bodem van het bedrijf in te delen in één van de vier
genoemde kwalifikaties.
Lage Campiña van:
Sevilla
Córdoba
Bodemkwaliteit
uitstekend
goed
normaal
onvoldoende

(% van de oppervlakte van de
geënquêteerde bedrijven)

42
30
27
1

25
33
41
1

100%

100%

(Bron: Enquête 1977/1978)
De bodems van de in Sevilla geënquêteerde bedrijven worden dus
enigszins beter beoordeeld dan van die in Córdoba.

3) Klimaat
Ter typering en vergelijking van de twee gebieden is hieronder een
aantal klimaatskenmerken samengebracht, verkregen door vergelijking van
diverse bronnen (periode 1931-1960, deels 1931-1970).
Klimaatsfaktoren
(gemiddelde van de stations in of bij
de enquêtegebieden)

Lage Campiña van:
Sevilla
Córdoba

Gemiddelde jaartemperatuur
Gemiddelde temperatuur, koudste maand
Gemiddelde temperatuur, warmste maand
Duur vorstvrije periode (dagen)
Gemiddelde jaarlijkse neerslag (mm)
Potentiële evapotranspiratie (mm)
Neerslagverdeling (%):
winter
voorjaar
herfst

18,0

17,5

9,0

9,0

26,5

27,5

300
600
930

280
580
950

40
30
30

40
30
30

Bronnen: Elfes Castillo & Ruíz Beltrán 1973 en 1977; Lázaro,
ElTas & Nieves 1978; Min. de Agrie, Mapas de Cultivos y Aprov.
nrs. 923, 944, 966 (Córdoba) en 985, 986, 1003 (Sevilla).

Beide gebieden hebben een subtropisch mediterraan klimaat (Papadakis). De beschikbaarheid van water blijkt de voornaamste beperkende natuurlijke faktor te zijn, al wordt, zoals boven opgemerkt, de invloed van het
watertekort in de zomer gemitigeerd door de goede waterhoudende eigenschappen van de bodem.
Het klimaat van het enquêtegebied in Sevilla is voor de landbouw wat
gunstiger dan dat van het gebied in Córdoba als gevolg van een iets langer
groeiseizoen (de tarweoogst valt er b.v. circa twee weken vroeger) en een
kleiner verschil tussen neerslag en potentiële verdamping. Groot is het
onderscheid echter niet.
Behalve uit de natuurlijke eigenschappen kan de geschiktheid van de
twee gebieden voor de agrarische produktie ook worden afgeleid uit een
aantal aan de landbouw ontleende Indikatoren:

4) Potentiële gewassen
Bij de enquête is gevraagd welk deel van de bedrijfsoppervlakte geschikt was voor het verbouwen van een aantal met name genoemde gewassen (improduktieve grond is buiten beschouwing gelaten).
Lage Campiña van:
Sevilla
Córdoba
Potentiële gewassen

(% van de oppervlakte van de
geënquêteerde bedrijven)

tarwe

100

98

mais

86

73

suikerbiet

91

91

katoen

94

94

olijf

47

85

(Bron: Enquête 1977/1978)

Alleen voor de olijf blijkt er een wezenlijk verschil te zijn tussen beide
gebieden omdat de zware bujeogronden van de Vega de Cormona voor dit
gewas niet geschikt zijn.

5)

Arbeidsintensiteit
In deel 3.3.1.1 zal uit de gegevens over gewassen, ontleend aan de
Censo Agrario van 1972, met behulp van standaarduren de arbeidsbehoefte
worden berekend. Daaruit blijkt dat in de gemeenten Carmona en Alcalá
gemiddeld voor alle bedrijfsgrootteklassen 17,6 arbeidsdagen per ha nodig
zijn, in Córdoba en Santaella 16,6 terwijl dit voor alle acht geselekteerde
gemeenten van de Lage Campiña er 16,7 zijn, een licht verschil ten gunste
van het Sevillaanse gebied dus.

5) Fysieke opbrengsten
Een vergelijking met behulp van drie verschillende bronnen van de
kg-opbrengsten van de twee voornaamste secanogewassen geeft het volgende
beeld.

Fysieke opbrengsten
in de lage Campiña
Bronnen:
-

-

-

Kg/ha, droge landbouw
tarwe
zonnebloem
Sev.
Còrd.
Sev.
Còrd.

Enquête 1977/1978
Gewogen gemiddelde alle bedrijven

3052

2992

1065

1099

DPA Sevilla en Cordoba,
Análisis.. 1976/77.
Gemiddelde over de periode
1971/72-1976/77 voor de regio's:
Sevilla-Vega en Campiña
Córdoba-Campiña Baja en
Las Colonias

2550

2470

800

742

Mapas de Cultivos γ Aprovecha
mientos (Min. de Agricultura)
Sevilla-nrs. 985, 986, 1003
Córdoba-nrs. 923,944,966

2860

2700

1200

1000

Vrijwel steeds zijn de stofopbrengsten in Cordoba dus wat lager dan die in
Sevilla. De opbrengsten worden, behalve door de natuurlijke omstandigheden, uiteraard ook mede bepaald door de bedrijfsvoering.
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7) Belastbare opbrengsten
Eerder bleek dat het gemiddelde bedrag van de líquido Imponible voor
de Sevillaanse Lage Campiña 22% lager is dan dat van de Lage Campiña van
Córdoba (Tabel 1.12). In die cijfers speelt echter ook het verschil in bevloeide oppervlakte tussen beide gebieden een rol, terwijl de betreffende regio's
veel groter zijn dan de enquêtegebieden.
Het gemiddelde Ifquidobedrag voor onbevloeid akkerland blijkt daarentegen in het Sevillaanse enquêtegebied iets hoger te liggen dan in het
Cordobese, namelijk 2149 tegenover 2074 pesetas per hektare (31).

8) Koop- en pachtprijzen
Tenslotte zijn er als indikatoren de koop- en pachtprijzen voor landbouwgrond. Uiteraard wordt de hoogte van deze bedragen niet alleen bepaald door de agrarische produktiemogelijkheden. Bij de koopprijzen spelen
immers ook alternatieve gebruiksmogelijkheden, de wens om geld te beleggen ¡n weinig inflatiegevoelige Objekten en waarschijnlijk ook prestige-overwegingen een rol. Op de pachtprijzen zal ook de vraag naar pachtland en
dus de 'agrarische bevolkingsdruk' van invloed zijn.
Bij zowel koop- als pachtprijzen moet men onderscheid maken tussen
bevloeide en droge grond. Bij de pacht zijn er bovendien twee essentieel
verschillende kontrakten, de 'arrendamiento' en de 'compra de barbecho'.
De eerste is een pachtovereenkomst voor meerdere jaren (meestal zes). Bij
de compra de barbecho pacht men echter zaaiklaar land voor de verkrijging
van één oogst en wel van het gewas dat verbouwd wordt in het vroegere
braakjaar (año de barbecho) van het tweejaarlijkse año y vez vruchtwisselsysteem. Ook bij de bevloeide teelt komt het pachten voor één gewas echter
voor.
Bij de enquêtes is gevraagd welke koop- en pachtprijzen in de betreffende omgeving werden betaald. Niet steeds was de informant in staat om
deze bedragen te noemen, met name niet die voor regadfogrond. Gemiddeld
werden de volgende bedragen opgegeven (N = het aantal verkregen antwoorden).
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Koop- en pachtprijzen

Koopprijzen (ptas per ha)
secano
regadío
compra de barbecho (ptas per
ha) secano
regadío
arrendamiento (ptas per ha)
secano

Lage Campiña van:
Sevilla

Córdoba

376.000 (Ν = 30)
886.000 (Ν = 8)

341.000 (Ν = 21)
616.000 (Ν = 8)

13.300 (N = 21)
32.100 (N = 9)

14.400 (N = 18)
27.900 (N = 4)

7.600 (N = 10)

6.300 (N = 14)

(Bron: Enquête 1977/1978)

Behalve bij de compra de barbecho van secanogrond liggen de prijzen
van Cordoba dus steeds 10 à 40% onder die van het Sevillaanse enquêtegebied.

De konklusie uit voorgaande vergelijking op basis van acht kriteria kan
zijn dat beide enquêtegebieden in essentie dezelfde (natuurlijke) mogelijkheden voor de agrarische produktie bieden, al heeft het Sevillaanse gebied
volgens vrijwel alle maatstaven blijkbaar wel een klein voordeel boven dat
van Córdoba.

Behalve van een vergelijking tussen de verschillende delen van de Lage
Campiña, zal in deze studie ook gebruik worden gemaakt van een vergelijking van grote bedrijven (latifundios) met kleine. Omdat daarbij steeds
bedrijven in dezelfde gemeenten zullen worden vergeleken, gaan we ervan
uit dat de klimatologische omstandigheden voor beide groepen in het geheel
niet en de bodems niet of slechts in geringe mate van elkaar zullen verschillen.
Voor de bedrijven van onze enquête is er in elk geval geen verschil
omdat we kleine bedrijven kozen die in de buurt van de door ons geënquêteerde latifundios waren gelegen.
Enkele auteurs zijn echter van mening dat de natuurlijke omstandigheden voor de kleine bedrijven in de Campiña minder gunstig zijn dan voor
de grote. Carrion (1932:281) zegt dat in eenzelfde gemeente vaak de beste

gronden in bezit zijn van de grote eigenaars. López Ontiveros (1978b:243)
wijst erop dat de 'ruedos' met de kleine bedrijven vaak op hellingen met
bodems van middelmatige kwaliteit liggen, terwijl de latifundios te vinden
zijn op vlakke bujeos en andere bodems van excellente kwaliteit. Bosque
Maurel (1971:276) merkt het volgende op: "in veel gevallen vinden we in
de Campiña de kleine bedrijven op de minder vruchtbare zandige bodems,
terwijl de grootste cortijos op de om hun vruchtbaarheid vermaarde 'Andalusische zware aarde' liggen".
Een vergelijking van de eerder genoemde kaart van de 'clases agrológicas' (Min. de Agricultura 1975) met de aan de hand van de NASA-ERTS
opnamen vervaardigde kaart (Figuur 1.5) leert inderdaad dat in het Sevillaanse deel van de Lage Campiña, de latifundios naar verhouding wat meer
op de hoogste geschiktheidsklasse I voorkomen ( т . п . in de 'Vega de Carmona'), de kleine en middelgrote bedrijven wat meer op de klassen II en III.
Alle drie deze klassen behoren echter wel tot 'Groep A': gronden geschikt
voor permanent agrarisch gebruik, hetzij zonder speciale methoden (I), het
zij met eenvoudige (II) of met meer komplexe (III) produktiemethoden.
Bij de vergelijkingen die we per gemeente of per gebied zullen maken
tussen de bedrijfsgrootteklassen (aan de hand van de gegevens van de Censo
Agrario van 1972) zullen we dus rekening moeten houden met de mogelijk
heid dat de bodemkwaliteit van de kleine bedrijven gemiddeld wat minder
gunstig is dan voor de grote.
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DEEL

2

EXPLOITATIEWIJZE EN INTENSITEIT VAN DE LATIFUNDIOS

INLEIDING
In dit deel zal worden nagegaan op welke wijze en met welke intensiteit de grond van de latifundios wordt geëxploiteerd om antwoord te krijgen op de in deel 1.2 geformuleerde vraagstellingen betreffende de exploitatiewijze. Daartoe zullen aspekten worden bestudeerd als de gewaskeuze,
de veebezetting, de irrigatie, het al of niet exploiteren van de grond, het
gebruik van machines en de intensiteit van het bodemgebruik. Dit zal geschieden op basis van de gegevens uit de Censo Agrario van de 23 geselekteerde gemeenten van Sevilla en Córdoba (zie deel 1.3.1) en van de uit de
enquêtes verkregen informatie.
Het DOEL van dit deel van ons onderzoek is tweeledig.
I o . Het verschaffen van een aktueel en regionaal gedifferentieerd beeld van
de wijze waarop de latifundios worden geëxploiteerd. Zoals bleek in deel
1.1.3 zijn er weinig studies over de wijze waarop de latifundiogrond wordt
benut. De bestaande zijn bovendien meestal of historische studies, of ze zijn
niet meer aktueel, of hun onderwerp is beperkt tot een bepaald bedrijf of
een klein gebied (Bernal, Carrion, Martmez Alier, Malefakis, Roux, Roux &
Vázquez). Alleen de studies van Loring en Drain geven informatie over de
huidige situatie in een groter gebied, maar voor de exploitatiewijze van de
grootgrondbedrijven is hierin slechts een bescheiden plaats ingeruimd.
2°. Het trachten een oordeel te geven over de wijze waaop en de intensiteit
waarmee de latifundiogrond wordt geëxploiteerd. Een van de voornaamste
redenen voor het negatieve oordeel van velen over het latifundisme is, dat
men veronderstelt dat de latifundiogrond niet op de juiste wijze wordt
benut of anders gesteld, dat de exploitatie op enigerlei wijze als 'extensief'
of 'deficiënt' kan worden bestempeld, zoals bleek in deel 1.1.3.
Vandaar dat n.a.v. de probleemstelling (deel 1.2) verschillende vragen
werden geformuleerd waarop hier getracht zal worden een antwoord te
geven. Wat betreft het aspekt exploitatiewijze waren dat т . п . vragen betref
fende het niet gebruiken van latifundiogrond voor agrarische doeleinden,
het minder intensief gebruiken van de grond dan mogelijk zou zijn gezien de
omstandigheden (natuurlijke omstandigheden, mogelijkheid tot irrigatie),
de feitelijke intensiteit van het bodemgebruik, het vóórkomen van monocultuur c.q. eenzijdige exploitatie en de mate van toepassing van moderne
bedrijfsmethoden en produktiemiddelen.
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Bij de beantwoording van deze vragen doen zich een drietal algemene
problemen voor.
(1) Hoe kwalifikaties als 'extensief', 'monocultuur' e.d. zó te definiëren dat
ze zich lenen voor toetsing.
(2) Het feit dat het toepassen van zulke kwalifikaties bepaalde eisen stelt
aan de kwaliteit en de inhoud van het datamateriaal en dat er betrekkelijk
weinig datamateriaal voorhanden is. De 'laagste' niveaus van de kwalifikaties, zoals het niet of eenzijdig exploiteren, zijn vrij gemakkelijk uit de
beschikbare gegevens over het bodemgebruik af te lezen, maar om te konstateren hoe intensief of hoe 'modern' latifundios worden geëxploiteerd, is
minder eenvoudig vast te stellen en vergt bovendien meer en nauwkeuriger
informatie.
(3) Een derde probleem is dat, als men een minder intensieve exploitatiewijze of andere kenmerken van latifundios konstateert, men nog niet weet
of deze negatief moeten worden beoordeeld. Men moet dan immers eerst
weten of de oorzaak hiervan gezocht moet worden in (natuurlijke) beperkende omstandigheden of dat deze gelegen is bij de eigenaar en/of de exploitant van de grond. Om dat laatste gaat het immers bij de negatieve
beoordeling van het verschijnsel latifundisme.
Bij gebruik van de Censogegevens kan over het onder 3 genoemde
alleen ¡ets worden gezegd door een vergelijking te maken met de overige,
dus de kleinere, bedrijven. Als we namelijk aannemen dat de omstandigheden voor deze twee groepen van bedrijven gemiddeld hetzelfde zijn en
men konstateert toch verschillen in bodemgebruik, dan mag men aannemen
dat de oorzaak gelegen is in een andere wijze van exploiteren van de grote
en de kleine bedrijven. Het is dan nog de vraag of die verschillen als negatief
moeten worden beoordeeld voor de latifundios, omdat verschillen in exploitatiewijze tussen grote en kleine bedrijven overal voorkomen.
Geheel waterdicht is deze redenering niet. Ten eerste is het niet geheel
zeker of beide soorten bedrijven wel onder dezelfde (natuurlijke) omstandigheden voorkomen (zie o.a. deel 1.6.3). Ten tweede is ook een deel van
de kleinere bedrijven eigendom van grootgrondbezitters (zie deel 1.5.1) en
men kan niet aannemen dat hun opvatting over de exploitatie wezenlijk zal
verschillen als het gaat om grote of om kleine bedrijven.
De gegevens over latifundios die werden verkregen uit de enquêtes
kunnen ook worden vergeleken met die van een aantal, eveneens geënquêteerde, kleinere bedrijven en met die van de enquête van Loring. Belangrijker is echter dat bij de enquêtes ook gegevens werden verzameld die ons
in staat stellen om de produktiemogelijkheden van het bedrijf te beoordelen. Mede doordat alle geënquêteerde bedrijven werden bezocht is namelijk globaal bekend welke hun natuurlijke produktieomstandigheden zijn.
Ook kwamen daardoor meer gegevens over hun feitelijke exploitatie beschikbaar.
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Het bovengenoemde tweeledige doel bepaalt de inhoud en de opbouw
van dit deel. De inhoud heeft uiteraard betrekking op de wijze waarop en de
intensiteit waarmee de bodem van de latifundios wordt geëxploiteerd. Bij
de opbouw is gekozen voor een regionale bestudering, waarbij de aandacht
verschuift van een hoger naar een lager niveau: eerst de grote landschappen
van de beide provincies, dan de Lage Campiña als geheel, vervolgens drie
regio's binnen de Lage Campiña, daarna de twee delen van de Lage Campiña
waarin de bedrijfsenquêtes werden gehouden en tenslotte het niveau van het
individuele bedrijf.
De bestudering op het hoogste niveau heeft met name ten doel om de
regionale verschillen in exploitatiewijze van de latifundios binnen de provincies na te gaan, om zo ook een kader en een vergelijkingsmogelijkheid te
scheppen voor het gebied dat het meest intensief zal worden bestudeerd: de
Lage Campiña. Datzelfde doel, maar nu ten opzichte van de veldwerkgebieden, heeft de studie van de Lage Campiña als geheel en van de drie
onderscheiden delen daarvan.
Debestudering op verschillende niveaus heeft bovendien tot doel om
beter zicht te krijgen op de exploitatiewijze van de latifundios in het algemeen. De mogelijkheden daartoe verschillen namelijk per niveau. Per niveau
zijn er andere 'meetinstrumenten' om de exploitatiewijze en intensiteit vast
te stellen en varieert de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie.
Van het hoogste regionale niveau naar het bedrijfsniveau variëren de
'meetinstrumenten' in het algemeen van grof tot fijn, van eenvoudig tot
meer omvattend en van minder tot meer betrouwbaar; ook zijn er meer
gegevens beschikbaar en is er een grotere uitsplitsing mogelijk naar grootteklasse. Door dit laatste kan niet alleen de groep van latifundios intern
worden gedifferentieerd, maar zijn ook betere vergelijkingen mogelijk tussen latifundios en andere (kleinere) bedrijven.
Een ander belangrijk motief voor de differentiatie naar niveau is het
verschil tussen de twee gebruikte bronnen. De Censo Agrario biedt de mogelijkheid om de latifundios te bestuderen van het hoogste niveau tot en met
het niveau van de gemeente; de enquête maakt dit mogelijk van deelregio's
van de Lage Campiña tot op bedrijfsniveau. Verder zijn er wezenlijke verschillen tussen deze bronnen wat betreft tijdstip, inhoud, omvang van de
populatie en informatie over de betrouwbaarheid.
De keuze voor de regionale bestudering werd mede ingegeven door de
verwachting dat de onderlinge vergelijking van de latifundios in verschillende regio's, met name in de diverse delen van de Lage Campiña, tevens een
mogelijkheid zou geven tot verklaring van de gekonstateerde kenmerken van
de grootgrondbedrijven.
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2.1

DE EXPLOITAT!EWIJZE EN DE INTENSITEIT VAN DE LATIFUNDIOS EN DE REGIONALE VERSCHILLEN DAARIN
BINNEN DE PROVINCIES SEVILLA EN CÓRDOBA

Aan de orde zal hier komen de wijze waarop de latifundios worden
geëxploiteerd, zoals die blijkt uit de soorten bodemgebruik, de geteelde
gewassen, het vee dat wordt gehouden, de machines die worden gebruikt
e.d.
De bedoeling is om eerst inzicht te krijgen m de aard van de huidige
exploitatiewijze en de verschillen die hierin zijn tussen de diverse regio's van
de beide provincies. Daarna gaan we nader in op de intensiteit van deze
exploitatiewijze, alsmede op de regionale differentiatie daarin.
Er zal gebruik worden gemaakt van de gegevens van de Censo Agrario
van 1972 en wel van die van de '23 geselekteerde gemeenten' uit de diverse
provinciale regio's waarvan de bedrijven van 300 ha en groter kunnen worden beschouwd als latifundios (zie deel 1.3.1).
Een probleem is dat voor het bodemgebruik met op alle punten even
duidelijk is hoe de samenhang is tussen de Censogegevens. In alle gemeenten
en provincies doen zich afwijkingen voor tussen de som van de oppervlakten
van alle gewassen aan de ene kant en de totale censusoppervlakte of de
sub-categoneen (zoals bewerkte grond, met-bewerkte grond of kruidachtige
gewassen) aan de andere kant. Op zichzelf is het verklaarbaar dat er verschillen optreden, met name doordat op eenzelfde perceel meerdere gewassen
kunnen worden verbouwd, hetzij simultaan (boom-en struikteelt gekombineerd met éénjarige kruidachtige gewassen zoals graan) of in successie
(sorghum als tweede gewas na het oogsten van tarwe op bevloeide grond)
In die gevallen zou de totale oppervlakte van de gewassen groter moeten
zijn dan de censusoppervlakte. Dit blijkt echter bij de 7 onderscheiden
regio's en voor de groepen bedrijven groter en kleiner dan 300 ha even vaak
wél als nTet het geval te zijn (32).

2.1.1 HET BODEMGEBRUIK

OP DE LA TI FUNDIOS

Tabel 2.1 geeft de procentuele verdeling naar bodemgebruik van de
oppervlakte van de bedrijven van 300 ha en groter en van die kleiner dan
300 ha m de zeven voornaamste regio's van Sevilla en Córdoba (voor de
gebruikte indelingen en bijbehorende gewassen, zie de verklarende lijst van
woorden en afkortingen onder 'bodemgebruik').
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Tabel 2 1
Procentuele verdeling van het bodemgebruik m de regio's van Sevilla en Cordoba, voor bedri|ven van > 300 ha en van < 300 ha

Regio
Bedrijfsgrootte
\J<lasse
Bodemgebruik
A

Lage
Campiña

^ 3 0 0 -.300

Hoge
Campiña

Pedroches

- 3 0 0 < 3 0 0 ¿=300 < 3 0 0

Sierra
Morena

Lage
Campiña

•300 < 3 0 0 > 3 0 0 < 3 0 0

Hoge
Campiña

-"300 < 3 0 0 > 3 0 0

<300

Verdeling van de totale oppervlakte naar grote categorieën van bodemgebruik

Akkerbouw en Tuinbouw
Boom en struikleelt
Bli|vend grasland
Bos
Natuurlijke plantengroei
Improduktief
Totaal
Totale Oppervlakte (x 1000 ha)
В

CÓRDOBA

SEVILLA
Sierra
Morena

10
4
5
49
31
1

8
26
3
41
21
1

77
15
3
1
3
1

69
30
0
0
1
0

55
16
11
2
15
1

54
36
1
1
7
1

24
0
5
58
10
3

53
3
6
29
8
1

5
5
4
49
34
3

19
61
1
8
10
1

66
6
5
13
9
1

73
18
1
4
3
1

49
32
0
0
18
1

34
61
0
0
4
1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

78

29

98

147

71

87

77

86

119

56

60

113

12

53

41
35
1
3
1
17
1
1

29
19
0
12
1
38
1
0

17
9
1
9
3
60
1
0

Verdeling van de landbouwoppervlakte naar gewassen

Granen
Rotatiegewassen en Tuinbouw
Voedergewassen
Braakland en stoppelweide
Druiven
Oli|ven
Fruit
Blijvend grasland
Totaal
Landbouwoppervlakte (x 1000 ha)

12
2
35
5
0
20
1
25

4
3
8
4
2
69
1
9

39
36
2
4
0
15
0
4

35
31
1
2
0
29
2
0

29
30
3
4
0
20
0
14

30
24
1
4
0
40
0
1

30
0
1
51
0
1
0
17

34
1
1
49
1
4
0
10

19
12
1
3
0
33
3
29

10
10
1
2
0
76
0
1

43
38
2
2
0
8
1
6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

10

92

145

58

79

23

54

17

45

47

104

10

50
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Vergelijkt men om te beginnen de verdeling van het bodemgebruik op
de latifundios ¡η grote categorieën (deel A van Tabel 2.1), dan zien we in
beide provincies belangrijke verschillen tussen de regio's. In de Sierra overwegen de bossen en de natuurlijke plantengroei, m de Lage en Hoge Campiña domineert de landbouw, waarbij m het eerste gebied het accent meer ligt
op de akkerbouw en m de Hoge Campiña meer op de boom- en struikteelt.
De Pedroches verschilt weer van de Sierra van Córdoba door zijn hoger
percentage landbouwgrond.
Deze verschillen zijn dus aanzienlijk, maar ZIJ waren te verwachten
gezien de uiteenlopende natuurlijke gesteldheid van de onderscheiden regio's. In beide provincies komt de Lage Campiña duidelijk naar voren als het
gebied met het hoogste aandeel landbouwgrond.
Vergelijken we gelijksoortige gebieden van de beide provincies onderling, dan zien we sterke overeenkomsten m benutting. De beide Sierragebieden laten een vrijwel identieke verdeling in grote categorieën van bodemgebruik zien. De meest opvallende verschillen betreffen de verdeling akkerland-olijfgaard, zowel m de Hoge als m de Lage Campiña en het kleinere
aandeel van de landbouwoppervlakte m de Lage Campiña van Córdoba.
Voor beide kan men veronderstellen dat de oorzaak moet worden gezocht
m de ligging van de geselekteerde gemeenten. Van de Lage Campiña van
Córdoba ligt immers 15% m het Sierragebied, terwijl van de gemeenten van de
Hoge Campiña van Sevilla naar schatting ruim éénderde landschappelijk tot
de Lage Campiña behoort.
Kijkt men vervolgens naar de gewassen die op de landbouwoppervlakte
worden verbouwd (Tabel 2.1 B), dan dient men wel m het oog te houden
dat het m de diverse regio's om zeer verschillende grootheden gaat In de
Pedroches en in de Sierragebieden vormt de landbouwoppervlakte slechts
resp. 29,19 en 14% van de totale oppervlakte, m de andere regio's 95 en
77% (Lage Campiña) en 82 en 81% (Hoge Campiña).
Bij de gewassen zien we eveneens de te verwachten verschillen tussen
de door andere landschapstypen gekenmerkte regio's, gelegen binnen dezelfde provincie - méér blijvend grasland m de Sierragebieden en méér olijfteelt
in Sierra en Hoge Campiña dan m de Lage Campiña Ook kan men uit de
verdeling van de gewassen afleiden dat er twee verschillende vruchtwisselstelsels voorkomen. Het ene is het tweejaarlijkse vruchtwisselstelsel año y
vez, vroeger met om het andere jaar een braakpenode {año de barbecho), nu
veelal met een afwisseling van graangewassen (meest tarwe) en rotatiegewassen, welke laatste naar het vroegere braakjaar cultivos de barbecho worden
genoemd (zonnebloemen, peulvruchten, suikerbieten e d.). Het tweede stelsel heet cultivo al tercio. Het is een driejaarlijks systeem waarbij het land
één of twee jaar braak ligt (33).
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Gezien de gewassen die volgens de Censo Agrario in 1972 op de latifundios werden verbouwd, lijkt het waarschijnlijk dat op de bedrijven van
de Pedroches in Córdoba de cultivo al tercio voorkomt met grotendeels
twee jaar onbebouwde braak. Graan (waaronder voor ongeveer de helft
tarwe) neemt hier immers 37% van het akkerland in beslag, braakland 62%.
In alle andere regio's vindt men waarschijnlijk overwegend hetaño y vez
systeem met bebouwde braak. Het percentage braakland is namelijk betrekkelijk laag en de oppervlakten van de granen enerzijds en de gewassen
die bekend staan als rotatiegewassen anderzijds, zijn min of meer aan elkaar
gelijk. Alleen in de Hoge Campiña van Córdoba wordt blijkbaar nog steeds
een deel van de barbecho niet ingezaaid; circa 20% van het akkerland van de
latifundios ligt daar braak. Uit de cijfers wordt niet duidelijk hoe de situatie
in de Sierra van Sevilla is. Voedergewassen nemen liefts 48% van het akkerland in beslag, onbebouwde braak ongeveer 10%. Waarschijnlijk gaat het
hier voornamelijk om een verbeterde vorm van het drieslagstelsel.

2.1.2 DE PRODUKTIE-INTENSITEIT
VAN DE LA TI FUNDIOS
ZOALS DIE VALT AF TE LEIDEN UIT HET
BODEMGEBRUIK
Willen we het gekonstateerde bodemgebruik op de latifundios beoordelen naar zijn intensiteit, c.q. zijn produktiviteit, dan kan men (als het
ware op het laagste niveau van beoordeling) beginnen met vast te stellen of
de grond eigenlijk wel wordt gebruikt voor produktie. Men kan dat doen
door na te gaan welk deel van de oppervlakte valt onder de kategorieën
improduktief, natuurlijke plantengroei en braakland (34).
Als de vaak geuite beschuldiging juist is dat grootgrondbezitters hun
terreinen niet bebouwen (naar men zegt in de laatste jaren zelfs in toenemende mate), teneinde die bijvoorbeeld als jachtgrond te gebruiken, dan
dient dat te blijken uit de oppervlakte van de genoemde kategorieën. Dezelfde funktie als jachtterrein kunnen de landbouwkundig gezien extensief
gebruikte oppervlakten bos en blijvend grasland vervullen. Volgens een ander veel gehoord verwijt zouden latifundisten hun grond bovendien gebruiken voor het fokken van vechtstieren. Daarmee zou dan eventueel een naar
verhouding grote oppervlakte blijvend grasland kunnen samen hangen. Zodoende zou de plaats die de niet-produktieve (braakland, natuurlijke plantengroei, improduktief) en laag-produktieve gronden (bos, blijvend grasland) in de totale oppervlakte innemen een eerste indikatie kunnen zijn
voor het met of slechts zeer extensief exploiteren van de latifundios.
134

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de oppervlaktepercentages die de
twee genoemde groepen van bodemgebruik in de diverse regio's vertegenwoordigen. Te zien is dat alleen in de beide Lage Campiñagebieden de
niet-produktieve grond op de latifundios slechts een bescheiden plaats inneemt (8 en 12%), in de overige gebieden ligt dat aandeel tussen de 20 en
37%. Het totaal van niet- en van laag-produktief bodemgebruik ligt in drie
gebieden zelfs rond de 90%, in drie andere rond de 30%.
Men kan dus terecht konkluderen dat de grond van grote bedrijven
voor een groot deel niet of slechts extensief wordt gebruikt. Daarmee ligt
echter de vraag nog open of dat geschiedt omdat deze gronden van nature
weinig of geen mogelijkheden bieden, of omdat de latifundisten hun grond
niet intensiever willen benutten. De enige mogelijkheid om over zulke globale, gemiddelde cijfers als die van de Censo iets te zeggen is, door een
vergelijking met kleinere bedrijven, waarvan de cijfers ook in de tabel voorkomen.
Het blijkt dan, dat alleen in de Pedroches het percentage niet-produktieve grond op de kleine bedrijven hoger is dan op de latifundios; bij alle
andere vergelijkingen betreffende niet-produktieve en laag-produktieve
oppervlakten zien we daarentegen een lager percentage voor de bedrijven
die kleiner zijn dan 300 ha.
Als men hieruit de konklusie zou trekken dat de grond van de latifundios extensiever wordt gebruikt dan die van kleinere bedrijven, omdat de
latifundisten niet willen intensiveren, dan zouden daartegen enkele tegenwerpingen te maken zijn.
(1) "De grond van de kleinere bedrijven is (van nature) beter voor intensieve
agrarische benutting geschikt dan die van de latifundios, vanwege de bodemgesteldheid, het reliëf, de watervoorziening e.d.".
Met de beschikbare gegevens van de Censo is dit niet te verifiëren,
maar het lijkt in zijn algemeenheid niet juist. Ook in tamelijk uniforme
gebieden als de beide Lage Campiñas is het aandeel niet- of laag-produktieve
oppervlakten op de latifundios resp. 3 en 4 maal zo hoog als op de kleinere
bedrijven, terwijl het vermoeden bestaat dat de kleinere bedrijven hier zelfs
gemiddeld wat minder gunstige bodems bezitten (zie deel 1.6.3).
(2) "Gezien de andere exploitatiewijze die bij grote bedrijven altijd voorkomt, in vergelijking met kleinere onder dezelfde omstandigheden (inzet
van betaalde arbeidskrachten, sterkere mechanisatie, andere organisatievormen e.d.), kunnen zij bepaalde gronden in het geheel niet bebouwen
(b.v. die met hellingen boven een bepaald percentage) en andere slechts
extensief (zodat er b.v. bos in plaats van olijfteelt op minder goede gronden
voorkomt)". Met andere woorden: willen de grotere bedrijven onder het
vigerend stelsel economisch optimaal produceren, dan móeten ze wel voor
een dergelijk bodemgebruik kiezen.
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Tabel 2 2
Oppervlakte percentages van niet produktieve en laag produktieve vormen van bodemgebruik in de regio's van Sevilla en Cordoba,
voor bedrijven van > 300 ha en van < 300 ha {totale oppervlakte = 100%)
Regio
Bedrijfsgrootte
klasse

SEVILLA
Sierra
Morena

Lage
Campiña

CORDOBA
Hoge
Campiña

Pedroches

Sierra
Morena

TOTAAL

Lage
Campiña

Hoge
Campiña

Bodemgebruik

»300 <300 »300 <300 »300

<300 »300 <300 »300 <300 »300 <300 »300

< 3 0 0 » 300 < 300

Niet produktief (1)

33

11

28

40

13

24

23

8

3

20

37

13

12

6

29

15

Laag produktief (2)

54

44

4

0

13

2

63

35

53

9

18

5

0

0

34

10

Totaal

87

67

12

3

33

13

91

75

90

22

30

11

29

13

58

25
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(1) improduktief natuurlijke plantengroei, braakland en stoppelweide
(2) bos, blijvend grasland

Tabel 2 3
Oppervlakte percentages per klasse van produktie intensiteit in de regio's van Sevilla en Cordoba,
voor bedrijven van ^ 300 ha en van <300 ha (landbouwoppervlakte - 100%)
~~\^^

Klassen van
'rod Intens

Regio
bedrijfsgrootte
- ^ klasse

Niet produktief en zeer extensief

2

Extensief

3 Matig intensief
Intensief

5 Zeer intensief
Totalen
3 +4 + 5
4 + 5

Lage
Campiña

CORDOBA
Hoge
Campiña

Pedroches

Sierra
Morena

TOTAAL

Lage
Campiña

Hoge
Campiña

^ ^ » 300 < 300 » 300 < 300 » 300 < 300 » 300 < 300 » 300 < 300 » 300 < 300 » 300 < 300 » 3 0 0

1

4

SEVILLA
Sierra
Morena

<300

5

4

4

2

4

4

50

50

3

2

2

3

12

9

8

9

33

10

32

27

36

20

17

10

34

4

26

19

14

5

30

17

81

57

64

51

71

32

39

49

B4

55

62

71

80

53

66

5

4

8

3

1

1

8

4

13

10

3

4

7

5

2

0

2

3

61
1

4

0

1

62

86

1

5

2

4

1

0

6

6

4

6

0

2

64

71

60

76

33

40

63

94

72

78

74

86

62

74

7

7

9

5

1

1

14

10

17

16

3

6

9

8
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Hoewel dit uit bedrijfseconomisch oogpunt het geval zou kunnen zijn,
lijkt ook dit argument toch weinig steekhoudend. Gezien het enorme aantal
werkloze landarbeiders en boeren met te kleine bedrijven in de onderhavige
gebieden, moet het voor latifundisten geen probleem zijn om kopers of
pachters te vinden voor grond die misschien niet door een groot bedrijf
rendabel gemaakt kan worden, maar wel in kleinere exploitatie-eenheden.
We zouden dit kunnen opmaken uit de lagere percentages niet-produktieve
en laag-produktieve oppervlakte die we in Tabel 2.2 voor de laatste kategorie van bedrijven vinden. De zeerhoge pachtprijzen die worden betaald (veel
hoger zelfs dan de winst die boekhouding op de verbouw van gewassen is te
maken) spreken in deze ook duidelijke taal.
Willen we het bodemgebruik van de latifundios op een hoger niveau
toetsen op zijn intensiteit c.q. produktiviteit, namelijk aan de hand van de
verbouwde gewassen, dan stuiten we op het probleem dat uit de Censogegevens niets is af te leiden over de aanwending van arbeid of kapitaal voor
de verbouw van de betreffende gewassen, noch over de opbrengsten.
Langs indirekte weg en zeer globaal valt daarover echter wel iets te
zeggen. De benodigde faktorkosten alsook de opbrengsten lopen zeer uiteen
voor de verschillende gewassen en al variëren ze voor een bepaald gewas ook
van jaar tot jaar en van gebied tot gebied, ze blijven voor elk gewas gemiddeld toch binnen bepaalde marges. Zo kan men zeggen dat groenteteelt
gemiddeld zowel kapitaals-, als arbeids-, als opbrengstintensiever is dan de
teelt van suikerbieten, dat die weer intensiever is dan de tarwebouw, welke
op zijn beurt weer intensiever is dan de benutting als permanent grasland.
Men kan dus, zonder alles te weten over de werkelijke intensiteit van de
verbouw van de gewassen, deze toch voor een bepaald gebied indelen in
meer en minder intensieve gewassen.
Om deze indeling te maken voor de onderhavige provincies is voor elk
van de in de Censo vermelde gewassen (helaas zijn daarbij enkele verzamelbegrippen als 'overige granen', 'peulvruchten' en Oliezaden') de bruto geldopbrengst bepaald, door de produktie in kilogrammen per hektare te vermenigvuldigen met de prijs per kilo (zie Bijlage 5). Op grond hiervan zijn de
gewassen vervolgens ingedeeld in een vijftal brede kategorieën, zoals vermeld in Bijlage 6. Aangenomen is dus dat de (relatieve) hoogte van de bruto
geldopbrengst van elk gewas korrespondeert met de relatieve intensiteit van
dat gewas (zie hiervoor deel 2.3.3).
Uiteraard is de aldus berekende bruto geldopbrengst slechts een globale benadering. Zowel de gehanteerde prijzen als de stofopbrengsten zijn
gemiddelden voor de beide provincies samen. Dit betekent o.a. dat de meeste opbrengsten te hoog zijn voor de Pedroches en de Sierragebieden en te
laag voor de regio's van de Campiña. Vanwege beschikbaarheid en betrouw137

baarheid stammen de gegevens ook uit de jaren na 1972, het jaar van de
Censo, al is er geen reden om aan te nemen dat er veel is veranderd in de
verhoudingen tussen prijzen en opbrengsten van de gewassen sinds dat jaar.
Men mag dan ook aannemen dat zij een geschikte maatstaf leveren om de
verschillende vormen van bodemgebruik in ruime intensiteitsklassen in te
delen en ook dat deze indeling zich leent om globaal te bepalen met welke
intensiteit de landbouw wordt bedreven. Dit geldt temeer omdat de aldus
gemaakte indeling alleen dient óm de aandelen van de grootteklassen binnen
elke regio te bepalen en omdat de vergelijking van de regio's onderling niet
zal gebeuren door de absolute bruto opbrengsten tegenover elkaar te stellen,
maar de oppervlaktepercentages.
Deze vergelijkingen zijn mogelijk met het in Tabel 2.3 vermelde cijfermateriaal (weer zij hierbij opgemerkt dat de omvang van de landbouwgrond
in de verschillende regio's zeer uiteen loopt). Het blijkt dat de agrarische
grond in de verschillende regio's van Sevilla voor ongeveer hetzelfde deel
gebruikt wordt voor intensieve gewassen, tenminste als men de klassen 3, 4
en 5 tezamen neemt. Voor de klassen intensief en zeer intensief wijken de
latifundios van de Sierra duidelijk af van die van de andere twee gebieden.
In Córdoba daarentegen wordt de landbouwgrond van de latifundios in de
Pedroches en in de Sierra duidelijk met minder intensieve gewassen beteeld
dan die van de latifundios in de beide Campiñagebieden. Als we alleen naar
de twee hoogste klassen kijken, springen echter juist de Sierra en de Lage
Campiña eruit.
Vergelijken we de latifundios met de kleinere bedrijven, dan blijken de
laatste in alle regio's intensiever te voorschijn te komen als we de klassen 3,
4 en 5 tezamen nemen. Nemen we echter de twee hoogste intensiteitsklassen afzonderlijk, dan is dat slechts bij twee regio's het geval.
Opvallend is verder nog dat de landbouwgrond van de Campiña van
Córdoba aanmerkelijk intensiever bebouwd wordt dan die van Sevilla.
Uit het bovenstaande valt te konkluderen dat, hoewel op de latifundios een relatief veel kleiner deel van de oppervlakte voor werkelijk produktieve doeleinden wordt aangewend dan op de kleinere bedrijven, de intensiteit waarmee deze bodem wordt geëxploiteerd een veel minder groot verschil tussen de beide bedrijfsgrootteklassen laat zien.
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2.1.3

DE INTENSITEIT
VAN DE LATIFUNDIOS
ANDERE
MAATSTAVEN

VOLGENS

Niet alleen de cijfers betreffende het bodemgebruik en de gewassen
leveren mogelijkheden om zicht te krijgen op de intensiteit waarmee de
landbouw op de latifundios wordt bedreven. Aanwijzingen daarover verschaffen ons ook:
de soorten en aantallen van het vee dat wordt gehouden,
de traktie die wordt ingezet (trekdieren, machines),
de gei'rrigeerde oppervlakte en
de oppervlakte die wordt bemest.
Aan de Censo Agrario van 1972 konden voor de voornaamste regio's
van Sevilla en Córdoba ook een aantal gegevens over deze facetten worden
ontleend. Daaruit zijn de in Bijlage 7 vermelde indikatoren berekend. In
enkele gevallen zijn die tot stand gekomen door eerst een omrekening in
standaardeenheden toe te passen, n.l. voor het vee de grootveeëenheid
(GVE) en voor traktoren de 'trekkereenheid' (TE) (35). Om een vergelijking
tussen de gebieden en klassen mogelijk te maken zijn op de tweede plaats de
indikatoren omgerekend in aantallen per 1000 ha van de meest daarvoor in
aanmerking komende gesommeerde oppervlakte (bewerkte-, landbouw- of
totale oppervlakte).
Om een vergelijking tussen de latifundios en de kleinere bedrijven te
vergemakkelijken zijn in Tabel 2.4 voor alle gebruikte indikatoren quotiënten vermeld, die de verhouding geven tussen de indikatoren van de beide
onderscheiden bedrijfsgrootteklassen.
Bezien we de gegevens betreffende het VEE op de latifundios, dan
blijkt dat er slechts in drie gebieden (Sierra en Hoge Campiña van Sevilla en
de Pedroches) sprake is van een hoge veedichtheid, alle andere hebben een
lage tot zeer lage. Voor de Campiñagebieden hoeft dat niet te verbazen,
omdat zij immers worden gekenmerkt door akkerbouw en olijfteelt, maar
het is wel opmerkelijk voor de Cordobese Sierra omdat die daarmee sterk
verschilt van het Sierragebied in Sevilla.
Verder blijkt dat de latifundios in de Sierra en de Hoge Campiña van
Sevilla gemiddeld meer GVE per 1000 ha hebben dan de bedrijven kleiner
dan 300 ha, maar dat in de overige gebieden deze verhouding omgekeerd
ligt.
Het relatieve aantal stieren zou iets kunnen zeggen over de vraag of
grote bedrijven veel worden gebruikt voor het fokken van vechtstieren.
Daarom is ook berekend hoeveel stieren er gemiddeld voorkomen op 1000
koeien. Aan de hand van de cijfers van Bijlage 7 kan men wel aannemen dat
in de meeste gebieden en klassen van Sevilla en Córdoba sprake is van het
houden van tenminste een deel van de stieren voor andere dan fokdoel139
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Tabel 2 4
Quotienten van de Indikatoren voor produktie en kapitaalmtensiteit van bedrijven van > 300 ha en van < 300 ha
m d£ regio s van Sevilla en Cordoba
> 1 = bedrijven van > 300 ha zijn intensiever
< 1
bedrijven van < 300 ha zijn intensiever
Berekening (а)

^ Ш
>300

overige > 3 0 0
<300
CORDOBA

SEVILLA
Sierra
Morena

Lage
Campi

Hoge
Campi

Niet produktieve en laag produktieve oppervlakte (a)
niet produktieve oppervlakte {% van de totale oppervlakte)
laag produktieve oppervlakte {% van de totale oppervlakte)
Totaal met en laag produktieve oppervlakte
(%van de totale oppervlakte)

07
08
08

04
02
03

06
02
04

Produktie intensiteit van de gewassen
matig tot zeer intensieve gewassen (% ап de landbouwgrond)
waarvan intensieve tot zeer intensieve gewassen
(%van de landbouwgrond)

07
02

09
1 0

08
1 8

Aantal ha bevloeid per 1000 ha landbouwgrond

05

07

09

Aantal ha bemest per 1000 ha landbouwgrond

23

1 1

1 0

GVE* (aantal eenheden per 1000 ha van de totale oppervlakte )

1 1

06

1 7

Trekdieren (aantal stuks per 1000 ha bewerkte oppervlakte)

05

07

09

INDIKATOREN

24

05

06

T E * · (aantal eenheden per 1000 ha bewerkte oppervlakte)

28

05

07

Maaidonsers (aantal stuks per 1000 ha bewerkte oppervlakte)

40

1 1

1 5

Grootvee eenheden
Trekker eenheden

Sierra
Morena

Lage
Campi

Hoge
Campi

1 4

04
02
02

05
03
04

04
13
05

06
03
04

07
1 4

09
1 1

09
05

08
1 1

0

6

1 08

08
10

I

Trekkers (aantal stuks per 1000 ha bewerkte or vervlakte)

•
"

1

TOTAAL

Pedro
ches

1 7

09

01

09

08

1 0

1 o

1 0

04

06

07

09

09

06

04

06

1 2

06

06

06

0 7

1 2

06

07

07

04

0 1

0 7

20

08

I 1 5

I

09

09
I
' 04

I
_L
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einden (36). Opvallend hoge cijfers komen voor bij de latifundios van de
Lage en de Hoge Campiña van Sevilla en bij de kleinere bedrijven van de
Hoge Campiña van Córdoba. Over het geheel komt het verschijnsel het
sterkst voor op de latifundios. Men moet bij dit alles echter wel bedenken
dat de stieren in de zojuist genoemde drie gevallen met de hoogste verhoudingscijfers, slechts resp. 7%, 9% en 3% van het totaal aantal GVE uitmaken
en dat alle stieren van de 23 gemeenten te zamen nog geen 3% bijdragen aan
het totale aantal GVE.
Het aantal TREKDIEREN per 1000 ha, zoals vermeld in Bijlage 7,
omvat alle paarden en (muil)ezels en het is dan ook wel zeker dat een deel
van dit vee ( т . п . van de paarden) niet gebruikt wordt voor agrarische of
andere werkzaamheden.
Met name de Sierragebieden hebben een hoge dichtheid en verder
blijkt dat in alle gevallen de dichtheid bij de kleine bedrijven hoger is dan
die bij de latifundios. Dit laatste is uiteraard niet onverwacht, maar wil men
er een konklusie aan verbinden over het al of niet minder sterk gemoderni
seerd zijn, dan zal dat alleen kunnen als ook de omvang van het MACHINE
PARK in ogenschouw wordt genomen.
Nu is het zo dat veel bedrijven werkzaamheden laten verrichten door
loonbedrijven. Zoals uit de gehouden enquêtes is gebleken, had in 1977-78
slechts een betrekkelijk klein aantal bedrijven eigen maaidorsers en schakelden vele bedrijven (zelfs zeer grote) niet alleen loonwerkers in voor het
oogsten, maar ook voor werkzaamheden als het ploegen en het verrichten
van bespuitingen. Bij de enquêtes bleek echter ook dat dit laatste rond 1970
waarschijnlijk nog minder voorkwam dan nu en dat het aantal bedrijven met
een eigen maaidorser toen groter was.
De cijfers van de Censo over traktorbezit kunnen daarom ongetwijfeld
een indruk geven van de mechanisatiegraad op de bedrijven van de verschillende grootteklassen. Het blijkt dan dat de latifundios slechts in één
gebied, de Pedroches, zeer laag gemechaniseerd zijn. Er zijn echter ook maar
twee regio's (de beide Sierragebieden) waar de latifundios beter van trekkers
voorzien zijn dan de bedrijven met een kleinere oppervlakte. Dat geldt niet
alleen voor wat betreft het aantal trekkers (wat niet zo verwonderlijk is
omdat beneden de 300 ha immers veel meer bedrijven voorkomen), maar
ook voor het aantal TE per 1000 ha. Dit laatste wijst erop dat de kleinere
bedrijven gemiddeld sterker gemechaniseerd zijn dan de grote. In de meeste
gebieden blijken de latifundios wel beter van maaidorsers voorzien te zijn
dan de kleine bedrijven, al is dat in de twee belangrijkste akkerbouwgebieden, de Lage Campiña, niet of nauwelijks het geval. Wellicht is het grote
aantal maaidorsers in de Pedroches te verklaren uit de aanwezigheid van
loonmaaiers.
Vergelijkt men de dichtheid van trekdieren en trekkers in de diverse
gebieden en klassen met elkaar, dan lijkt alleen voor de bedrijven beneden

de 300 ha ¡η de Sierra van Sevilla de konklusie gerechtvaardigd dat ze
gemiddeld weinig gemoderniseerd zijn (een hoge dichtheid van trekdieren
en een lage van trekkers), terwijl ook de latifundios in dit gebied en de
bedrijven in de Sierra van Córdoba wat dit betreft geen hoge ogen gooien.
Het deel van de landbouwoppervlakte van de latifundios dat wordt
BEVLOEID is in de Sierra en de Lage Campiña van Sevilla aanmerkelijk
lager dan in de partnergebieden van Córdoba (voor de Sierragemeenten van
Córdoba wordt dit ongetwijfeld voornamelijk veroorzaakt door de in de
vlakte gelegen delen van de geselekteerde gemeenten), maar voor de Hoge
Campiña is dat omgekeerd.
Alleen in de Sierra van Córdoba hebben de latifundios een duidelijk
hoger aandeel bevloeide grond dan de bedrijven met minder dan 300 ha,
zodat er ook in dit opzicht duidelijk sprake is van een hogere intensiteit van
de kleinere bedrijven.
Wat betreft de BEMESTE OPPERVLAKTE daarentegen is er in de
meeste gebieden nauwelijks sprake van een verschil tussen grote en kleine
bedrijven. Uitzonderingen zijn de Sierra van Córdoba en vooral die van
Sevilla.
Het gaat hier voornamelijk om het gebruik van kunstmest; de bemesting met organische mest vindt nergens méér dan op zo'n 4% van de oppervlakte plaats. Uit de cijfers tekenen zich drie 'bemestingstypen' af, namelijk
met aandelen bemeste oppervlakte van rond 30%, 50 à 60% en rond 90%
van de oppervlakte. Verondersteld kan worden dat ze samenhangen met de
vruchtwisselstelsels van resp. al tercio, verbeterd al tercio en verbeterd año y
vez systeem. Als dat zo is dan kan men eigenlijk spreken van volledige
bemesting (bemesting van al het bebouwde land) voor alle kategorieèn. Met
uitzondering van de Sierragebieden is er in elk geval geen verschil in 'bemestingsintensiteit' te bespeuren tussen grote en kleine bedrijven.

Het eerste deel van dit hoofdstuk overziende, kunnen we het volgende
KONKLUDEREN.
Er blijken inderdaad flinke verschillen in exploitatiewijze van de latifundios te bestaan tussen vrijwel alle regio's die in de beide provincies zijn
onderscheiden. Dit zijn met name verschillen tussen de van noord naar zuid
onderscheiden regio's: Pedroches-Sierra-Lage Campiña-Hoge Campiña. Daarbij zien we dat de Pedroches en de Sierragebieden enerzijds en de beide
Campma-delen anderzijds de grootste kontrasten opleveren; intern vertonen
deze twee groepen van gebieden vele overeenkomsten. De oost-westvergelijking tussen de in Sevilla en Córdoba gelegen gelijknamige gebieden laat
dan ook veel meer overeenkomsten zien dan de noor-zuidvergelijking, waarbij met name de gelijkenis opvalt tussen de latifundios van de Lage Campi142

ñas. Omdat de grote noord-zuidverschillen samenhangen met landschappelijke verschillen, vinden we deze ook terug in de exploitatiewijze van de
bedrijven kleiner dan 300 ha.
Wanneer we echter de latifundios vergelijken met de kleinere bedrijven, met behulp van de indikatoren die werden gebruikt voor het bepalen van de produktie- en kapitaalintensiteit, dan zien we dat er sprake is
van een grotere intensiteit van de kleine bedrijven. Zoals Tabel 2.4 liet zien
geldt dit in alle regio's voor vrijwel alle gebruikte indikatoren. Gemiddeld is
er alleen wat betreft de bemesting sprake van gelijkheid. Wat betreft de
meest intensieve gewassen leveren de latifundios een iets gunstiger beeld dan
de kleinere bedrijven. Bij de regio's valt alleen de Sierra van Córdoba op,
omdat de latifundios er zich in een aantal opzichten positief van de kleinere
bedrijven onderscheiden.
Als het echter gaat om indikatoren zoals hierboven bedoeld, die т . п .
een relatie leggen met de oppervlakte landbouwgrond of bewerkte grond,
dan is het zeer belangrijk daarbij te bedenken dat bij de latifundios gemid
deld 53% van de oppervlakte buiten beschouwing is gebleven omdat die niet
of nauwelijks produktief gebruikt wordt (improduktief, braakland, natuur
lijke plantengroei en bos), terwijl dat percentage bij de groep bedrijven met
minder dan 300 ha slechts 23 bedraagt. De uit de Censo Agrario verkregen
gegevens wijzen dan ook op een (aanzienlijk) lagere intensiteit van de landbouwbeoefening op de latifundios, in vergelijking met de bedrijven van
kleinere omvang.
Bovendien zijn de kleine bedrijven in de geselekteerde gemeenten niet
(geheel) representatief voor die van de betreffende regio's als geheel. In deel
3.1.1.1 zal namelijk blijken dat hun arbeidsintensiteit lager is dan die van de
kleine bedrijven van hun regio gemiddeld. Dit impliceert dat de intensiteits
verschillen tussen de latifundios en de bedrijven beneden de 300 ha, in feite
groter zijn dan we hier konden vaststellen.
Bij deze konklusies mogen echter de beperkingen van de gebruikte
methode niet uit het oog worden verloren. Aan elke soort van bodemgebruik is een bepaalde kwalifikatie betreffende de intensiteit toegekend, af
gaande op de intensiteit die men 'gemiddeld' of 'gewoonlijk' bij dat soort
bodemgebruik aantreft. Uiteraard zal echter deze intensiteit nog sterk variëren (van regio tot regio, van bedrijf tot bedrijf, mogelijk ook van grootteklasse tot grootteklasse), maar hoe en in welke mate, is uit de Censogegevens niet af te leiden. Evenmin kan men daaruit afleiden of men te
maken heeft met hoog- of met laag-produktief vee, met veel of met weinig
bemesting, etc. Ten derde is er het gegeven dat gemiddelde cijfers zijn
gebruikt van een groot aantal bedrijven, zonder dat daarvan bekend is of
deze een homogene groep vormen dan wel onderling grote verschillen vertonen. Ook zijn het cijfers voor gebieden die intern nog min of meer grote
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variaties vertonen (met name de Sierragebieden) en voor slechts twee grote
groepen bedrijven, onderscheiden op basis van hun oppervlakte.
Voor het volgende deel van dit hoofdstuk, waarin speciaal de Lage
Campiña aan de orde komt, is nog van belang de konstatering dat de in
Sevilla en Córdoba gelegen delen van dit gebied sterk op elkaar lijken in
exploitatiewijze en intensiteit (al heeft het Cordobese gebied wel een voorsprong op het Sevillaanse) en dat de bodem van dit gebied als geheel duidelijk veel intensiever wordt geëxploiteerd dan die van de Pedroches of de
Sierra en ook intensiever dan die van de Hoge Campiña.

Fofo 70. Akkerbouw-fruitteeltbednif

144

in Alcalá de Guadaira

Foto 11: Gedeeltelijk bevloeid akkerbouwbedri/f m Carmona

Foto 12: Niet-bevloeid akkerbouwbedrijf m Carmona

Ш*ш*'
Foto 13: Niet-bevloeid akkerbouwbedrijf m Carmona

2.2

DE EXPLOITATIEWIJZE EN DE INTENSITEIT VAN DE
LATIFUNDIOS IN DE LAGE CAMPIÑA VOLGENS DE
CENSO AGRARIO VAN 1972

In het voorgaande deel kwamen de latifundios van de diverse regio's
als één geheel ter sprake, zonder dat werd nagegaan of er binnen deze groep
nog verschillen bestaan naar grootteklasse. Voor de beoordeling van de
exploitatiewijze van de latifundios werd een vergelijking gemaakt met de
bedrijven kleiner dan 300 ha, eveneens zonder na te gaan of deze groep nog
intern gedifferentieerd is.
De belangrijkste onvolkomenheden van de op deze wijze gemaakte
studie zijn een gevolg van het feit dat de grens tussen beide groepen willekeurig is getrokken, in die zin, dat niet bekend was hoe de beide zo gevormde hoofdgroepen intern gedifferentieerd zijn wat betreft de te onderzoeken
exploitatiewijze en intensiteit.
Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat binnen de groep van bedrijven
van > 300 ha, het alleen de bedrijven van > 1000 ha zijn die de afwijking
met de groep bedrijven van < 300 ha veroorzaken. Daarnaast zouden interne verschillen binnen de twee hoofdgroepen O 300 en < 300) de oorzaak kunnen zijn van de differentiatie die gekonstateerd is bij de interregionale vergelijking van dezelfde hoofdgroep. Wanneer immers in het ene gebied bijvoorbeeld de groep van > 300 ha voor een relatief groter deel
bestaat uit bedrijven die qua exploitatiewijze sterk afwijken van de rest
(bijvoorbeeld bedrijven van > 1000 ha) dan in een ander gebied, dan zal
men tot de regionale verschillen tussen de twee hoofdgroepen konkluderen,
terwijl er in feite alleen maar sprake is van een andere grootteklasse-samenstelling.
Vandaar dat hieronder een soortgelijke analyse zal worden gemaakt als
in het voorgaande deel, maar nu met een uitsplitsing in een veel groter
aantal grootteklassen en voor één gebied. Dat zal zijn het speciale studie- en
veldwerkgebied van de Lage Campiña van Sevilla en Córdoba.
Op de eerste plaats zal een analyse worden gemaakt van alle acht
geselekteerde gemeenten van dit gebied tezamen waarbij de gegevens zijn
uitgesplitst naar 12 grootteklassen. Deze komen overeen met de ook bij de
Censo gehanteerde verdeling, met dien verstande dat de daarin onderscheiden 7 klassen beneden de 10 hektare en de klasse van bedrijven zonder
grond door ons werden samengevoegd tot de klasse 'minder dan 10 ha'.
Om ook aan het boven genoemde mogelijke tweede bezwaar tegemoet
te komen zal vervolgens een analyse gemaakt worden van de drie grootteklassen van > 300 ha en wel regionaal gedifferentieerd naar het westen,
midden en oosten van de Lage Campiña. Deze analyse dient dan om de na
grovere regionale vergelijking van het vorige deel na te gaan of er ook
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binnen kleinere regionale gehelen, gelegen in verschillende provincies en
gedifferentieerd naar meer grootteklassen, verschillen binnen de groep latifundios voorkomen. De hieruit te trekken konklusies zullen daarna getoetst
worden aan die welke uit de enquêtes worden getrokken (37).

Onze EERSTE ANALYSE betreft een vergelijking van de exploitatiewijze en de intensiteit van de latifundios met die van andere grootteklassen
in de Lage Campiña als geheel.
Figuur 2.1 brengt de procentuele verdeling van het bodemgebruik per
grootteklasse voor de acht gemeenten tezamen in beeld. Omdat de gegevens
van alle klassen betrekking hebben op dezelfde gemeenten en het gebied
Figuur 2.1
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bovendien vrij homogeen is, is afgezien van een procentuele verdeling in
twee fasen (resp. van 'grote kategorieën' en 'gewassen'), zoals bij de provinciale regio's, en is meteen uitgegaan van de totale oppervlakte van elke
grootteklasse.
De meest opvallende punten die uit een vergelijking van de 12 grootteklassen kunnen worden gekonkludeerd zijn de volgende.
- Bij alle grootteklassen komt een vrijwel identieke verdeling van het grondgebruik voor in 35% graan, 35% rotatiegewassen en 30% 'overig grondgebruik'.
De verschillen tussen de grootteklassen zitten voornamelijk in de kategorie 'overig grondgebruik'. Met de toename van de bedrijfsgrootte zien we in
het algemeen de intensievere gebruiksvormen van tuinbouw, druiven en
fruit afnemen, terwijl dit ook in sterke mate het geval is met de olijfteelt.
Daartegenover zien we een, in het algemeen regelmatige, toename van de
relatieve betekenis van blijvend grasland, bos, natuurlijke plantengroei en
improduktief. De geschetste regelmaat van het patroon wordt slechts in
beperkte mate verstoord door de verdeling bij de grootteklassen van kleiner
dan 10, 200-300 en 300-500 hektare.
- Duidelijk is hieruit dat de akkerbouw in alle grootteklassen bedreven
wordt op circa 70% van de oppervlakte en wel in een año y vez systeem met
barbecho semillado {barbecho blanco neemt slechts een bescheiden plaats
in). De overige 30% wordt óf voornamelijk gebruikt voor olijfteelt (kleinere
bedrijven) óf valt grotendeels onder extensieve grondgebruiksvormen (grotere bedrijven). Of bij de genoemde procentuele verdelingen (alleen) gedacht
moet worden aan grootteklasseverdelingen of dat we deze verdeling naar
grondgebruik (ook) aantreffen op de individuele bedrijven, is hiermee echter nog niet duidelijk. M.a.w. niet duidelijk is bijvoorbeeld of bepaalde
kleinere bedrijven gespecialiseerd zijn op olijfteelt en andere op akkerbouw
en of de extensievere vormen van grondgebruik alleen op een (beperkt)
aantal grote bedrijven voorkomen, of dat vele of alle grote bedrijven daarin
een aandeel hebben.
Nemen we als eerste beoordelingsmaatstaf voor de intensiteit van het
bodengebruik weer het niet-gebruiken voor produktieve doeleinden (improduktief, braak en natuurlijke plantengroei), dan zien we dat het aandeel
hiervan geleidelijk oploopt met de grootteklasse (Figuur 2.2). De latifundios
blijken een 2 à 3 maal zo hoog percentage niet-produktieve grond te hebben
dan de meeste andere grootteklassen, al blijven ze met hun 9,0 tot 11,2%
zeer bescheiden vergeleken met de aandelen die we eerder in andere regio's
konsta teerden.
Voor het bepalen van de mate van intensiteit van het bodemgebruik
'op een hoger niveau' zal ook hier weer gebruik worden gemaakt van dezelf148
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de indeling in intensiteitsklassen als eerder gehanteerd voor de provincies als
geheel (zie Bijlage 6). Weliswaar hebben de meeste gewassen in de Campiña
hogere opbrengsten dan de provinciale gemiddelden waarop de betreffende
indeling is gebaseerd (al geldt dat b.v. niet voor gewassen die geheel of
grotendeels worden bevloeid), maar uit berekeningen op basis van de voor
de Lage Campiña geldende stofopbrengsten bleek de onderlinge volgorde
van de gewassen naar hun bruto opbrengst nauwelijks wijzigingen te ondergaan. Een enkel grensgeval uitgezonderd bleven de gewassen bovendien in
dezelfde (brede) kategorieën vallen.
Tellen we het percentage laag-produktief bodemgebruik van elke
grootteklasse (bos, blijvend grasland, kunstweide, oliezaad) bij het aandeel
van de niet-produktieve oppervlakte, dan zien we dat het totaal eveneens
vrijwel konstant stijgt met de toename van de grootteklassen (zie Figuur
2.2). Beneden de 100 ha is het minder dan 30% van de totale oppervlakte,
bij de latifundios ligt het rond de 40%.
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Aan de andere kant van het intensiteits-spektrum zien we dat het
percentage intensief en zeer intensief bodemgebruik vanaf de klasse van
minder dan 10 ha (met 25,8%) daalt tot en met de klasse van 150-200 ha
(7,1%), daarna echter weer stijgt om bij de klasse van > 1000 ha met 10,5%
weer boven het niveau van de klasse van 30-50 ha uit te komen.
In Figuur 2.2 staan ook nog twee andere kriteria aangegeven die inzicht kunnen bieden in de intensiteit van het bodemgebruik, n.l. de bemeste
en de gei'rrigeerde oppervlakte. De eerste ligt bij alle klassen rond de 80 à
90% van de landbouwgrond en men kan dan ook aannemen dat ongeveer de
hele bebouwde oppervlakte in alle klassen wordt bemest. Wat betreft de
gei'rrigeerde oppervlakte zien we dat de lijn hetzelfde verloop vertoont als
die van het (zeer) intensieve bodemgebruik: sterk dalend vanaf de klasse van
minder dan 10 ha (met 26,6% van de landbouwoppervlakte bevloeid) tot
die van 100-150 ha (5,5%), vanaf de klasse van 200-300 ha echter weer
stijgend tot 8,8% bij de klasse van boven de 1000 ha.
Een soortgelijk patroon vinden we bij de veedichtheid. In Figuur 2.3 is
zowel een lijn getekend voor de dichtheid van runderen en kleinvee (uitgeFiguur 2.3
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drukt ¡η G VE per 1000 ha) als voor het aantal trekdieren. De eerste lijn
bereikt bij de klasse van minder dan 10 ha het bijzonder hoge getal van 778,
maar het berekenen van het aantal GVE per oppervlakte-eenheid is voor
deze klasse eigenlijk niet relevant, aangezien ook veeteeltbedrijven die niet
of nauwelijks grondgebonden zijn (intensieve veeteeltbedrijven),ertoe be
horen. Vanaf de klasse van 20-30 ha tot en met de klasse van 100-150 ha
zien we de lijn van de veedichtheid dalen en daarna weer stijgen. Bij de
klasse van de grootste bedrijven ligt het gemiddeld aantal GVE per 1000 ha
weer tussen de niveaus van de klassen 20-30 en 30-50.
In verzwakte vorm zien we dit patroon ook bij de lijn van het aantal
trekdieren per 1000 ha bewerkte oppervlakte. Het laagste aantal treffen we
hier aan bij de klasse van 150-200 ha, daaronder en daarboven stijgt het, zij
het veel sterker bij de kleinere dan bij de grotere klassen. Bij de kleine
bedrijven zal het hierbij meestal wel gaan om dieren die voor de grondbewerking worden gebruikt, bij de grotere zullen het vooral dieren zijn die
voor fokdoeleinden worden gehouden. Bij de in 1977/78 geënquêteerde
bedrijven waren ook enkele latifundios die een kudde paarden hielden.
Daarnaast kwamen op de meeste grote bedrijven wel enkele paarden en/of
muilezels voor, die werden gebruikt als rijdieren voor de sport en voor
surveillance, verder voor het brengen van materialen en water naar landarbeiders^.d. Veelal knapt men echter tegenwoordig dergelijke karweitjes op
per landrover.
Wat betreft het al eerder genoemde houden van vechtstieren, zij nog
vermeld dat drie klassen een zeer hoog aantal stieren per 1000 koeien tellen,
namelijk die van20-30 (333 per 1000), 150-200 (353) en > 1000 (262).
Boven de 100 komen ook nog de klassen van 70-100, 100-150 en 500-1000
ha. Als dit gegeven duidt op het houden van vechtstieren, dan is het dus
zeker niet alleen maar een zaak van de latifundios.
Analyseren we de mechanisatie, als indikator voor de (kapitaal) intensiteit, dan zien we dat zowel het aantal trekkers als het aantal pk's (uitgedrukt in trekkereenheden) per 1000 ha bewerkte oppervlakte konstant
daalt vanaf de klasse van 10-20 ha. In 1972 waren er in Spanje gemiddeld
15 trekkers per 1000 ha bewerkte grond, ongeveer overeenkomend met het
gemiddelde van de cijfers van de provincies Sevilla (17) en Córdoba (12)
(Min. de Agricultura, Censo de Maquinaria Agricola). Dit betekent dat in de
Lage Campiña alle klassen boven de 50-70 ha een trekkerdichtheid hadden
beneden het landelijk gemiddelde, maar dat de klassen van 10-20 en 20-30
ha tot meer dan het dubbele van dat cijfer kwamen. De latifundios met
gemiddeld 9 à 10 trekkers per 1000 ha lijken onder-gemechaniseerd in het
licht van deze gegevens. In elk geval is hun trekkerdichtheid aanzienlijk
lager dan die van kleinere bedrijven, maar of hun mechanisatiegraad ook
lager is zou pas kunnen worden gekonstateerd als men zou weten: I o of zij
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niet voor een groter deel van loonwerk gebruik maken (b.v. verricht door
machines afkomstig van kleinere bedrijven); 2 ° of zij de aanwezige machines niet intensiever gebruiken, b.v. doordat het gaat om grotere bedrijfseenheden en percelen; 3° welke verschillen er zijn in de behoefte aan trekkercapaciteit (te denken valt o.a. aan verschillen in bodemgebruik, zoals het
feit dat de oppervlakte bewerkte grond bij kleinere bedrijven vooreen veel
groter deel is beplant met olijfbomen).
Wel is duidelijk dat er wat betreft de mechanische traktie geen sprake
is van een gunstiger positie van de latifundios t.o.v. de 'middenbedrijven',
zoals bij kriteria als de veedichtheid, de bevloeide oppervlakte en het intensieve bodemgebruik wel het geval bleek. Evenmin ziet men iets dergelijks bij
de 'maaidorserdichtheid': bij alle grootteklassen vindt men er gemiddeld
ongeveer één per 1000 ha bewerkte grond.
Het hier gebruikte materiaal van de acht Campiña-gemeenten biedt
ook de mogelijkheid om een andere vaak gehoorde opvatting over latifundios te toetsen, n.l. dat hun bouwplan eenzijdig zou zijn. Men mag aannemen dat men dan bedoelt dat het bouwplan eenzijdiger is dan dat van
andere bedrijven. Om dit na te gaan werd voor alle grootteklassen bepaald
welk deel van de grond in beslag genomen wordt door de zeven voornaamste gewassen (Tabel 2.5). Dit aantal is vrij willekeurig gekozen, al werd er
wel op gelet dat het aantal gewassen niet té klein zou zijn en dat ze een
flink deel van de oppervlakte zouden innemen, om te voorkomen dat toevalligheden een grote rol zouden kunnen spelen. Deze voorzorgen bleken
overbodig, want na de kumulatie van de drie voornaamste gewassen tekende
het uiteindelijke patroon zich al duidelijk af. Het blijkt dat bij bijna alle
grootteklassen zo'n 70 à 80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor
slechts drie gewassen en dat deze vrijwel zonder uitzondering tarwe, olijf en
oliezaad zijn (voor het laatste gewas kan men ook 'zonnebloem' lezen,
omdat andere oliezaden slechts een bescheiden plaats innemen). Ook blijkt
dat alleen het gewassenpakket van de laagste en dat van de hoogste klassen
wat minder eenzijdig is samengesteld dan gemiddeld, m.a.w. we zien ook
hierbij weer, net zoals bij enkele andere behandelde kenmerken, dat de
grote en de kleine klassen een zekere overeenkomst vertonen en dat ze
beide afwijken van de middelgrote bedrijven. In elk geval kan men konstateren dat het bouwplan van de latifundios wat minder eenzijdig is dan dat
van de meeste andere grootteklassen.
Wel dienen hierbij enkele kanttekeningen te worden gemaakt. De eerste is dat, hoewel de grootteklassen gemiddeld wat betreft hun eenzijdigheid
of veelzijdigheid weliswaar niet zoveel verschil vertonen, dit nog niet hoeft
te gelden voor het bouwplan van de individuele bedrijven. De tweede kanttekening is dat het 'verwijt' van eenzijdigheid in gewaskeuze aan de lati'fun152

Tabel 2 5
Oppervlakte percentages van de 7 voornaamste gewassen, per bedrijlsgrootteklasse in de Lage Campiña
(oppervlakte landbouwgrond = 100% )
Bedrijfsgrootte
klasse (ha)

Ie gewas

2e gewas

3e gewas

Totaal 3
gewassen

Totaal 7
gewassen

ohjl

25,6

tarwe

24,3

oliezaad

12,6

62,5

85,8

10 20

tarwe

31,8

oli|f

22,2

oliezaad

21,1

75,1

91,3

20 30

tarwe

33,3

oliezaad

22,3

olijf

22,1

77,7

89,9

30 50

tarwe

33,6

olijf

24,9

oliezaad

23,4

81,9

92,6

50 70

tarwe

30,7

olijf

26,6

oliezaad

22,7

80,0

91,5

70

J00

tarwe

29,5

olijf

27,0

oliezaad

25,2

81,7

93,3

100

150

tarwe

33,1

ohjf

24,7

oliezaad

23,6

81,4

93,3

150 200

tarwe

33,4

olijf

25,8

oliezaad

22,4

81,6

92,2

200

300

tarwe

34,0

oliezaad

24,5

olijf

18,5

77,0

92,3

300 500

tarwe

37,4

oliezaad

27,9

olijf

10,8

76,1

91,9

500

1000

tarwe

35,3

oliezaad

23,4

olijf

15,5

74,2

89,6

>1000

tarwe

32,1

oliezaad

23,7

Ы grasl

10,7

66,5

89,5

< 10

Bron· Berekend uit de Censo Agrario van 1972 8 geselekteerde gemeenten van de Lage Campiña

dios doorgaans gemaakt wordt ¡n verband met de gevolgen die heeft voor de
omvang en de seizoensvariatie van de werkgelegenheid. Daarover echter zegt
de verdeling van de verbouwde gewassen nog niet zoveel, omdat het ene
gewas aanmerkelijk meer arbeidsuren vraagt (die ook nog beter over het jaar
verdeeld kunnen zijn) dan het andere. Twee van de drie gewassen die de
grootste oppervlakte innemen (tarwe en zonnebloemen) vragen resp. een
lage en een matige hoeveelheid arbeidsuren, terwijl hun arbeidskalenders,
net zoals die van de olijf, sterke pieken vertonen. De gewassen die een
bescheiden plaats innemen (fruit, katoen, tuinbouwgewassen), vragen daarentegen zeer veel arbeid in meerdere seizoenen. Bovendien zijn het niet
alleen de gewassen, maar ook het vee dat mede bepaalt hoe groot het
arbeidsaanbod en de verdeling over het jaar is. In het deel over de arbeid zal
dit nader aan de orde komen.
Opvallend is wel dat de diverse grootteklassen niet alleen weinig verschillen vertonen bij de verdeling van de grotere groepen van bodemgebruik
(granen, wisselgewassen), maar evenmin bij de verdeling van de afzonderlijke gewassen. Vier gewassen treffen we bij alle twaalf klassen aan: tarwe,
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olijven, oliezaden en peulvruchten. Strikt genomen gaat het bij de laatste
twee om verzamelbegrippen, maar de oliezaden bestaan vrijwel geheel uit
zonnebloemen en de peulvruchten ongeveer half om half uit kekers en
veldbonen. Katoen komt acht maal voor, gerst zeven keer (evenals braakland), suikerbieten, fruit, mais en blijvend grasland resp. 5, 4, 3 en 2 keer.
In totaal treffen we dus een tiental gewassen aan voor de 84 mogelijkheden
(12 bedrijfsgrootteklassen met elk 7 gewassen) en wel op ruim 90% van de
totale oppervlakte. Het deel van de oppervlakte dat de zeven gewassen bij
de 12 grootteklassen innemen, varieert tussen 85,8 en 93,3%; bij de latifundios is het ongeveer 90%. Al deze percentages wijzen niet op een grote
verscheidenheid in het bodemgebruik. Ze wijken echter niet fundamenteel
af van wat elders voorkomt. Volgens de Censo namen in 1972 in heel
Spanje de 7 voornaamste gewassen 89% van de landbouwoppervlakte in
beslag. In 1974 bedroeg dit percentage voor de EG als geheel 8 1 , voor
Frankrijk 82 en voor Nederland 90 (Eurostat 1978b).
De voornaamste KONKLUSIE die uit de vergelijking van de grootteklassen te trekken valt is wel dat de exploitatiewijze van de latifundios in de
Lage Campiña niet fundamenteel verschilt van en qua intensiteit evenmin
ongunstig afsteekt bij die van de andere bedrijfsgrootteklassen. Weliswaar
neemt bij de latifundios de niet-produktieve en de laag-produktieve oppervlakte een groter deel van het totaal in beslag, maar daar staat tegenover dat
volgens de meeste overige gehanteerde kriteria de exploitatie van hun kultuurgrond intensiever plaats vindt dan die van vele andere grootteklassen.
Met name komen zij veelal gunstiger uit de bus dan de 'middenbedrijven'
van ca. 70 à 100 tot 300 ha. Het verschijnsel dat deze middenbedrijven
zowel ongunstig afsteken bij de grotere als bij de kleinere bedrijven is een
andere opvallende konklusie die men uit het voorgaande kan trekken.
Uiteraard was de gevolgde methode weinig verfijnd en moet men om
meer definitieve uitspraken te kunnen doen niet alleeen een meer gedetailleerde studie maken (ook van andere kenmerken en vooral ook van opbrengsten), maar ook andere kriteria hanteren. Wel is echter hierbij gebleken dat er geen reden is om de latifundios van de Lage Campiña te
beschouwen als bedrijven waarvan de grond niet wordt geëxploiteerd of
zeer slecht in vergelijking met andere bedrijven. Als dit zo was dan zou men
deze kwalifikaties ook moeten geven aan andere bedrijven, met name die
van de 'middengroepen'. Wel laat natuurlijk de gevolgde werkwijze (bestudering van de totalen van klassen) de mogelijkheid open dat een deel van de
latifundios wel met negatieve kwalifikaties moet worden getypeerd.
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Onze TWEEDE ANALYSE betreft de vergelijking van de exploitatiewijze en de intensiteit van de latifundios in de verschillende regio's van de
Lage Campiña.
Zij dient om een beter inzicht te krijgen op de variatie binnen de groep
latifundios van de Lage Campiña, zowel op de variatie samenhangend met
de bedrijfsgrootte als op die met de lokatie. De latifundios worden daartoe
onderscheiden in drie grootteklassen, 300-500, 500-1000 en > 1000 hektare, conform de Censo Agrario (38).
Regionaal wordt onderscheid gemaakt tussen het westen, het midden
en het oosten van de Lage Campiña. Het westen omvat de gemeenten Alcalá
de Guadaira en Carmona, het midden de gemeenten Marchena, Ecija en
Palma del Rio en het oosten de gemeenten Cordoba, Santaella en Castro del
Rib (zie Figuur 1.1). Het westen ligt dus geheel in de provincie Sevilla, het
oosten volledig in Córdoba en het middengebied zowel in Sevilla (Marchena
en Ecija) als in Córdoba (Palma). De voornaamste reden voor deze regionale
indeling is om zodoende over een instrument te beschikken voor het opsporen van eventuele regionale verschillen binnen de Lage Campiña, maar
daarnaast hebben ook nog andere zaken een rol gespeeld.
Ten eerste was er de wens om de indeling te doen samenvallen met de
gemeenten waaruit al of niet enquêtes voorhanden zijn. In alle gemeenten
van West en Oost werd geënquêteerd, zodat de resultaten daarvan vergeleken kunnen worden met die van de Censo Agrario. Een tweede overweging is geweest dat door deze indeling de onderscheiden regio's (of althans de daarin gelegen latifundios) ongeveer dezelfde omvang zouden krijgen. In West, Midden en Oost liggen resp. 46.869; 59.787 en 51.221 hektare
latifundiogrond. Op de derde plaats werd voor deze indeling gekozen, omdat zodoende tot elk gebied zowel delen van de Vega van de Guadalquivir
(met meer bevloeide grond) als delen van de eigenlijke Lage Campiña zouden behoren, zodat de bestudering van zowel secano- als regadfolandbouw
in elke regio mogelijk zou zijn.
Voor de hier bedoelde analyse zijn de relevante gegevens samengevat
in Tabel 2.6 en Figuur 2.4. Om een zinvolle vergelijking tussen de drie delen
van de Lage Campiña mogelijk te maken, is in de laatste de verdeling naar
gewassen gegeven in percentages van de 'bewerkte oppervlakte' (tierra labrada) en niet, zoals bij andere analyses, van de 'totale oppervlakte' of van de
'landbouwoppervlakte'. Ook bij verschillende indikatoren van Tabel 2.6 ¡s
uitgegaan van de bewerkte oppervlakte (39).
De overheersende indruk die men krijgt uit Figuur 2.4 is, dat het
bodemgebruik op de latifundios in de drie onderscheiden gebieden niet
fundamenteel anders is. De meest opvallende verschillen zijn het kleinere
aandeel van de olijfteelt en de hogere percentages van de groepen 'vee155
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voedergewassen' en 'tuinbouw-druiventeelt-fruitteelt' in het oosten, vergeleken met de beide andere regio's.
Verder kan men konstateren dat in alle drie de gebieden de klasse van
300-500 ha en die van > 1000 ha in menig opzicht de grootste overeenkomst vertonen. Een opvallend detail is verder het hoge percentage braakland bij de klasse van 300-500 ha in het westen.
Voor het bepalen van de intensiteit zijn weer dezelfde Indikatoren
gehanteerd als in de vorige delen (Tabel 2.6). Aan de produktie-intensiteit is
echter één variant toegevoegd, te weten de intensiteit (weer gemeten aan de
soort van gewassen) van de niet-bevloeide grond. De reden hiervoor is dat zo
kon worden nagegaan of de oorzaak voor de verschillen in intensiteit bij de
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bewerkte grond wellicht alleen maar gelegen is in het aandeel van de bevloeide oppervlakte. Zoals in Tabel 2.6 ook te zien is loopt dit aandeel
namelijk nogal uiteen, zowel tussen de drie regio's als tussen de klassen van
Midden en Oost. Vergelijking leert dat weliswaar in alle klassen het aandeel
(zeer) intensief bodemgebruik op droge grond lager is dan gemiddeld (nietproduktief en extensief bodemgebruik ligt er -uiteraard- iets hoger), maar
dat de onderlinge verhoudingen geen verschillen van belang vertonen met
die van het totaal van de bewerkte grond. De verschillen in bevloeide oppervlakte kunnen dus geen reden zijn voor verschillen in intensiteit.
Bezien we de gegevens in Tabel 2.6, dan blijkt in Oost en West de
klasse van 500-1000ha volgens de meeste indikatoren de meest intensieve te
zijn. In het middengebied is dat de klasse van > 1000 ha. Op de tweede
plaats kunnen we konstateren dat er bij alle indikatoren (vaak grote) verschillen voorkomen tussen dezelfde grootteklassen in de drie regio's. De ín
het voorgaande deel gehanteerde gemiddelden per grootteklasse voor de
Lage Campiña blijken dus een flinke variatie te verhullen. Deze verscheidenheid is doorgaans groter bij de klasse van 300-500 ha dan bij die van
500-1000 ha, maar vooral opvallend is in de meeste gevallen het sterke
uiteenlopen in de drie gebieden van de indikatoren van de klasse > 1000.
Tabel 2 6
Indikatoren voor produktie en kapitaalmtensitelt van de latifundios η het westen hei midden en het oosten
van de Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Regio s
Grooneklauen
(hal

MIDDEN (11

WESTEN (1)
300
500

500
1000

> 1000

BODEMGEBRUIK % van de bewerkte
oppervlakte
Niet produktief en extensief
(Zeer) intensief

39 3
30

31 8
75

43 4
37

BODEMGEBRUIK % van de bewerkte
droge grond
Niet produktief en extensief
(Zeer) ntensief

40 6
0B

32 6
52

Per 1000 ha van de totale oppervlakte
Aantal GVE 1 2 1

63

INDIKATOREN

300
500

OOSTEN

500
1000

^ 1000

33 3
7 7

27 1
103

21 1
22 5

44 2
28

35 8
24

28 7
61

24 0
15 6

91

42

61

89

176

300
500

m

500
1000

> 1000

27 0
146

25 1
187

21 8
100

28 4
11 5

27 9
11 1

27 2
40

60

61

130

Per 1000 ha van de bewerkte oppervlakte
Aantal Trekdieren
Aantal Trekkers
Aantal TE l 3 )
Aantal Maaidorsers

54
70
40
1 0

107
99
61
1 4

102
84
54
09

11 6
95
58
09

130
89
55
09

23 8
81
54
10

151
120
75
12

24 1
11 8
75
14

24 2
97
60
06

Per 1000 ha landbouwgrond
Aantal ha bevloeid
Aantal ha bemest

30
797

27
838

25
822

78
850

87
942

109
857

62
897

97
986

144
638

(1) Westen Carmona en Alcalá de Guadaira
Midden Marchena Ecija en Palmd del Ню
Oosten Cordoba Santaella en Castro del Rio
(2) Grootveeeenheden
(3) Trekkereenheden
Bron Censo Agrario van 1972 8 geselekteerde gemeenten van de Lage Campiña

157

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij deze hoogste
klasse sprake is van een zekere dichotomie, met andere woorden, dat zij in
feite is samengesteld uit een groep goede c.q. goed geëxploiteerde bedrijven
en een groep van minder goede of minder goed benutte bedrijven. Hierop
zouden ook de cijfers van Oost kunnen wijzen, waar weliswaar het percentage intensief bodemgebruik in de klasse van > 1000 ha lager is dan in de andere kissen, maar óók het percentage van het extensieve bodemgebruik. Ook
zien we dat daar voor deze klasse de bemeste oppervlakte het laagst is,
maar tegelijkertijd het percentage bevloeide grond het hoogst. Mogelijk
speelt hierbij echter ook de geringe omvang van de populaties een rol: de
hoogste klasse omvat in Oost slechts 6, in West 9 en in het middengebied
11 bedrijven.
Een andere belangrijke konklusie die te trekken valt uit de gegevens
van Tabel 2.6 betreft het verschil in intensiteit tussen de drie onderscheiden
gebieden. Voor vrijwel alle kriteria en voor vrijwel elke klasse blijkt West het
laagst te scoren, komt Oost meestal als het meest intensief naar voren en
neemt het middengebied een tussenpositie in, al vormt de klasse van > 1000
ha van dit laatste gebied hierop nogal eens een uitzondering in gunstige zin.
Eerder werd, bij de analyse van de zeven regio's van Sevilla en Cordoba, al
een verschil in intensiteit gekonstateerd tussen de Lage Campiñasvan Sevilla
en Córdoba. Nu blijkt echter dat de lagere score van het Sevillaanse gebied
alleen veroorzaakt wordt door het westelijke deel hiervan.
De gekonstateerde verschillen kunnen niet worden toegeschreven aan
een onderscheid in de natuurlijke mogelijkheden, zoals eerder uiteengezet
(deel 1.6.З.). De verschillen die daarin te ontdekken vallen wijzen juist op
een wat bevoorrechte positie van het westen en op wat minder gunstige
eigenschappen van het oostelijk gebied. Het gegeven materiaal geeft ook nog
aanleiding tot enkele andere opmerkingen. Zeer hoge veedichtheden zien we
bij de klassen van > 1000 ha in Oost en Midden. In het laatste gebied nemen
runderen 62% van het totale aantal GVE voor hun rekening en vinden we ge
middeld niet minder dan 479 stieren op elke duizend koeien. Het lage per
centage bemeste oppervlakte van de klasse van > 1000 ha in Oost zal waar
schijnlijk grotendeels moeten worden toegeschreven aan het hoge aandeel
blijvend grasland. Laten we dit grondgebruik buiten beschouwing dan is het
percentage bemeste oppervlakte namelijk ongeveer even hoog als dat van de
andere klassen. Zoals bij de beschouwing van alle grootteklassen in het
voorgaande deel, zien we bij de latifundios dat de 'trekveedichtheid' even
eens daalt met de toename van de grootteklasse (behalve bij die van 300-500
naar 500-1000 ha in het westen). Naar het waarom kan men ook hier slechts
gissen.
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De vraag in hoeverre de in het westen en het oosten gehouden enquêtes
als representatief kunnen worden beschouwd voor de hele Lage Campiña, is
nu ook te beantwoorden. In menig opzicht blijken de kenmerken van het
middengebied tussen die van Oost en West in te liggen, zodat men mag aannemen dat het gemiddelde tussen Oost en West een goede weergave is van de
kenmerken van de exploitatiewijze van de latifundios in het hele gebied. Dit
geldt niet voor de klasse van > 1000 ha afzonderlijk, die immers in het middengebied beter wordt geëxploiteerd (in eik geval de kenmerken van grotere
intensiteit vertoont) dan in Oost en West, maar daar staat tegenover dat in
de hele Lage Campiña deze klasse slechts 26 van de 265 latifundios vertegenwoordigt (10%) en slechts 33.380 van de 157.877 hektares latifundiogrond
(21%). Wil men de hele Lage Campiña in ogenschouw nemen dan zijn de
latifundios van Oost en West samen derhalve als voldoende representatief
voor dit gebied te beschouwen, althans volgens de gegevens van de Censo
Agrario van 1972. Als we ervan uitgaan dat de situatie in dit opzicht sinds
1972 niet fundamenteel is gewijzigd, mogen we aannemen dat dit ook geldt
voor de enquêtes die in 1977 en 1978 in Oost en West werden gehouden.

Foto 14: Gedee/teliik bevloeid akkerbouwbedn/f
Achter: zuidrand van de Sierra Morena

m Cordoba
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Foto 15: Bevloetd akkerbouwbednif in Cordoba

• J

Foto 16: Niet-bevloetd akkerbouwbedrtjf m Cordoba

Foto 17: Gedeelteliik bevloeid akkerbouw-veeteeltbedrijf in Cordoba
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2.3

DE EXPLOITATIEWIJZE EN DE INTENSITEIT VAN DE IN DE
LAGE CAMPIÑA GEËNQUÊTEERDE LATIFUNDIOS

In het voorgaande werd een beeld van de exploitatie van de latifundios
geschetst, zoals dat valt te ontlenen aan de cijfers van de Censo Agrario van
1972, hetgeen inhield dat het een niet meer zo recent beeld was. Het was
bovendien onvolledig, niet alleen omdat slechts kon worden uitgegaan van
gemiddelde kwantitatieve gegevens, maar ook omdat deze gegevens van beperkte omvang waren. Het oordeel over de intensiteit van het grondgebruik
kon alleen worden gebaseerd op de aard van de gewassen, niet op de werkelijk daarmee behaalde opbrengsten. Wel geeft het materiaal van de Censo
een beeld dat gebaseerd is op de hele aanwezige populatie.
Met de informatie die werd verzameld door middel van de in 1977 en
1978 afgenomen enquêtes zal het uit de Censo verkregen beeld nu worden
geactualiseerd en aangevuld. Inkompleet zal het niettemin blijven. De bij de
enquête gestelde vragen dienden in aantal sterk te worden beperkt en waren
ook voornamelijk gericht op het verzamelen van kwantitatieve gegevens,
waarbij op het vlak van de bedrijfsresultaten niet verder werd gevraagd dan
naar de stofopbrengsten van de gewassen (zie deel 1.3.4.). Er werden bovendien alleen bedrijven geënquêteerd in de Lage Campiña en dan nog alleen in
de oostelijke en westelijke delen hiervan. Niettemin konden gegevens van 93
latifundios worden verzameld (26,5% van het totaal van de Lage Campiña,
zowel naar aantal als naar oppervlakte gerekend). Doordat al deze bedrijven
ook werden bezocht, kon zowel door direkte waarneming als door informele
gesprekken veel aanvullende kwalitatieve informatie worden verkregen.

2.3.1

BESCHRIJVING VAN DE GROOTGRONDBEDRIJVEN
LAGE CAMPIÑA

IN DE

De latifundios van de Lage Campiña treffen we grotendeels aan in de
uitgestrekte en vrijwel onbewoonde gebieden die zich bevinden tussen de
nederzettingen en de hen omringende 'ruedos', waarin de gronden van de
kleinere bedrijven zijn gesitueerd. Sommige grootgrondbedrijven bevinden
zich vlakbij een verharde openbare weg, andere zijn slechts bereikbaar via
een kilometerslange, met steenslag bedekte of geheel onverharde bedrijfsweg,'s zomers stoffig en bij langdurige regen vaak veranderend in een modderbrij. De grote afstanden en de vaak slechte wegen maken dat de voorzieningen, die vrijwel uitsluitend te vinden zijn in de schaarse nederzettingen,
slechts met veel tijdverlies te bereiken zijn. Wel beschikt men tegenwoordig
veelal over een landrover of ander vervoermiddel en heeft een deel van de bedrijven ook een telefoonaansluiting, maar toch wordt het leven op de cortijos
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als zeer geïsoleerd ervaren, temeer omdat ¡n Spanje het openbare (gezelligheids)leven en de sociale kontakten zo'n belangrijke rol spelen.
Modern komfort is slechts in beperkte mate beschikbaar, zeker als
stromend water en elektriciteit ontbreken, wat nogal eens voorkomt. Steeds
minder mensen wonen dan ook permanent op deze bedrijven. Vaak is het
alleen de bedrijfsleider (encargado) met zijn gezin, soms alleen een bewaker.
Ook zijn er bedrijven die buiten de arbeidsuren geheel verlaten zijn. Een aantal wordt nog bewoond door meerdere gezinnen, maar bij een deel daarvan
is dat alleen het geval tijdens de arbeidspieken (zie de delen 3.3.3.2. en
3.3.3.3.). Er werd nog maar een beperkt aantal bedrijven aangetroffen met
een permanente en vrij grote gemeenschap van gezinnen (zoals dat vroeger
op de cortijos regel moet zijn geweest) soms zelfs voorzien van een school,
een kerk en een café.
De omvang, het uiterlijk en de andere kenmerken van de gebouwen zijn
bij elke cortijo weer anders. Sommige bezitten indrukwekkend grote, in traditionele stijl opgetrokken gebouwen, eerder lijkend op een buitenverblijf
of vesting dan op een boerderij. Bij de meeste echter overheerst het utilitaire.
De gebouwen zijn dan eerder sober te noemen en met name wanneer ze recent gebouwd of verbouwd zijn roepen ze, mede door hun ligging temidden
van uitgestrekte graanvelden, het beeld op van bedrijven in het Amerikaanse
Middenwesten. Van menige cortijo is tegenwoordig nog slechts een deel van
de gebouwen in gebruik; de rest wordt slecht onderhouden en is soms zelfs
bouwvallig. Veel cortijos hebben een carré-vorm. Vaak liggen zowel de bedrijfsgebouwen als de woningen rondom een afgesloten binnenplaats, soms
liggen de gebouwen los van elkaar maar wel min of meer in een vierkant, en
in weer andere gevallen liggen ze in een willekeurige groepering. Het woongedeelte bevat altijd een huis voor de encargado, soms ook een waar de eigenaar verblijft tijdens zijn bezoek aan het bedrijf (permanente bewoning door
de eigenaar werd bij de enquête in slechts twee gevallen aangetroffen en zelfs
de eigenaars van die cortijos hadden ook nog een woning in de stad). Daarnaast is er meestal een aantal woningen voor vaste arbeidskrachten. Al deze
woningen variëren van bedrijf tot bedrijf sterk in kwaliteit. Er zijn slecht
onderhouden, bijna bouwvallige kleine onderkomens, maar ook nieuwe en
ruime eengezinswoningen, voorzien van alle moderne gemakken. De eerste
categorie komt echter meer voor dan de tweede. Op vrijwel alle bedrijven
vindt men voorts onderkomens voor de dagloners, meestal bestaande uit een
woon-eetgedeelte met kookgelegenheid en (voor mannen en vrouwen gescheiden) slaapvertrekken, vaak grote slaapzalen voorzien van stapelbedden.
Ze dienen niet alleen om te overnachten maar ook om te rusten tijdens de
'siesta'. Waarschijnlijk doordat de behoefte aan dagloners sterk is verminderd
en hun verblijfsduur steeds korter is geworden, zijn de meeste van deze onderkomens slecht onderhouden en nauwelijks nog bewoonbaar te noemen.
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Alleen op enkele bedrijven waar frekwent dagloners werkten, werden goed
ingerichte verblijven aangetroffen, voorzien van keuken, douches, t.v., etc.
De bedrijfsgebouwen omvatten in de eerste plaats stallingsruimten
voor het vaak omvangrijke werktuigen- en machinepark. Op menig bedrijf
vindt men ook een onderhouds- en reparatiewerkplaats. De werkzaamheden
hierin worden meestal uitgevoerd door de tractorbestuurders, maar op zeer
grote bedrijven behoren een of meer gespecialiseerde monteurs tot het vaste
personeel. Op vrijwel alle cortijos van de Lage Campiña vormen granen de
voornaamste gewassen. Gebouwen voor de tijdelijke opslag van de oogst treft
men dan ook van oudsher op alle bedrijven aan. Er bestaat de verplichting
om de granen alleen te leveren aan de onder het Ministerie van Landbouw
ressorterende SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios). Omdat deze
dienst over te weinig opslagcapaciteit beschikt, betaalt zij een premie als de
producent de opgekochte (en reeds betaalde) oogst bewaart tot het moment
van levering (soms pas vlak voor de nieuwe oogst). Deze regeling maakt het
opslaan voor de producent zeer aantrekkelijk. Vandaar dat men tegenwoordig op veel bedrijven, naast graanzuiginstallaties en weegbruggen, ook moderne metalen torensilo's kan aantreffen.
Op menig bedrijf vindt men buiten gebruik geraakte voorzieningen, zoals grote stallen die vroeger dienden voor de huisvesting van het talrijke trekvee (ossen, muilezels) of een inrichting voor het persen van olijven. Veel olijfgaarden zijn in recente tijd gerooid en ook werd het persen steeds meer gekoncentreerd in grote verwerkingseenheden. Slechts op een klein aantal
grootgrondbedrijven bleek de commerciële veehouderij van betekenis. Wel
vindt men op de meeste wat kippen, varkens of ander slachtvee, een of enkele melkkoeien voor eigen gebruik en enkele paarden en muilezels die dienst
doen als rijdier. Op de door meer gezinnen bewoonde bedrijven vindt men
doorgaans ook een (bevloeide) moestuin en een boomgaard of wat fruitbomen. Tal van cortijos echter liggen zonder enig geboomte of andere begroeiing temidden van hun uitgestrekte velden.
Alleen wanneer het bedrijf aan een openbare weg ligt, bestaat de kans
dat het viaeen verharde toegangsweg bereikbaar is. Dit is echter ook dan niet
altijd het geval, omdat een deel van de openbare wegen slechts met steenslag
is bedekt. De verbindingswegen tussen de bedrijfspercelen zijn, voor zover
aanwezig, van slechte kwaliteit. Wel is tegenwoordig op een aantal bedrijven
de toegangsweg of een van de bedrijfswegen recht getrokken en voldoende
verhard en geëgaliseerd om als landingsstrip te kunnen dienen voor vliegtuigjes waarmee gewasbespuitingen worden uitgevoerd.
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2.3.2

HET BODEMGEBRUIK

OP DE GEËNQUÊTEERDE

LA Tl FUND IOS

Op Figuur 2.5 is de procentuele verdeling van het bodemgebruik in de
diverse grootteklassen van latifundios afgebeeld, zoals die kon worden afgeleid uit de bij de bedrijfsenquête verkregen gegevens. De absolute cijfers staan
in de Bijlagen 8A en 8B (40). Een eerste verschil dat we zien tussen de beide
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enquêtegebieden is het aandeel van de oppervlakte niet-bewerkte grond. In
de klasse van > 1000 ha ¡n Córdoba neemt deze in de vorm van natuurweide
maar liefst de helft van de totale oppervlakte in beslag. Dit komt doordat
een van de twee tot deze klasse behorende bedrijven voor bijna 80% in het
Sierragebied is gelegen. Dit deel zal hier dan ook (evenals in het vervolg) buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat ons immers om een (vergelijkende) studie van de latifundios in de Lage Campiña.
De rest van de in Córdoba geregistreerde niet-bewerkte grond bestaat
voor de helft eveneens uit natuurweide, voor de andere helft uit improduktieve grond. In het laatste geval gaat het voornamelijk om gronden die te
steil zijn om te worden bewerkt, onder andere gelegen tegen de dalwanden
van de hier en daar diep ingesneden Guadalquivir. De natuurweiden kunnen
we daarop eveneens aantreffen, maar ook op lage en periodiek overstroomde
oevers. In Sevilla neemt de niet-bewerkte grond in alle klassen een wat grotere plaats in dan in Córdoba, al blijkt deze plaats ook hier zeer bescheiden.
Voor ca. 90% betreft het natuurweide die gebruikt wordt voor extensieve
veeteelt. In tegenstelling tot Córdoba gaat het voor zeker de helft om land
dat, gezien zijn reliëf en bodemkwaliteit, geschikt zou zijn voor akkerbouw.
Alles bijeen betreft het echter slechts twee percent van de totale oppervlakte.
Er kan dan ook worden gekonkludeerd dat het niet-gebruiken van voor
de landbouw geschikte grond op de latifundios van de Lage Campiña niet
voorkomt. Het gebruik van goede grond voor extensieve doeleinden vinden
we alleen in Sevilla, maar ook daar neemt dit een uiterst bescheiden plaats
in. Meestal gaat het om een of enkele kleine percelen van een bedrijf waarop
een paar stuks vee (paarden, slachtvee voor eigen gebruik) worden gehouden.
In Sevilla werd slechts één bedrijf geënquêteerd waarop een flinke oppervlakte, voor akkerbouw zeker wel geschikte, grond gebruikt werd voor extensieve
veeteelt. De verhalen over het op grote schaal niet of slechts zeer extensief
gebruiken van goede landbouwgrond blijken dus ook volgens onze enquêtes
ongegrond, althans in de beide onderzochte gebieden. De uit de enquêtes
hierover verkregen informatie kon overigens worden geverifieerd aan de hand
van luchtfoto's (zie o.a. de Foto's 2 t/m 5) en de 'Mapas de Cultivos y
Aprovechamientos' (Ministerio de Agricultura), schaal 1:50.000, welke laatste werden vervaardigd aan de hand van luchtfoto's en terreinverkenningen
omstreeks 1975 (41). Uit de Mapas blijkt niet alleen dat in de beide enquêtegebieden de oppervlakte minder intensief gebruikte grond gering is, maar
dat dit eveneens het geval is in het niet onderzochte middendeel van de Lage
Campiña. Alleen in het gebied rond La Campana komen frekwenter als 'natuurweide, al of niet met struikgewas' en als 'extensieve akkerbouw' gekenmerkte terreinen voor. Een deel hiervan is echter gelegen langs (droge) rivierbeddingen, terwijl het betreffende gebied de enige regio van de Lage Campiña
is die op de kaart van de 'Clases Ajrológicas' van Sevilla (in: Ministerio de
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Agricultura 1975) wordt aangeduid als kwaliteitsklasse IV, de laagste in het
gebied. Het ligt dus voor de hand de verklaring hierin te zoeken. Uiteraard
is het dan nog wel de vraag of de betreffende extensief gebruikte terreinen
wel aan grootgrondbedrijven behoren.
Op Figuur 2.5. is te zien dat rond de helft van de bewerkte oppervlakte
in beslag wordt genomen door granen en dat het hierbij voor circa 90% gaat
om tarwe. Zonnebloemen nemen in Sevilla driekwart van het areaal rotatiegewassen voor hun rekening. In Córdoba echter nemen ook peulvruchten en
suikerbieten een belangrijke plaats in. Verder is te zien dat ook de oppervlakten voor veevoer (voornamelijk luzerne), tuinbouw (voornamelijk knoflook en meloenen) en fruitteelt in Córdoba groter zijn dan in Sevilla. Olijfteelt daarentegen vinden we wat meer op de Sevillaanse latifundios. Als geheel nemen de meer intensieve gewassen daar echter toch een kleinere plaats
in dan in Córdoba. Hoewel er, zoals boven bleek, in Sevilla wat meer nietbewerkte grond is, heeft Córdoba gemiddeld wat meer braakland. Dit speelt
daar overigens slechts in één grootteklasse een rol van betekenis (die van
500-700 ha) en daarbij neemt één bedrijf liefst 279 van de 316 ha braakland
voor zijn rekening.
De latifundios van Córdoba komen dus ook hier duidelijk naar voren
als bedrijven waarop intensievere gewassen worden verbouwd dan die in
Sevilla en dat verschil doet zich voor bij alle grootteklassen. Ook op basis
van de resultaten van de Censo Agrario van 1972 werd dit al gesignaleerd.
Ook blijkt het gewassenpakket van Sevilla het eenzijdigst te zijn samengesteld. Tarwe en zonnebloemen zijn er de voornaamste Produkten en deze
nemen samen 79,5% van het areaal in beslag. In Córdoba zijn zij weliswaar
ook eerste en tweede op de ranglijst, maar hun gezamenlijke oppervlakte bedraagt 'slechts' 68,2% va.i het totaal.
Aan de hand van de enquêtes kon ook worden nagegaan of de bouwplannen
van de individuele latifundios als eenzijdig zijn te bestempelen. In Tabel 2.7
zijn de bedrijven ingedeeld naar het aantal gewassen dat erop wordt verbouwd. Het blijkt dat in Córdoba de latifundios gemiddeld 4,3 gewassen
tellen, bij de bedrijven kleiner dan 300 ha zijn dat er gemiddeld 2,8. Meer
dan de helft van de kleine bedrijven legt zich toe op slechts één of twee gewassen, tegen 5% van de latifundios. In vergelijking met de kleine bedrijven
hebben de latifundios hier dus zeker geen eenzijdig bouwplan. Verder blijkt
er ook een verschil te zijn tussen de latifundios van Sevilla en die van Córdoba. De eerste hebben gemiddeld 3,9 gewassen per bedrijf, terwijl een kwart
slechts twee gewassen telt. Zowel in Sevilla als in Córdoba neemt bij de
latifundios het aantal gewassen toe met de bedrijfsgrootte.
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Tabel 2 7
Het aantal per bedrijf verbouwde gewassen*, Lage Campiña van
Sevilla en Cordoba
PROVINCIE
Bednjfsgrootte

Aantal verbouwde gewassen
(% van het totale aantal bedrijven)
8

1

10

Totaal

Sevilla bedr > 300 ha

0

24

32

18

8

6

4

2

6

0

100

Cordoba bedr > 300 ha

0

5

33

35

9

5

2

7

0

4

100

Cordoba bedr < 300 ha

19

33

21

17

6

1

1

1

1

0

100

* exclusief bos, braakland en improduktief
Bronnen Bedrijfsenquête 1977/1978, Enquête Loring 1974/1975

Vooruitlopend op het volgende deel over de intensiteit van de produktiewijze, zijn in Tabel 2.8 per grootteklasse van latifundios de bevloeide arealen gegeven, alsmede de percentages die zij vormen van de totale oppervlakte.
Ook is onderscheid gemaakt naar permanente en tijdelijke irrigatie. In het
eerste geval is, althans normaal, ook in de zomermaanden nog irrigatiewater
beschikbaar. Het gaat hierbij om gronden die bevloeid worden met het water
van de Guadalquivir en de Genil, soms ook met grondwater. Dit houdt niet
alleen in dat de watervoorziening vrij betrouwbaar is, maar ook dat er gewas-

Tabel 2 8
Bevloeide oppervlakte van de latifundios
Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Bev loeide oppervlakte (ha)

Bedrijfs
grootte
klassen (ha)
300 400
400 500
500 700
700 1000
»1000
Totaal > 300

Per
ma
nent
421
323
100

Tijde
hik

126

-

-

170
30

1311

326

467

-

1

Cordoba

Sevill a
Tot

547
3Γ3

ro

30
467
1637

Per
ma
nent
814
175
692
890
530

Ti|de
lijk

410
96
365
155

-

Aandeel bevloi3id van
de totale oppe rvlakte

( %)

Tot

1 224
271
1 057
1 O-ih
5JÛ

3 101 1 026 4 127

Sevil
la

Cordo Sevilla
en
ba
Cordoba

91
87
47
r
6
55

187
64
25 7
21 3
29 9 '

14 1
75
134
107
98

5,6

19 2*

11,4

exclusief het Sierra deel
Bron Bedri|fsenquête 1977/1978
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Foto 18: Geul-irrigatie van suikerbieten op een groot akkerbouwbedrijf
Guadalquivir in Cordoba
Achter: zuidrand van de Sierra Morena

Foto 19: Vliegtuigje voor gewasbespuitmg in Carmona
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langs de

sen kunnen worden verbouwd die in de zomer nog doorgroeien (katoen, mais).
Ook kan er ¡n zo'n geval na de vroege oogst van het eerste gewas nog een
tweede gewas (nagewas) worden verbouwd, zoals sorghum, soja of mais.
Tijdelijke irrigatie vindt in de geënquêteerde gebieden vooral plaats
met water van twee zijrivieren van de Guadalquivir, de Corbones (Sevilla)
en de Guadajoz (Córdoba). Normaal bevatten deze slechts water tot in juni,
zodat de boven geschetste mogelijkheden van de permanente bevloeiing niet
aanwezig zijn. Veel verbouwd worden tarwe en suikerbieten (winterteelt). De
irrigatie vindt uitsluitend plaats in de vorm van beregening, terwijl er bij de
permanente bevloeiing ook geul-irrigatie wordt toegepast (42). Uit Tabel
2.8 blijkt dat, met uitzondering van de klasse van 400-500 ha, in de beide
gebieden tezamen de bevloeide oppervlakte relatief daalt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Afzonderlijk bezien blijkt dat in Sevilla eveneens het
geval te zijn, maar dan met uitzondering van de klasse van 700-1000 ha; in
Córdoba is het beeld veel wisselender. Het meest opvallende is echter dat de
bevloeide oppervlakte, zowel absoluut als relatief, op de latifundios van
Córdoba aanzienlijk groter is dan op die van Sevilla.

2.3.3

DE INTENSITEIT VAN DE PRODUKTIE
DE LATIFUNDIOS

OP DE GEËNQUÊTEER-

2.3.3.1 Methode ter bepaling van de intensiteit
Voor het meten van de intensiteit waarmee de produktie van bedrijven
of bedrijf skiassen wordt bedreven stond bij het gebruik van de Censo Agrario
alleen een vrij grof middel ter beschikking, namelijk de gegevens betreffende de verbouwde gewassen en hun oppervlakte-aandelen. Veel betere meetinstrumenten kunnen worden gevonden in de omvang (per hektare) van het
aangewende kapitaal, van de aangewende arbeid of van de opbrengst. Over de
inzet van kapitaal staan ons geen gegevens ter beschikking. De arbeid komt in
het volgende deel ter sprake. Hier zal de opbrengst worden gebruikt om de
mate van intensiteit vast te stellen. De maatstaf die hierbij wordt gebruikt is
de BRUTO GELDOPBRENGST (BGO). Van de geënquêteerde bedrijven is
voor elk daarop verbouwd gewas zowel de oppervlakte als de gemiddelde
stofopbrengst (in kg per ha) bekend. Door vermenigvuldiging van het geproduceerde aantal kilogrammen met de producentenprijs van het betreffende
produkt is het zodoende mogelijk om de BGO, totaal en per ha te berekenen,
gemiddeld per bedrijf, per grootteklasse en per gebied.
Anders dan de fysieke produktie biedt de BGO een opbrengstmaatstaf
waarmee zeer verschillende produkties onderling kunnen worden vergeleken
en onder één noemer kunnen worden gebracht. De (gemiddelde) BGO is

echter niet alleen een maatstaf voor de produktie-intensiteit. Omdat immers
de bruto geldopbrengst voor het grootste deel dient om de beloningsaanspraken van de faktoren arbeid en kapitaal te bekostigen, is de hoogte ervan eveneens een indikatie voor de kapitaals- en arbeidsintensiteit. Uit onderzoek is
zelfs gebleken dat er een vrij hoge korrelatie kan bestaan tussen de hoogte
van de BGO en de omvang van het netto overschot ('winst') per hektare (43).
Wil men echter aan de hand van de bruto geldopbrengsten in kwalitatieve zin iets konkluderen over de betreffende produktie (goed, slecht, intensief, extensief), dan is een (objektieve) vergelijkingswaarde nodig in de
vorm van een STANDAARD BRUTO GELDOPBRENGST, die voor ons doel
zou kunnen worden omschreven als:
'de bruto geldopbrengst die (minimaal) kan worden verkregen bij een
goede (in landbouwtechnische, bedrijfseconomische zin) en niet spekulatieve bedrijfsvoering' (44).
Uiteraard dient deze standaardwaarde afzonderlijk voor zowel bevloeide
als droge grond te worden vastgesteld. Door de absolute hoogte van elk van
deze beide op 100 te stellen verkrijgt men een mogelijkheid om bedrijven,
klassen of gebieden met zowel secano- als regadiogrond eveneens te beoordelen volgens deze maatstaf.
Aan de hand van de volgende overwegingen en procedures werden de
standaardwaarden van de bruto geldopbrengst voor droge en bevloeide grond
bepaald. De standaard diende gebaseerd te zijn op minimaal twee gewassen,
zodat in elk geval één gewas kon worden gekozen uit elke 'hoja' van het
año y vez vruchtwisselstelsel. Deze gewassen dienden een belangrijke plaats
in te nemen in het bouwplan van een groot deel van de geënquêteerde
latifundios en een hoog percentage te beslaan van de tot de geënquêteerde
bedrijven behorende oppervlakte. De betreffende gewassen dienden op alle
geënquêteerde bedrijven verbouwd te kunnen worden. Bij een goede bedrijfsvoering diende met deze gewassen een positief netto overschot (ondernemerswinst) te kunnen worden behaald. Van de twee jaren waarin werd geënquêteerd diende 1977 als basis te worden gekozen omdat voor dat jaar over de
producentenprijzen van zowel Sevilla als Córdoba kon worden beschikt
(Bijlage 5) en omdat de beide studies waarmee de produktiekosten in Sevilla
en Córdoba konden worden berekend (COSA Sevilla 1978 en DPA Córdoba
1978) zijn gebaseerd op de prijzen van 1977. Voor de te kiezen gewassen
dienden in 1977 door de overheid zowel de prijs als de afzet te zijn gegarandeerd, zodat het ermee te behalen resultaat voor elke producent bereikbaar
was.
Voor de niet-bevloeide grond werd de standaardwaarde gebaseerd op
twee gewassen die veruit de voornaamste plaats innemen, op vrijwel geen
bedrijf ontbreken en ook aan de overige gestelde kriteria voldoen, t.w.
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Tabel 2 9
Berekening van de standaardwaarden per hektare van de bruto geldopbrengst de produktiekosten en
het bruto en netto overschot (1977)
Op
brengst

Prijs

Bruto

(pts/

(Kg/ha)

kg)

geldop
brengst
(BGO)
(pesetas)

Direi(te produkt lekosten

Indire kte produkt lekosten

(DPK)
(pesetas)
Arbeid

Overige

(IPK)
(pesetas)
Totaal

Arbeid

Overige

Totaal

Bruto
oversch
(ВО)
" (BGO
DPK)
(pesetas)

Droge Grond (Secano)
Tarwe

3 250

12,5

Zonnebloemen

1 250

24,5

Standaardwaarden Secano
Bevloeide Grond (Regadío)
Tarwe
Suikerbieten
Maïs
Standaardwaarden perm bevi
Standaardwaarden tijd bevi

40 625
30 625

2 382
8 208

25 326
12 8 4 9

3 6 701

27 7 0 8
21 0 5 7

2 218
1 993

3215
3215

25 0 9 8

Netto
oversch
(NO)

Arbeids
kosten
(AK)

(ВО
IPK)
(pesetas)

(pesetas)

5 433

12917

7 484

5 208

9 568

4 360

4 600
10 2 0 1

5 345

11 6 0 3

6 258

6 798

4 300

12,5

53 750

5 034

31 8 4 9

36 883

3 830

6 537

10 367

16 8 6 7

6 500

8 864

50 000

3,4

170 0 0 0

53 818

61 9 7 5

115 7 9 3

4 969

6 537

11 5 0 6

54 2 0 7

58 787

7 250

12,0

87 0 0 0

20 808

48 278

69 086
67 3 8 4

4 340

6 537

10 8 7 7
10814

17914

4 2 701
7 037

28 758

17 9 4 4

9 6 142
7 0 184

Bronnen DPA Cordoba 1978 (Estudio de Gastos de Cultivo)
COSA Sevilla 1978 (Costes Agrarios de Producción de Sevilla)

25 1 4 8
27 4 2 8

tarwe en zonnebloemen, die resp. 48,3 en 31,1% van de bewerkte secanooppervlakte van de geënquêteerde bedrijven innemen. Vervolgens werd ervan uitgegaan dat het mogelijk is om voor deze gewassen de opbrengst te behalen die
op 1/3 van de hoogst geklasseerde geënquêteerde bedrijven werd bereikt, dat wil zeggen 3250 kg/ha voor tarwe en 1250 kg/ha voor
zonnebloemen. Hoewel willekeurig gekozen, leek ons dit aandeel van 1/3 voldoende om te garanderen dat de genoemde kg-opbrengsten algemeen haalbaar
zijn. Bij de berekening van de standaardwaarde ¡s uitgegaan van dezelfde relatieve inbreng van beide gewassen in de BGO als geldt voor hun oppervlakteaandeel op de secanogrond van de geënquêteerde latifundios, namelijk 48:31
(tarwe:zonnebloemen). Op de overblijvende 21% van het latifundio-areaal
worden voornamelijk gewassen verbouwd die een (aanzienlijk) hogere bruto
opbrengst per hektare leveren, b.v. knoflook, olijf en kekers, zodat de met
behulp van tarwe en zonnebloemen te berekenen standaardwaarde als de
minimaal haalbare BGO mag worden beschouwd bij een technisch goede bedrijfsvoering. In Tabel 2.9 is de standaard bruto geldopbrengst gegeven, evenals de waarden waarop zij is gebaseerd. Voor secanogrond bedraagt deze dus
36.701 pesetas per hektare.
Voor de overeenkomstige berekening met betrekking tot bevloeide
grond is uitgegaan van drie Produkten omdat bij de gei'rrigeerde akkerbouw
bepaalde gewassen niet zo dominant zijn als bij de secano-akkerbouw. Deze
drie nemen samen 66,5% van de bevloeide oppervlakte in. Het gaat om tarwe
(34,0%), suikerbieten (20,8%) en mais (11,7%). De opbrengst die op bevloeide grond normaal haalbaar kan worden geacht, is voor tarwe bepaald op
4.300 kg/ha, voor suikerbieten op 50.000 kg/ha en voor mais op 7.250 kg/ha
(45). De hiermee berekende standaard-BGO voor bevloeide grond bedraagt
96.142 pesetas. Deze waarde zal echter alleen gehanteerd worden voor permanent bevloeide grond. Door het kortere groeiseizoen zijn de oogsten op
tijdelijk bevloeide grond lager en kunnen bepaalde gewassen er zelfs helemaal niet op verbouwd worden. Om dit verschil in mogelijkheden te verdisconteren is de standaard BGO voor tijdelijk bevloeide grond bepaald op
70.184 pesetas, dat wil zeggen 27% lager dan die van een permanent gei'rrigeerde hektare. Hierdoor is er tussen deze beide hetzelfde relatieve verschil
als werd gekonstateerd bij de gemiddelde BGO-bedragen per hektare van
beide (zie hieronder).
De aldus bepaalde standaardwaarden van de BGO blijken overigens vrij
dicht te liggen bij de (gewogen) gemiddelden van alle geënquêteerde latifundios, zoals kan worden afgelezen in Tabel 2.10. Voor droge grond bedraagt
die in Sevilla 36.173, in Córdoba 39.980 en voor al deze bedrijven samen
37.649 pesetas per hektare. Voor bevloeide grond blijken deze bedragen wat

172

Tabel 2.10
Bruto geldopbrengsten per hektare Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
(Gewogen gemiddelden, in pesetas)
Droge
Grond

Bevloeide Gr ond
Per ma
nent

Tijdelijk

Totaal

Bedrijven > 300 ha
Totaal Sevilla en Cordoba

37 649

106 395

77 693

100 994

Sevilla
Bedrijven > 300 ha

36 173

92 314

48 439

83 576

Cordoba
Bedrijven > 300 ha
Bedrijven < 300 ha
Bedrijven Enquête Loring

39 980
34 063
39 024

111 909
115 145
74 962

90 341

107 945
115145
74 682

70 921

Bronnen Bedrijfsenquête 1977/1978, Enquête Loring 1974/1975

grotere verschillen te vertonen, met name voor de tijdelijk bevloeide oppervlakte. De kleinere bedrijven in Cordoba hebben lagere gemiddelde BGObedragen voor droge grond dan de grote, maar de door Loring geënquêteerde bedrijven (ook voornamelijk kleine) geven bijna even hoge bedragen te
zien als die van > 300 ha. Voor bevloeide grond zien we de omgekeerde situatie.
In Tabel 2.9 zijn ook de (ondernemers) overschotten voor de betreffende gewassen gegeven. Zij zijn berekend door de BGO-bedragen te verminderen met de (direkte en indirekte) produktiekosten. Deze laatste zijn verkregen door de kosten zoals die vermeld staan in de beide voornoemde studies
van de COSA van Sevilla en van de DPA van Cordoba, te middelen (46). Er
zijn redenen om aan te nemen dat de door ons berekende overschotten wat
aan de lage kant zijn, zowel doordat is uitgegaan van te lage BGO-bedragen
als door te ruim gestelde produktiekosten (47).
Wanneer we de diverse berekende bedragen van Tabel 2.9 onderling
vergelijken, dan valt op dat de verhouding tussen de standaardwaarden voor
droge en bevloeide grond vrijwel gelijk is, namelijk ongeveer 100:31:18 voor
resp. BGO, ВО en NO. Met uitzondering van mais liggen de verhoudingen
voor de afzonderlijke gewassen in dezelfde orde van grootte. Ook volgens
onze berekeningen is de omvang van de bruto geldopbrengst dus een goede
indikatie voor de hoogte van de te behalen overschotten, zoals boven (ont
leend aan Zachariasse e.a.; zie ook noot 43) reeds werd opgemerkt. Verder
zien we dat de standaardwaarden voor BGO, ВО en ВО voor bevloeide grond
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2 1/2 à 3 maal zo hoog zijn als die van de droge
grond en dit komt
vrij goed overeen met de verhoudingen tussen de diverse door ons bij de
enquête gesignaleerde gemiddelde pachtprijzen voor secano en regadío Deze
liggen namelijk tussen 1:2 en 1:3. Daarentegen blijken de relatieve bedragen
voor de arbeidskosten sterk te verschillen van gewas tot gewas. Suikerbieten,
zonnebloemen en, in mindere mate, mais blijken zeer arbeidsintensief in verhouding tot hun BGO; de bevloeide gewassen zijn veel arbeidsintensiever
dan de niet bevloeide.

Aldus zijn de standaardbedragen vastgesteld die het mogelijk maken de
bruto geldopbrengsten van bedrijven, bedrijfsgrootteklassen en gebieden te
vergelijken en te waarderen en om de droge en de bevloeide grond van deze
eenheden onder één noemer te brengen. Het is nu namelijk mogelijk om van
elk bedrijf, klasse en gebied volgens onderstaande formule een BRUTO-PRODUKT/E-QUOT/ENTte
berekenen (48):
BGOd + BGOp+ BGOt
" Dx36.701 + Px96.142 + Tx70.184
Waarbij: BPQ
BGO

X

= bruto produktie-quotiënt
= bruto geldopbrengst voor droge grond(d), permanent bevloeide grond(p) en tijdelijk bevloeide grond(t)
D,P,T = het aantal hektares van resp. droge, permanent bevloeide
en tijdelijk bevloeide grond.
Wanneer men het BPQ als maatstaf voor de produktie-intensiteit hanteert, dan kan men er dus van uitgaan dat bij een goede exploitatie (in technisch opzicht en naar bedrijfseconomische maatstaven) een bedrijf minimaal
een waarde van 100 moet halen. Bij hantering van gemiddelden geldt hetzelfde voor een klasse of een gebied. Het is echter ook mogelijk om te bepalen
bij welke hoogte van het BPQ er sprake is van een verliesgevende exploitatie,
c.q. verwaarlozing van de grond. Als we aannemen dat er van een verliesgevende exploitatie sprake is wanneer er volgens onze kosten-opbrengsten berekening geen winst wordt behaald, dan zouden we het erbij behorende BPQ
als volgt kunnen becijferen. Winst stellen we gelijk aan het netto overschot
(NO), dus BGO minus alle direkte en indirekte produktiekosten. We passen
de berekening toe op dezelfde gewassen als gebruikt bij de berekening van
de standaardwaarden van de BGO (zie Tabel 2.9) en gaan uit van de daarbij
gebruikte bedragen. We nemen verder aan dat het variabele deel van de produktiekosten lineair varieert met de hoogte van de bruto geldopbrengst,
waarbij we uitgaan van de veronderstelling dat een lagere opbrengst het gevolg is van geringere toepassing vr ι inputs.
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Het probleem kan dan als volgt worden omschreven: met welk percentage kan de BGO dalen om een netto overschot van 0 te krijgen, aangenomen
dat de variabele kosten met eenzelfde percentage dalen als de BGO? Ter beantwoording van deze vraag dienden eerst de omvang van de vaste en de variabele kosten te worden bepaald. Dit is gedaan door alle kostenposten in de
beide gebruikte studies van Sevilla en Cordoba als vast of variabel aan te merken, ze op te tellen en het resultaat te middelen. Aldus werd bepaald dat de
totale kosten van 30.443 ptas voor de produktie van tarwe en zonnebloemen
op droge grond bestaan uit 16.372 ptas vaste kosten en 14.071 ptas variabele
kosten (weer rekening houdend met de verhouding 48:31 tussen beide gewassen). Wil de exploitatie van droge grond resulteren in een netto overschot
van 0, dan moet men de BGO dus laten dalen met 27,7% . Voor bevloeide
grond blijken volgens dezelfde berekening de 78.198 ptas aan kosten te zijn
opgebouwd uit 27.618 ptas vaste en 50.580 ptas variabele kosten en zou een
daling van de BGO met 39,4% resulteren in een netto overschot van 0. Rekening houdend met de aandelen van secano- en regadiogrond in de totale oppervlakte van de geënquêteerde latifundios, zou een netto opbrengst van 0
bereikt worden bij een gemiddelde daling van de BGO met 30%, dus bij een
BPQ van 70.
Omdat echter niet bekend is of kosten en BGO in precies dezelfde mate
veranderen en zo niet, of de verandering van de één ten opzichte van de ander groter of kleiner is dan 1 (m.a.w. of en in welke mate de zgn. 'wet van de
niet-proportionele meeropbrengsten' van toepassing is), staat niet vast of het
berekende percentage 'exakt' is of wat hoger of lager zou moeten zijn. Vandaar dat zal worden aangenomen dat een BPQ van 60 of lager in elk geval
betekent dat de exploitatie verliesgevend is en dat de grond wordt verwaarloosd en dat er bij een BPQ van 60-80 (70 ± 10) sprake is van een marginale
exploitatie. Wanneer we bij een resultaat van 40% beneden de standaardwaarde te doen hebben met een verliesgevende exploitatie, dan mogen we
wel aannemen dat een resultaat van 40% daarboven als een zeer intensieve
exploitatie kan worden aangemerkt.
Hoewel ongetwijfeld sommige grenzen wat arbitrair zijn gekozen, zouden naar aanleiding van het bovenstaande dus de volgende gradaties in de
'waardering' van de produktie-intensiteit naar BPQ waarden kunnen worden
onderscheiden:
BPQ van:
< 60
verliesgevende exploitatie
60 - 80 marginale exploitatie
80 - 100 extensieve exploitatie
100 - 120 matig intensieve exploitatie
120 - 140 intensieve exploitatie
>140
zeer intensieve exploitatie
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Tabel 2 11
Aantal latifundios naar Bruto Geldopbrengst (BGO) en naar Bruto Produktie quotient(BPQ), per grootteklasse en per regio
Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Regio
Bedri|fsgrootte
klassen (ha)

BGO per ha
(x 1 000 ptas)
<20
20
40
40
60
60 B0
80 100
JMOO

-

3
3
2

-

Gemiddelde
BPQ
<60
60
80
80 100
100 120
120 140
»140

300
400

(verliesg )
(marginaal)
(extensief)
(matig int )
(intensief)
(zeer int )

400
500

-

6

-

1
1

500
700

1
β

1

—

SEVILLA
700
1000

-

2
3
1

—

>100o

1
5
1

-

37 9

47,0

30,9

46,9

36,5

-

-

1
3
6

-

1

4
9
4
1

-

5
2

-

1

-

Gemiddelde

91

112

80

Aantal Bedrijven

18

8

10

Bron Bedrijfsenquête 1977/1978

1
1
1
2
1

127

-

3
3

_
91

Totaal

2
34
8
4
1

300
400

_

400
500

_

CORDOBA
500
700
700
1000

3
4
2
1

-

-

58,4

50,7

56,3

2
8
24
10
3
2

1
1
4
3
5
5

—

98

126

127

49

19

10

2
1
2
2
3

,οοο

-

1
2
1
1
2

6
8
1
2
2

38.8

>

1
15
15
5
5
3

3
2
1

43,7

56,6

1

—
1
2
2
1

113

53,0

2
6
8
9
10
9

2
2
2

90

Totaal

104

112
44

Sevilla
en
Cordoba
Totaal

Beide waarden, zowel de BGO als het BPQ, kunnen van nut zijn als
maatstaven voor de beoordeling van de kwaliteit van de exploitatie van een
bedrijf. De BGO is het meest geschikt om bedrijven te vergelijken die dezelfde externe produktie-omstandigheden hebben, met name de mogelijkheid
om wel of niet te irrigeren. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Twee
naast elkaar aan de oever van de Guadalquivir gelegen en bijna even grote bedrijven hebben een BGO van gemiddeld resp. 70.643 en 28.794 pesetas per
ha. Hieruit blijkt de relatief intensieve produktie van het ene bedrijf en de
relatieve onderexploitatie van het andere. De verhouding tussen deze BGO
bedragen van 100:41 drukt dit beter uit dan die tussen de BPQ waarden
(resp. 120,1 en 78,5) van 100:65. Bij beide bestaat namelijk de mogelijkheid
om te irrigeren, maar dat gebeurt alleen op het eerste bedrijf, met 36,5% van
de grond. Willen we echter dit eerste bedrijf vergelijken met één van dezelfde
grootte, maar gelegen op 8 km afstand van de Guadalquivir, dan is de BGO
geen goede maatstaf, omdat irrigatie op laatstgenoemd bedrijf onmogelijk is
of alleen met bedrijfseconomisch onverantwoorde investeringen zou kunnen
worden gerealiseerd. Omrekening van het BGO bedrag (voor bedoeld bedrijf
58.000 ptas/ha) tot het bruto produktie-quotiënt (158,0) levert dan een
veel betere maatstaf op ter vergelijking met het eerder vermelde bedrijf met
een BPQ van 120,1. Het blijkt dan dat het niet-gei'rrigeerde (maar ook nietirrigeerbare) bedrijf in feite intensiever bebouwd wordt dan het gei'rrigeerde.
2.3.3.2 De resultaten van de toepassing van de beschreven methode
Io.

Vergelijking van de latifundios onderling
Op de eerste plaats werden van elk geënquêteerd bedrijf de bruto geldopbrengst (BGO) en het bruto produktie-quotiënt (BPQ) berekend, daarna
ook de gemiddelden per grootteklasse. De resultaten zijn samengevat en afgebeeld in Tabel 2.11 en Figuur 2.6. Het eerste wat opvalt is dat slechts een betrekkelijk klein deel van de latifundios wordt geëxploiteerd op een wijze die
als 'verliesgevend' of als 'marginaal' kan worden gekenschetst. Tot de eerste
kategorie behoren 4 bedrijven en onder de tweede kwalifikatie vallen er 14,
dat wil zeggen resp. 4,3 en 15,1% van het totale aantal geënquêteerde bedrijven. Daartegenover staat dat 20,4% matig intensief en 25,8% intensief tot
zeer intensief wordt geëxploiteerd; 34,4% wordt wel extensief, maar niettemin winstgevend bebouwd.
Een tweede gevolgtrekking die valt te maken, is dat er wel sprake is van
een dalende tendens van BGO en BPQ naarmate de bedrijven groter worden,
maar dat dit vooral een kwestie is van 'gemiddelden'. Individuele bedrijven
van alle BPQ-waarden blijken in alle grootteklassen voor te komen, zij het in
wisselende aantallen (datzelfde geldt voor de BGO-waarden). Relatief zijn de
bedrijven met een BPQ van 120 en hoger (intensief en zeer intensief) beter
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Cordoba Seven Cord

vertegenwoordigd 'm de lagere grootteklassen en de gemiddelde BPQ-waarde
is veruit het hoogst bij de bedrijfsklassen van 300-400 en van 400-500 ha.
Samenstelling en gemiddelden van de klassen blijken echter met name in
Sevilla een grillige variatie te vertonen als we ze voor de opeenvolgende
grootteklassen achter elkaar plaatsen (Figuur 2.6). Daarbij valt ook op dat
het totaal-gemiddelde van de meeste klassen tot stand is gekomen uit zeer
uiteenlopende waarden voor de beide provincies.
Wanneer we in de derde plaats de beide provincies vergelijken dan zien
we opnieuw dat de latifundios van Córdoba bij bijna elke vergelijking (totaal
en per klasse) als intensiever naar voren komen dan die van Sevilla. De gemiddelde BGO van de Cordobese latifundios verhoudt zich tot die van Sevilla
als 100:73; de verhouding van de gemiddelde BPQ-getallen is 100:87 en van
de Cordobese latifundios heeft 64% een BPQ van 100 of meer, van de
Sevillaanse slechts 31%. Wanneer men het verschil in dit kader zou willen
verklaren dan zou men er op kunnen wijzen dat in Córdoba een relatief groter deel van de latifundiogrond wordt bevloeid (zie tabel 2.8) en dat dit
komt doordat de geënquêteerde bedrijven hier in relatief grotere mate dicht
bij de Guadalquivir liggen. De exploitanten hebben dus meer gelegenheid om
te irrigeren en maken daar ook gebruik van. Hierdoor zou dan het grote verschil in BGO zijn te verklaren. Als we de vergelijking ophetgemiddelde BPQ
baseren, dan wordt het relatieve verschil tussen beide inderdaad de helft
kleiner, maar daartegenover staat dat in Córdoba een relatief tweemaal zo
groot aantal exploitanten er in slaagt om een volgens BPQ-maatstaf matig
tot zeer intensief bedrijfsresultaat te behalen, vergeleken met Sevilla. Wel
blijken 'verliesgevende' en 'marginale' exploitatie in beide provincies ongeveer even frekwent voor te komen.
Duidelijk is dan ook dat het verschil tussen beide gebieden niet (alleen
maar) toe te schrijven is aan het verschil in bevloeide oppervlakte. Het is
ook geen gevolg van (on)gunstiger natuurlijke produktie-omstandigheden,
maar zal vooral moeten worden toegeschreven aan een andere bedrijfsvoering
door de exploitanten. Dit blijkt duidelijk uit de grote verschillen in BGO bij
bevloeide grond. Voor permanent bevloeide grond verhouden de BGO-waarden van Córdoba zich tot die van Sevilla als 100:82, voor tijdelijk bevloeide
grond als 100:54 (zie Tabel 2.10), terwijl men toch mag aannemen dat de
produktie-omstandigheden voor bevloeide grond (zeker de permanent bevloeide) nauwelijks zullen verschillen. Ook voor secanogrond is de verhouding overigens nog 100:90 in het voordeel van Córdoba, alhoewel er reden is
om aan te nemen dat de natuurlijke omstandigheden voor droge landbouw in
Córdoba iets ongunstiger zijn dan in Sevilla (zie deel 1.6.3), zodat genoemde
verhouding het verschil in produktie-intensiteit tussen de beide gebieden nog
flatteert. Op de verklaring van de gekonstateerde verschillen wordt in deel 4
nader ingegaan.
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Kijken we naar de lokatie van de bedrijven dan zien we, zoals kon worden verwacht, dat vrijwel alle bedrijven die tot de klassen met de hoogste
bruto geldopbrengst per hektare behoren, worden aangetroffen in het noorden van de beide enquêtegebieden, vooral langs de Guadalquivir, maar ook
langs de Genil, de Corbones en de Guadajoz. Het zijn namelijk vrijwel allemaal bedrijven, waarvan tenminste een flink deel van de oppervlakte wordt
bevloeid. Daarbuiten vallen onder deze categorie ook enkele bedrijven met
een hoog oppervlakte-aandeel niet-bevloeide gewassen die een hoge BGO leveren. Laag geklasseerde bedrijven vinden we in het zuiden van de gemeente
Córdoba en verspreid over het hele enquêtegebied van Sevilla.
Figuur 2.7 is een (geschematiseerde) kaart van de beide enquêtegebieden
waarop de geënquêteerde bedrijven in een grid-stelsel zijn ingetekend met het
aantal eenheden (vierkanten) dat overeenkomt met hun oppervlakte (één
vierkant heeft een oppervlakte van 400 ha). Elk bedrijf is voorzien van een
signatuur die aangeeft tot welke BPQ-klasse het behoort.
Het blijkt nu dat slechts enkele van de in het noorden van de beide
onderzochte gebieden gelegen, geirrigeerde, bedrijven ook zeer hoog scoren
wat betreft hun BPQ; de overige zijn niet-bevloeide bedrijven. Geirrigeerde
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bedrijven scoren alleen zeer hoog als hun grond voor een groot deel wordt
bebouwd met gewassen die een zeer hoge bruto geldopbrengst per ha kunnen
leveren, zoals fruit of suikerbieten, niet als deze gewassen een bescheiden
plaats innemen of als de bevloeide grond gebruikt wordt voor het telen van
minder hoog producerende gewassen als tarwe of zonnebloemen.
Bij de niet aan de Guadalquivir gelegen bedrijven met een hoge BPQ betreft het in vrijwel alle gevallen bedrijven zonder bevloeide grond, maar wel
met een hoog percentage gewassen die een voor droge grond hoge BGO per
hektare leveren, zoals knoflook, suikerbieten, olijven en meloenen. Het algehele beeld dat uit Figuur 2.7 tevoorschijn komt voor Sevilla is dat van een
vrij egale spreiding van middelmatig tot laag-producerende bedrijven over het
hele gebied. In Cordoba blijken juist de (zeer) hoog geklasseerde bedrijven
vrijwel overal voor te komen.
De produktie-intensiteit van de bedrijven, zoals die hiervóór 'objektief'
werd vastgesteld met behulp van de BGO- en BPQ-waarden kwam in het algemeen overeen met de subjektieve indruk die van deze bedrijven bij het enquêteren was verkregen. Met name voor de bedrijven die op de BPQ-schaal
hoog of laag scoren was dat het geval.
Vergelijking van onze indrukken uit de direkte waarneming van individuele bedrijven met de hoogte van hun BPQ bevestigt dan ook dat de BPQwaarde niet slechts geschikt is als relatieve maatstaf, waarmee bedrijven onderling kunnen worden vergeleken. Onze waarnemingen stemmen namelijk
in het algemeen ook overeen met de kwalifikaties zoals die boven aan de verschillende BPQ-waarden werden verbonden (49).
2°. Vergelijking van de latifundios met kleinere bedrijven
Kombinatie van de in 1977/78 gehouden enquête met die van Loring
uit 1974/75 geeft een ruim bestand van bedrijven in allerlei grootteklassen,
waardoor het mogelijk is de exploitatiewijze en de intensiteit van de
latifundios in Córdoba te vergelijken met die van kleinere bedrijven. Figuur
2.8 geeft weer een beeld van het bodemgebruik in de vorm van (A) de procentuele verdeling van de bewerkte oppervlakte over de verschillende gewassen en (B) het percentage bewerkte grond van de totale oppervlakte. Het
blijkt dat met het toenemen van de bedrijfsgrootte een relatieve toename optreedt van gewassen als granen, zonnebloemen en suikerbieten, dat boom- en
struikcultures (met name olijf en fruit) dan echter sterk afnemen, en dat de
niet-bewerkte oppervlakte in het algemeen toeneemt.
Deze gegevens zouden kunnen leiden tot de konklusie dat er sprake is
van een afname van de intensiteit van kleine naar grote bedrijven. Bij beschouwing van Tabel 2.12 en Figuur 2.9 zien we dat er volgens de BGO-en
BPQ-cijfers slechts gedeeltelijk van een dergelijke tendens sprake is. Globaal
gezien stijgt de intensiteit enigszins van de klasse van kleiner dan 100 ha tot
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Tabel 2.12
Aantal bedrijven naar Bruto Geldopbrengst (BGO) en naar
Bruto Produktie quotient (BPÛ), per grootteklasse
Lage Campiña van Córdoba
Bednjfsg rootte
klassen (ha)

<100

100
200

200
300

300
400

400
500

500
700

700
1000

> 1000 Totaal

BGO per ha
(x 1 000 ptas)
<20
20
40
40
60
60
80
80 100
>100

12
2
2
1

2
15
12
4
5
2

42,6

53,8

2
13

Gemiddelde

6
59
46
12
12
6

8
11
1
2
2
32,5

54,6

49,1

55,4

40,3

2
5
2
2
3

-

3
2
3

56,6

48,9

BPQ
< 60
60
80
80 100
100 120
120 140
»140

(verliesg )
(marginaal)
(extensief)
(matig mt )
(intensief)
(zeer i n t )

Gemiddelde
Aantal Bedrijven

11
21
35
23
26
25

4
8
4
5
8

5
10
8
6
8

3
5
1
2

-

3
4
3
7
5

105

116

86

118

116

115

89

104

105

32

40

13

24

14

8

8

2

141

1
2
3
1

-

Bronnen Bedrijfsenquête 1977/1978, Enquête Loring 1974/1975

die van 500-700 ha, om daarna weer af te nemen. De meest intensieve klassen blijken die van 100-200 en die tussen 300 en 700 ha te zijn terwijl die
van 200-300 en 700-1000 ha opvallend laag scoren (de klasse groter dan
1000 bestaat uit slechts twee bedrijven en is daarom moeilijk vergelijkbaar).
De algehele indruk is dat er nauwelijks sprake is van enige relatie tussen de
bedrijfsgrootte(klasse) en de intensiteitsindikatoren, althans niet als we het
geheel van alle bedrijfsgrootten overzien (bij de latifundios is wel van een dalende tendens sprake). Wel moet hierbij worden bedacht dat de kleinste bedrijven (tot enkele tientallen hektaren), die in de gegevens van de Censo
Agrario als zeer intensief opvielen, bij de geënquêteerde bedrijven nauwelijks voorkomen.
De verklaring voor het verschil tussen wat te konkluderen vak uit de
figuren 2.8 en 2.9, ligt met name in het feit dat de verbouw van intensieve
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gewassen ¡η de lagere grootteklassen vaak gepaard gaat met lage opbrengsten,
zodat de resulterende bruto geldopbrengst uiteindelijk laag is, en in het voor
komen van een lager percentage bevloeide grond. Beide omstandigheden kun
nen wijzen op een lagere investering van kapitaal bij de kleinere bedrijven.
De bevloeide oppervlakte is slechts 6% van het totaal bij bedrijven van klei
ner dan 100 ha, 12% bij die van 100-300, 15% bij 300-500, 23% bij 500-700,
16% bij 700-1000, en 30% bij de bedrijven groter dan 1000 ha.
We zien dan ook dat met name in de lagere grootteklassen en in de klasse
700-1000 ha relatief veel marginale (BPQ 60-80) en verliesgevende (BPQ <
60) bedrijven voorkomen. In de klassen van 200-300 en 700-1000 ha zijn dat
er zelfs bijna 40% van het totaal.
We kunnen de resultaten van ons onderzoek naar de produktie-intensiteit van de geënquêteerde latifundios als volgt SAMENVATTEN.
Slechts een gering aantal latifundios wordt met zekerheid op deficiente
wijze geëxploiteerd, terwijl de exploitatie van bijna de helft als min of meer
intensief kan worden gekarakteriseerd.
De exploitatie van de latifundios is ¡n Córdoba gemiddeld duidelijk intensiever dan die in Sevilla, het aantal intensief geëxploiteerde bedrijven is er
relatief meer dan tweemaal zo groot, terwijl er in tegenstelling tot Sevilla
sprake is van een dalende intensiteit met de toename van de bedrijfsgrootte.
Er blijkt een verband te bestaan tussen de lokatie van de latifundios en
de hoogte van hun bruto produktie per ha ( т . п . samenhangend met de mo
gelijkheden voor irrigatie), maar niet tussen de lokatie en het bruto-produktiequotiënt.
Uit de vergelijking van de Cordobese latifundios met de kleinere bedrijven van dit gebied blijkt, dat op de laatste de intensievere produkties weliswaar een relatief grotere plaats innemen, maar dat de latifundios intensiever
worden geëxploiteerd, gemeten naarde resultaten van de gekozen produkties.
De KONKLUSIE kan dan ook zijn dat noch de 'objektieve' waarderingskriteria, noch de vergelijking met de kleinere bedrijven aanleiding geven om
de latifundios van de Lage Campiña in het algemeen als 'deficiënt geëxploiteerd' te karakteriseren. De realisering van de gekozen produkties (gewassen)
geschiedt overwegend op 'moderne' en 'rationele' wijze, maar er wordt wel
op een deel van de latifundios ( т . п . in Sevilla) duidelijk voor meer extensie
ve en op een ander deel ( т . п . in Córdoba) voor meer intensieve produkties
gekozen.
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DEEL3
LATIFUNDIOS EN WERKGELEGENHEID

INLEIDING
Dit deel heeft als eerste doel: vast te stellen hoe het gesteld is met de
huidige werkgelegenheid op de latifundios. Deze zal vervolgens ook worden
beoordeeld en wel in het licht van de potentiële mogelijkheden die de grootgrondbedrijven in deze bezitten en van de arbeidsmarktsituatie in de betreffende gebieden. De aldus verkregen inzichten zullen worden gebruikt om antwoord te geven op de naar aanleiding van de probleemstelling geformuleerde
vragen betreffende de werkgelegenheid (deel 1.2). Deze hebben betrekking
op de omvang, de kwaliteit en de stabiliteit van de werkgelegenheid op de
latifundios en op de samenhang tussen deze en de (regionale) arbeidsmarkt.
Deze vragen werden geformuleerd naar aanleiding van de in de literatuur
aangetroffen meningen over genoemde aspekten en die meningen zullen dan
ook worden getoetst aan de resultaten van ons onderzoek. In recente tijd is
alleen in de Campiña van Córdoba onderzoek verricht naar werkgelegenheidsaspekten van landbouwbedrijven, namelijk door Loring, maar hierbij waren
slechts 15 latifundios betrokken (Loring, met name 1975a en 1979).
Voor ons onderzoek naar de werkgelegenheid op de grootgrondbedrijven zal de in 1977/78 gehouden bedrijfsenquête als primaire databron dienen. Daarnaast zullen uit de Censo Agrario van 1972 afgeleide gegevens worden gebruikt. Deze bron zal, samen met de enquête van Loring, ook dienen
om de latifundios te vergelijken met kleinere bedrijven om aldus de geboden
werkgelegenheid te kunnen beoordelen. Om inzicht te krijgen in de nationale en regionale arbeidsmarktsituatie worden diverse statistische bronnen en
(deels ongepubliceerd) datamateriaal van overheidsinstellingen gebruikt alsmede verschillende soorten publikaties.

1.
2.
3.

Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.
Methodische problemen bij de studie van de werkgelegenheid in de
landbouw; gehanteerde bronnen, begrippen en kriteria.
De werkgelegenheidssituatie in de landbouw.
De werkgelegenheid op de latifundios.

185

3.1

3.1 Л

METHODISCHE PROBLEMEN BIJ DE STUDIE VAN DE WERKGE
LEGENHEID IN DE LANDBOUW; GEHANTEERDE BRONNEN,
BEGRIPPEN EN KRITERIA
INLEIDING

Om de (kwantitatieve) situatie op de arbeidsmarkt waarop de latifun
dios opereren te kunnen beoordelen, is het in elk geval noodzakelijk om te
beschikken over gegevens betreffende de aanwezigheid van en de behoefte
aan agrarische arbeidskrachten in de onderzochte gebieden. Uit een vergelij
king van deze twee gegevens hoeft echter in het geheel nog niet duidelijk
te worden of er sprake is van een overschot of een tekort aan werkgelegen
heid. De beschikbare 'agrarische' arbeidskrachten kunnen immers ook (ten
dele, tijdelijk) hun weg vinden naar andere bedrijfstakken ter plaatse of naar
andere regio's. Ook kan de feitelijke omvang van de aangeboden agrarische
arbeidskracht worden beihvloed door mensen die overwerk of een tweede
baan zoeken of die bereid zijn genoegen te nemen met een onvolledige dag
taak c.q. met een gedeeltelijk verborgen werkloosheid. Met name op kleine
agrarische gezinsbedrijven maar ook bij loonarbeiders kan een en ander voor
komen en het betreft dan b.v. gehuwde vrouwen, studerenden, ouderen of
mensen met een onvolledige betrekking buiten de landbouw. Daartegenover
staat dat men voor het laten verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden
ook van elders aangetrokken arbeidskrachten of tijdelijk personeel kan in
schakelen. Bovendien is het doorgaans mogelijk om voor het verrichten van
agrarische werkzaamheden minder of meer arbeid in te schakelen (zij het dat
dit leidt tot andere financiële resultaten), waardoor de arbeidsbehoefte ook
voor gelijksoortige produktiewijzen kan verschillen. Vandaar dat gegevens
over de openstaande vraag en over de omvang van de werkloosheid eveneens
onontbeerlijk zijn om een goed inzicht te krijgen in de situatie op de agrarische arbeidsmarkt. Maar ook daarbij rijzen vragen betreffende de registratie,
het al of niet reëel zijn van de aanmeldingen, de omvang van de groep die
zich niet als werkzoekende meldt e.d.
Wil men een kwantitatief en kwalitatief goed beeld krijgen dan is naast
de vier genoemde gegevens over aanbod, behoefte, openstaande vraag en
werkloosheid ook nog een flink aantal andere van belang. Genoemd kunnen
worden informatie over type en kwaliteit van de gevraagde en de aangeboden
atbeidskracht, omdat deze ten dele evenzovele afzonderlijke markten vormen
(mannen, vrouwen, jongeren, geschoolden, ongeschoolden, specialisten in
bepaalde werkzaamheden als snoeien, veeverzorging of machinereparatie) en
verder informatie over regionale verschillen daarin, de omvang van het rekruteringsgebied, de seizoensgebonden veranderingen die min of meer konstant
ieder jaar optreden, ontwikkelingen op korte of lange termijn en over de
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uitwisselbaarheid met andere beroepen en sektoren.
Reeds nu moet gesteld worden dat over de meeste zojuist genoemde
verschijnselen geen of slechts onvolledige informatie beschikbaar is. Zelfs
over aanbod, behoefte, werkloosheid en openstaande vraag zijn in het gunstigste geval slechts globale gegevens beschikbaar. Het verkrijgen van een
exakt en gedifferentieerd beeld van de agrarische werkgelegenheidsproblematiek is dan ook niet mogelijk. Wel kunnen de voornaamste knelpunten worden opgespoord en kan de omvang ervan globaal worden vastgesteld.
Ook in landen die een betere registratie van arbeidsmarktgegevens
hebben dan Spanje, kampt men, zoals bekend is, met het probleem van de
diskrepantie tussen de werkelijke en de geregistreerde situatie, maar in Spanje
is dit nog veel groter. De statistische gegevens over werklozen zijn gebrekkig,
o.a. doordat slechts een deel van hen in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering. Daar komt bij, dat veel werkzoekenden het door de omvangrijke stmkturele werkloosheid in bepaalde sektoren en gebieden nutteloos
achten om zich in te schrijven. Men spreekt in dit verband daarom van
desanimados, ontmoedigden. Bovendien vinden we in Spanje in vergelijking
met bijvoorbeeld de West-Europese landen een vrij omvangrijke 'informele
sektor', zijn er grote groepen die allerlei tijdelijk en los werk doen en zijn er
veel seizoenarbeiders die hun werkkracht zowel in andere delen van het land
als in het buitenland aanbieden. Al deze verschijnselen bemoeilijken een goede registratie van vraag en aanbod ten zeerste.
Belangrijk in het kader van deze studie is ook dat de meeste van deze
problemen zich alleen of voornamelijk voordoen in de agrarische sektor en in
die delen van Spanje die maatschappelijk en economisch het minst gemoderniseerd zijn. Daardoor wordt men vooral met grote problemen gekonfronteerd, als men tracht de werkgelegenheidssituatie in de landbouw van Andalusia te kwantificeren. Andalusia heeft een veel hogere werkloosheid dan andere Spaanse regio's, niet alleen relatief maar meestal ook absoluut. In het
verleden was dit ook het geval, zelfs in de periode van hoogconjunctuur en
economische expansie tussen 1960 en 1973. De huidige grote werkloosheid
kan hier dan ook in hoge mate als struktureel worden bestempeld, wat zeker
gevolgen heeft voor het aantal desanimados. Waarschijnlijk is dat het aantal
werkenden in de informele sektor hier groter is dan elders ¡n Spanje en dat
deze regio, samen met Galicië, altijd de grootste kontingenten seizoen- en
gastarbeiders heeft geleverd.
Daarbij komen dan, zoals gezegd, nog de specifieke moeilijkheden die
zich voordoen als men volledig zicht wil krijgen op de werkgelegenheidssituatie in de landbouw. Het zijn vooral de volgende. De agrarische arbeidsmarkt is niet duidelijk gescheiden van die van andere sektoren. Veel mensen
werken zowel in de landbouw als in andere bedrijfstakken en dat zowel simultaan als in successie. Heel wat in dorpen wonende handelaars, kappers en
1Θ7

caféhouders, maar ook bijvoorbeeld ambtenaren, artsen, advokaten en militairen exploiteren een agrarisch bedrijf naast hun 'burgerbaan', de eerste
groep door ook zelf de hand aan de ploeg te slaan, de laatsten vooral door op
te treden als eigenaars van landbouwbedrijven of landbouwgrond. Verder zijn
er talrijke exploitanten van (te) kleine bedrijven die proberen als landarbeider hun inkomen aan te vullen, wat kan betekenen dat ze niet alleen als
boer maar ook als landarbeider geregistreerd staan. Veel landbouwwerkzaamheden zijn sterk seizoengebonden en vragen geen speciale kennis of vaardigheden, zodat ook talrijke kleine zelfstandigen, personen in loondienst, huisvrouwen en scholieren gebruik maken van de arbeidspieken in de landbouw
om wat bij te verdienen. Heel wat personen die te boek staan als landarbeider
vinden ook alleen maar in zulke perioden werk. Voor de rest van het jaar
zijn ze aangewezen op werk in andere bedrijfstakken, met name de bouwnijverheid en de 'toeristenindustrie', of op agrarisch seizoenwerk in andere
delen van Spanje of in het buitenland.
Omdat werkloze landarbeiders niet in aanmerking komen voor een uitkering en het kontrakteren van landarbeiders door de werkgevers zich vrijwel
geheel afspeelt buiten de arbeidsbureaus om (op de plazas en in cafés van de
dorpen, via informele kontakten, via relaties of koppelbazen), vindt slechts
een gebrekkige registratie plaats, zodat het cijfer van de paro registrado in de
landbouw nog sterker van de werkelijkheid afwijkt dan dat betreffende andere bedrijfstakken.
Naast de problemen die samenhangen met het gebruik van statistische
bronnen om inzicht te krijgen in de agrarische arbeidsmarkten op nationaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau, zijn er tenslotte nog enkele die verband
houden met het gebruik van gegevens over de arbeid in het agrarisch produktieproces zelf. We denken hier aan moeilijkheden bij de bepaling van de omvang van de ingezette arbeid en de seizoenvariaties daarin en aan de maatstaven die zouden kunnen worden aangelegd om kenmerken als de arbeidsintensiteit, de potentiële werkgelegenheid of de stabiliteit van de geboden werkgelegenheid te beoordelen.
Hieronder zal eerst aandacht worden besteed aan de aangeduide methodische problemen. Achtereenvolgens komen aan de orde:
— de bronnen inzake de werkgelegenheidssituatie in de landbouw;
de gehanteerde standaarduren en arbeidskalenders;
- de maatstaven ter beoordeling van de arbeidsintensiteit.
Bij de twee laatste onderwerpen wordt met name een uiteenzetting gegeven over de gebruikte begrippen en over de wijze waarop de gehanteerde
intensiteitsmaatstaven werden bepaald. De toepassing van deze maatstaven
vindt weliswaar pas in deel 3.3 plaats, maar de eraan ten grondslag liggende
ideeën en de erbij gebruikte begrippen spelen ten dele ook reeds een rol in
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3.2. Vandaar dat de genoemde onderwerpen gezamenlijk in dit eerste deel
zullen worden behandeld.
3.1.2 DE BRONNEN INZAKE
DE LANDBOUW

DE WERKGELEGENHEIDSSITUATIE

IN

Er zijn diverse bronnen waaruit kwantitatieve informatie kan worden
geput over de werkgelegenheid (zie ook Maas 1979a, 1980). De SEAF-PPO
(dienst voor werkgelegenheid en beroepsopleiding) van het Ministerie van
Arbeid verzamelt gegevens via de onder hem ressorterende arbeidsbureaus.
Een belangrijk, door deze dienst maandelijks verstrekt cijfer betreft de om
vang van de geregistreerde werkloosheid (paro registrado) per provincie. Om
dat velen zich niet als werkzoekenden laten inschrijven, is dit cijfer veel la
ger dan het werkelijk aantal werklozen. Het Ministerie verstrekt daarom ook
een gekorriyeerd cijfer, de geschatte werkloosheid of рало estimado.
Het Insituto Nacional de Estadística (INE) publiceert niet alleen de
al genoemde cijfers, maar houdt zelf ook elk kwartaal een enquête onder een
representatieve groep van 60.000 huishoudens, de ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). Vastgesteld worden o.a. het aantal personen in de aktieve leeftijd (14 jaar en ouder), het aantal werkelijk aktieven (activos), het
aantal werkenden in strikte zin (ocupados en sentido estricto), het aantal
marginaal aktieven (activos marginales), het aantal werklozen (parados) en
het aantal werkenden per economische sektor.
Arbeiders in de landbouw zijn verplicht zich aan te sluiten bij de
MUTUALIDAD
NACIONAL AGRARIA,
het agrarisch verzekeringsfonds.
Dit fonds maakt in zijn gegevens onderscheid tussen trabajadores por cuenta
ajena (in loondienst werkenden) en trabajadores por cuenta propia (voor
eigen rekening werkenden). Tot de laatste behoren de boeren met een klein
bedrijf. De eerste groep omvat de landarbeiders, maar niet bijvoorbeeld het
personeel van loonbedrijven of de meewerkende gezinsleden op landbouwbedrijven.
De om de twee jaar door de Banco de Bilbao uitgegeven en als zeer
betrouwbaar geldende publikatie 'LA RENTA NACIONAL DE ESPAÑA
Y SU DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL' bevat ook gegevens over de beroepsbevolking en het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfstak, alsmede over het
aantal werklozen, nationaal en per provincie.
Tenslotte worden er nog werkgelegenheidscijfers gepubliceerd door
de diverse VAKCENTRALES EN HUN BONDEN die aktief zijn in de agrarische sektor, met name de FTT-UGT, de CC.OO. en de SOC.
Met het uit al deze bronnen beschikbare cijfermateriaal kan de werkgelegenheidssituatie van de Spaanse landbouw in het algemeen en die in
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Sevilla en Cordoba ¡η het bijzonder toch nog slechts in hoofdlijnen worden
vastgesteld. In de bronnen worden namelijk verschillende categorieën gehanteerd en de wijze van verzamelen verschilt, evenals de tijdstippen waarop ze
betrekking hebben. Daarnaast worstelen de verzamelaars van de cijfers met
definiëringsproblemen. Zelfs waar het gaat om ogenschijnlijk eenvoudige gegevens zoals het totaal aantal werkzamen in de landbouw, zijn er daardoor
flinke verschillen tussen de diverse bronnen.
De voornaamste konkrete oorzaken die het onmogelijk maken om een
juist en gedetailleerd beeld te krijgen van de werkgelegenheidssituatie van de
Spaanse agrarische beroepsbevolking zijn, dat men niet of niet precies kan
vaststellen:
- hoeveel personen tot de agrarische beroepsbevolking moeten worden gerekend;
- hoeveel personen een volledige werkkring vinden in de landbouw;
- hoe groot de vraag naar arbeid is en hoe deze naar seizoen varieert;
- welke omvang het aanbod van werk heeft en welke seizoenf luktuaties hierbij optreden;
- bij welke omvang van de tewerkstelling iemand als werkende of als werkloze moet worden aangemerkt en
- welke alternatieve werkgelegenheid er is voor de agrarische beroepsbevolking.
Helaas kan niet méér worden gedaan dan het signaleren van deze onvolkomenheden. Het beschikbare cijfermateriaal kan niet (volledig) worden
gekorrigeerd om aan deze bezwaren tegemoet te komen. Het is daarom nodig
deze problemen in het oog te houden bij het trekken van konklusies uit de
gegevens. Ondanks de gesignaleerde bezwaren zullen deze hieronder toch worden gebruikt, omdat ze zeker niet zo gebrekkig zijn, dat het trekken van een
aantal globale maar belangrijke konklusies eruit onmogelijk zou zijn. Ook
zonder subtiele details zal het duidelijk worden dat de werkgelegenheidssituatie, die in haar algemeenheid in Spanje al ongunstig afsteekt bij die van de
meeste andere Europese landen en die Zuid-Spanje tot een Europees probleemgebied van de eerste orde bestempelen (Maas 1979a, 1979b, 1980),
ronduit slecht is in de agrarische sektor van Andalusia.
3.1.3 DE GEHANTEERDE
DERS

STANDAARDUREN

EN

ARBEIDSKALEN-

Voor de omrekening van de kwantificeerbare arbeidsprestaties zullen
enkele standaardbegrippen worden gehanteerd. Het normale arbeidsjaar per
persoon wordt gesteld op één ARBEIDSJAAREENHEID
of AJE (ook wel
'manjaar' of 'mensjaar' genoemd) van 280 ARBEIDSDAGEN (AD) of 2100
ARBEIDSUREN (AU). Eén arbeidsdag telt 7,5 arbeidsuren, één arbeidsweek
41 en één arbeidsmaand 180 (50).
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Het totale aantal arbeidsuren dat per jaar benodigd is voor gewassen en
vee, voor bedrijven en bednjfsklassen of voor de landbouwsektor als geheel,
bepaalt uiteraard in hoge mate aan hoeveel personen werkgelegenheid kan
worden geboden, maar met volledig. Van groot belang is ook de spreiding
van het werk over het jaar, dus het patroon van de
'ARBEIDSKALENDER'
of 'ARBEIDSFILM'.
Voor de beoordeling van de werkgelegenheid op de
latifundios zijn beide gegevens dus nodig. Door onze enquêtes beschikken
we alleen over de jaartotalen. Wel is echter uit de Censo Agrano en uit de
enquêtes bekend welke gewassen worden geteeld, welk vee wordt gehouden
en in welke hoeveelheden. Dit nu geeft niet alleen een mogelijkheid om langs
indirekte weg te bepalen hoeveel arbeid per jaar is vereist, maar ook hoe
groot die behoefte is per maand Elk gewas en elke veesoort stelt immers
bepaalde eisen wat betreft de totale hoeveelheid benodigde arbeid en de ver
deling daarvan over het jaar
Om deze indirekte methode te kunnen toepassen dienden we te be
schikken over de arbeidskalenders van alle m de Censo Agrario en de enquêtes voorkomende gewassen en veesoorten, alsmede over gegevens betreffende
de arbeidsbehoefte voor 'algemeen werk' (onderhoud, management e.d.). Er
bleek geen bron beschikbaar te zijn waaraan dergelijke gegevens zonder meer
konden worden ontleend. Vereisten waren met name dat de kalenders beschikbaar moesten zijn voor een groot aantal veesoorten en gewassen, dat
deze kalenders bij veel gewassen gespecificeerd dienden te zijn naar droge en
bevloeide teelt, bij sommige ook naar de verbouw als hoofd- en nagewas,
voorts dat ze recent moesten zijn, dat ze moesten gelden voor het gebied
van Sevilla-Córdoba en dat ze van toepassing moesten zijn op (qua mechanisatie en arbeidsintensiteit) 'gemiddelde' с q 'normale' bedrijven
De door ons gebruikte arbeidskalenders zijn te vinden in Bijlage 9
Ze zijn uiteindelijk vastgesteld met behulp van een grote hoeveelheid zeer
gevarieerde informatie, die in talrijke bronnen werd aangetroffen. Uit de er
bij gevoegde toelichting zal duidelijk zijn dat de vermelde standaarduren be
naderingen zijn. Individuele bedrijven kunnen er nogal van afwijken, doordat
de m de toelichting beschreven bijzondere omstandigheden daar een rol kunnen
spelen. Op hogere aggregatie-mveaus (bedrijfsgrootteklasse of regio) zullen
de verschillende invloeden elkaar meer neutraliseren Dat op dergelijke m
veaus m elk geval de jaartotalen zeer goed met behulp van de standaarduren
zijn te bepalen, zal nog blijken in deel 3.3.1 Voor de geënquêteerde bedrij
ven is daar namelijk berekend hoe groot de arbeidsbehoefte zou zijn voor
de verbouwde gewassen en het vee dat wordt gehouden als wordt uitgegaan
van de standaardwaarden Voor de bedrijven van alle grootteklassen in Sevilla
blijkt de aldus bepaalde jaarlijkse behoefte maar 2,6% af te wijken van de
werkelijk aangewende hoeveelheid arbeid en m Cordoba slechts 0,8^ Wel is
het mogelijk dat soortgelijke berekeningen uit de Censo-resultaten wat
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minder nauwkeurig zijn, omdat sommige gewas- en veesoorten daarin niet
voldoende zijn gespecificeerd (Overige granen', Oliezaden', 'runderen'
e.d.).
3.1.4 DE MAATSTAVEN
INTENSITEIT

TER BEOORDELING

VAN

DE

ARBEIDS-

Uit de enquêtes zijn gegevens bekend over de hoeveelheid arbeid die
op de bedrijven wordt aangewend. Bovendien kan met behulp van de standaarduren voor gewassen en vee de arbeidsbehoefte worden berekend uit de
Censogegevens. De vraag is nu hoe de hoogte van arbeidsbezetting en -behoefte van bedrijven en klassen te beoordelen, c.q. te 'waarderen'. Een eerste
mogelijke norm kan, zoals al eerder gebeurde met de produktie, gevonden
worden in een vergelijking van de arbeidsbezetting van bedrijven, klassen en
regio's met elkaar. Een tweede maatstaf is gegeven door de standaarduren
voor gewassen en vee, omdat de werkelijk gekonstateerde arbeidsinzet
hiermee kan worden vergeleken.
De vraag is of het mogelijk is om naast deze vergelijkende beoordelingen ook een absolute, 'objektieve', maatstaf aan te leggen. Een geschikt
uitgangspunt daarvoor lijkt de minimumgrootte van een gezinsbedrijf, te
omschrijven als de oppervlakte grond die minimaal nodig is om een inkomen te verdienen waarvan een boerengezin 'normaal' kan leven volgens de
levensstandaard van deze bevolkingsgroep in deze regio. Dit uitgangspunt
lijkt niet alleen geschikt omdat er in het studiegebied meer vraag naar
grond is dan aanbod, maar ook omdat in de debatten over het verschijnsel
latifundisme steeds weer wordt gesteld dat de latifundiogrond na verdeling
in gezins- of familiebedrijven aan meer mensen een bestaan zou kunnen bieden dan nu het geval is. De minimumgrootte van een gezinsbedrijf zou daarom de maatstaf kunnen leveren voor de beoordeling van de arbeidsbezetting
op de latifundios.
Zoals bekend, wordt in tal van landen voortdurend gediskussieerd over
de vraag welke minimumgrootte een gezinsbedrijf moet hebben om de exploitant een 'redelijk' bestaan te verschaffen. Onvermijdelijk duikt daarbij
altijd de vraag op wat als een 'redelijk' inkomen dient te worden beschouwd.
Gewoonlijk stelt men dan dat dit tenminste gelijk moet zijn aan het loon dat
iemand verdient die (hetzij in de landbouw, hetzij daarbuiten) gelijkwaardige
arbeid verricht. Daarmee heeft men evenwel nog geenszins dit 'pariteitsinkomen' konkreet bepaald, omdat nog niet duidelijk is met welk soort arbeidskracht en met welke daarvoor geldende rang de agrariër dan wel te vergelijken is. Ook hoeft men het dan nog geenszins eens te zijn over andere problemen in deze. Te denken valt o.a. aan de vraag of men moet rekenen met jaarinkomens (c.q. maand- of weekinkomens) of met uurlonen. In het laatste
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geval zullen landbouwers doorgaans een veel hoger jaarinkomen moeten hebben omdat ze veel meer arbeidsuren maken. Een omstreden punt is ook of
men rekening moet houden met verschillen in kosten van levensonderhoud,
bijvoorbeeld tussen stad en platteland. Weer een andere vraag is of naast de
arbeidsbeloning ook de ondernemersvergoeding dient mee te tellen bij het
bepalen van het inkomen van de agrariër. Het probleem zal hier in zoverre
worden vereenvoudigd dat als pariteitsinkomen zal worden beschouwd datgene wat een geoefende of geschoolde (land)arbeider kan verdienen als hij
het hele jaar werk heeft. Zoals boven gememoreerd is, gaat de diskussie immers o.a. over de vraag of het niet beter zou zijn de grootgrondbedrijven te
verdelen onder de landarbeiders ter bevordering van de werkgelegenheid.
Wanneer we de hoogte van het pariteitsinkomen hebben vastgesteld,
kan daaruit een 'objektieve' maatstaf voor de beoordeling van de arbeidsintensiteit worden afgeleid. We kunnen dan namelijk berekenen hoeveel grond
een landbouwer nodig heeft om een dergelijk inkomen te verdienen en vervolgens bepalen met welke arbeidsinzet per hektare dit overeenkomt.
3.1.4.1 Het pariteitsinkomen
Om te bepalen hoeveel met de exploitatie van de grond kan worden
verdiend zal in het volgende deel worden uitgegaan van de kosten en opbrengsten zoals eerder gehanteerd in deel 2.3.3.1. Aangezien die waren gebaseerd op gegevens uit 1977, zullen we dat voor de inkomens eveneens doen.
Volgens de eerder gebruikte studies van de COSA Sevilla en de DPA Cordoba
waren in 1977 de kosten per arbeidsuur voor een tractorbestuurder in Cordoba 159 en in Sevilla 139 pesetas. Bij een tewerkstelling gedurende het hele
jaar ging het in totaal dus om een bedrag van gemiddeld 312.900 ptas. Voor
een bedrijfsleider (vast werk) was dat gemiddeld 290.000 pesetas. Een volwassen dagloner verdiende rond 1000 ptas per dag, een jongere 600 à 700.
Op jaarbasis omgerekend zou dat 280.000, resp. 182.000 ptas zijn, maar de
meeste halen dit lang niet omdat ze slechts een deel van het jaar werk hebben,
vaak niet meer dan 6 maanden (51 ).
We kunnen de in de landbouw van Sevilla en Cordoba verdiende inkomens vergelijken met enkele andere (Banco de Bilbao, Informe 1978: 118;
Min. de Agricultura, Anuario 1977: 602; INE, La renta 1977: 166). Het landelijk minimumloon was 440 pesetas per dag in april 1977 en 500 in oktober.
Weer gerekend op jaarbasis was dit gemiddeld 131.600 pesetas. De gemiddelde landelijke salarissen in de landbouw waren voor een bedrijfsleider 787
ptas (220.000 ptas/jaar), voor een trekkerbestuurder 735 (206.000) en voor
een ongeschoold dagloner 720 (216.000). In alle bedrijfstakken buiten de
landbouw tezamen verdiende een handarbeider in 1977 gemiddeld 304.000
ptas, een beambte gemiddeld 431.000 en de hoogst geklasseerde onder hen
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(titulado superior) gemiddeld 794 300 ptas. Deze bedragen zijn inclusief alle
extra's.
Gezien genoemde bedragen kan 300 000 ptas als een alleszins redelijk
inkomen worden beschouwd voor iemand die in de landbouw werkte en deze
som kan daarom als pariteitsmkomen worden gehanteerd. De te bepalen
mmimumomvang van een gezinsbedrijf dient dan zodanig te zijn dat daarmee
300 000 ptas kan worden verdiend. Genoemd bedrag is overigens slechts als
een redelijk inkomen te beschouwen bij het lage (Zuid-)Spaanse loon- en
prijsniveau Omgerekend volgende de toenmalige valutakoersen ging het namelijk om f. 9.375 of $ 3 856
3 1 4.2 Bepaling van de mimmumgrootte van een gezinsbedrijf
De omvang die een gezinsbedrijf minimaal dient te hebben, wil de
exploitant een inkomen van 300 000 pesetas per jaar verdienen, kan worden
berekend met behulp van de geldopbrengst per hektare en de beschikbare arbeid. We zullen bij deze berekening weer onderscheid dienen te maken tussen
de teelt op droge grond (secano) en die op bevloeide grond (regadío), omdat
die geheel verschillende mogelijkheden bieden voor het verwerven van een
inkomen en de inzet van arbeid.
In geval van DROGE GROND nemen we aan dat de helft ervan wordt
bebouwd met tarwe en de andere helft met zonnebloemen (de meest voorkomende gewassen in het año y vez vruchtwisselstelsel). We laten andere gewassen, die deels meer winstgevend en deels ook meer spekulatief zijn, dus
buiten beschouwing. Volgens de eerder gemaakte berekening (zie deel
2.3 3.1 en met name Tabel 2 9) kon bij een goede exploitatie in 1977 één
ha tarwe een netto overschot (ondernemerswmst) opleveren van 7.484 ptas,
een ha zonnebloemen 4.360 ptas. Ook werd daar al berekend dat met beide
gewassen resp. 4 600 en 10 201 pesetas arbeidskosten zijn gemoeid. Dat betekent voor de exploitant van een gezinsbedrijf dat zijn arbeids- en ondernemersmkomen voor beide gewassen gemiddeld per hektare 13.323 ptas kan
bedragen. Om een inkomen van 300.000 ptas te halen zou derhalve 22,5 ha
secanogrond nodig zijn, vooropgesteld dat de grond eigendom is van de exploitant Letten we ook op de arbeidskalenders voor deze gewassen dan zien
we dat eén persoon bij deze oppervlakte weliswaar gemakkelijk het jaartotaal van 1058 arbeidsuren kan verrichten en dan zelfs nog ongeveer de helft
van de beschikbare uren overhoudt, maar dat de in de maand mei benodigde
hoeveelheid arbeid veel meer is dan één persoon kan leveren. Dan is namelijk 40 uur per ha nodig, met name voor de aclareo van zonnebloemen, dat
wil zeggen het uitdunnen, doorgaans m dezelfde gang gekombmeerd met het
wieden van onkruid Nemen we aan dat men in 300 à 350 uren zelf kan
voorzien (de normale 180 uren van de exploitant, aangevuld met overwerk
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en hulp van gezinsleden), maar dat men voor de overige uren vreemde arbeid moet aantrekken. Wanneer deze gemiddeld 850 pesetas per dag kost
omdat de aclareo voornamelijk wordt verricht door jongeren en vrouwen,
dan blijkt dat de extra kosten kunnen worden gedekt als men over een oppervlakte van 24 ha beschikt. Er rest dan voor de exploitant nog een arbeidsondernemersoverschot van 301.652 pesetas.
Weliswaar gaat deze kalkulatie uit van vrij goede omstandigheden, bijvoorbeeld wat betreft de opbrengsten, maar daar staat tegenover dat de betreffende agrariër ook bijna de helft van zijn jaarlijkse arbeidstijd overhoudt,
zodat intensivering, diversifikatie (b.v. door veehouderij) en substitutie van
kapitaalsuitgaven door arbeid mogelijk zijn. Deze kunnen leiden tot een hoger inkomen dan hier berekend.
In geval van BEVLOEIDE GROND zijn overschot en arbeidskosten
tezamen gemiddeld 49.670 ptas/ha, tenminste als we aannemen dat de betreffende gewassen van de eerder gehanteerde berekening (tarwe, suikerbieten en mais) in gelijke oppervlakten worden verbouwd. Er zouden dus 6 ha
nodig zijn om een inkomen van 300.000 ptas te leveren. Bekijken we de arbeidskalenders dan zien we dat er bij deze gewaskeuze arbeidsoverschotten
zijn in februari, april, juli en augustus. Nemen we aan dat het hierbij in het
algemeen gaat om werk dat zwaar is en/of een zekere specialisatie vereist,
dan zal men hiervan weinig zelf kunnen opvangen door overwerk of de inzet
van andere gezinsleden. Men is dus aangewezen op vreemde arbeid en om de
extra uitgaven hiervoor op te brengen zal men over 7,5 à 8 hektare moeten
beschikken. Ronden we dit af op hele hektares dan komen we op 8. Bij deze
oppervlakte zal de exploitant een inkomen van 324.232 ptas kunnen halen,
ruim voldoende dus volgens de gestelde norm. Dit alles geldt echter voor permanent bevloeide grond. Bij tijdelijke bevloeiing zou de oppervlakte groter
moeten zijn en wel 11 ha, als we aannemen dat het verschil met de permanent bevloeide grond even groot is als bij de eerdere berekening van de
BGO, met andere woorden, uitgaande van de verhouding 100:73.
Volgens de aldus gemaakte berekening dient een op akkerbouw gericht
gezinsbedrijf dat naar (Zuid-)Spaanse maatstaven een redelijk inkomen biedt
en dat door één persoon, met enige assistentie van gezinsleden en door hem
betaalde vreemde arbeid, te bewerken en te beheren is, in de Lage Campiña
van Sevilla en Córdoba een oppervlakte te hebben van: 24 ha droge grond of
8 ha permanent bevloeide grond of 11 ha tijdelijk bevloeide grond of, uiteraard, een oppervlakte van 8-24 ha bij een kombinatie van secano en
regadío.
Om de uitkomsten van deze berekening te toetsen hebben we ze vergeleken met diverse gegevens die werden ontleend aan de situatie in ons onderzoeksgebied, namelijk de hoogte van de pachtsommen en de benodigde
oppervlakte vooreen gezinsbedrijf (beide gegevens werden verzameld bij onze
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bedrijfsenquête) en de gemiddelde arbeidsbehoefte ¡η de Lage Campiña volgens de Censo Agrario van 1972. Deze informatie bevestigt de juistheid van
de boven gemaakte berekening (52).
Genoemde oppervlakten per agrariër kunnen we vervolgens omrekenen in arbeidsdagen per hektare. We krijgen dan waarden van 11,9 AD/ha
voor droge grond, 35,0 voor permanent bevloeide grond en 25,5 voor tijdelijk bevloeide grond, al gaat het met name bij de secanogrond dan wel voor
een deel om arbeidstijd die men niet effektief op het bedrijf kan besteden.
Voor geimgeerde tuinbouw of intensieve veeteelt zal men naar schatting
moeten denken aan oppervlakten van 4 ha of kleiner, dus 70 of meer AD/ha
(53).
De aldus vastgestelde normen voor de arbeidsintensiteit zullen ook
worden gehanteerd voor bedrijven die met vreemde arbeidskrachten werken,
т . п . dus de latifundios. Wel is het duidelijk dat, als de bewuste gewassen in
derdaad worden verbouwd met de gehanteerde opbrengsten en prijzen, bij
de genoemde arbeidsbezetting per ha er bedrijfseconomisch gezien verlies
wordt geleden. De berekeningen zijn immers gebaseerd op een netto (ondernemers)-overschot van 0. Juist echter omdat de gehanteerde gewassen zo'n
belangrijk deel van de oppervlakte beslaan kan men aannemen dat de gemid
delde arbeidsbezetting op de bedrijven die met vreemde arbeidskrachten wer
ken lager zal zijn en de produktiekosten derhalve minder. Anders dan op ge
zinsbedrijven kan men hier immers een deel van het werk door dagloners la
ten verrichten, die men naar behoefte kan inschakelen, maar wier onbenutte
arbeidsuren niet als kosten ten laste van de produktie komen. Bij de beide
voor de secanoberekening gebruikte gewassen tarwe en zonnebloemen kan
men zodoende ca. 46% van de arbeidsuren besparen en bij de drie bevloeide
gewassen 17%, in vergelijking met de situatie dat men alléén vaste arbeiders
op een bedrijf zou tewerk stellen.
De keuze van ook andere dan de meest voorkomende gewassen, waarop de berekening is gebaseerd, kan de geschetste verhoudingen echter sterk
wijzigen. Arbeidsintensieve secanogewassen als olijf, knoflook of meloen
doen de arbeidsbehoefte ook bij een bescheiden aandeel in de totale oppervlakte al snel stijgen boven het gemiddelde van één arbeidskracht op 24 ha,
al zullen dan ook de arbeidspieken vaak toenemen. Bij bevloeide grond kunnen groenten, fruit, luzerne, melkveeteelt e.d. niet alleen leiden tot arbeidsinlensivering, maar ook een veel gelijkmatiger spreiding van de arbeid over
het jaar bevorderen.
3.1.4.3 Normen voor de arbeidsintensiteit
In het voorgaande ligt al een mogelijkheid besloten om 'objektief' te
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bepalen wanneer er sprake ¡s van een arbeidsextensieve exploitatie van de
grond. Voor de verbouw van half om half tarwe en zonnebloemen is gemiddeld 47 uur arbeid per ha nodig, tenminste als men het aantal uren zover
mogelijk reduceert. Dit betekent dat 45 ha voldoende werk opleveren voor
één arbeidsjaareenheid. Deze oppervlakte kan men daarom beschouwen als
de grens van de extensieve (maar bedrijfseconomisch nog wel verantwoorde)
exploitatie, temeer omdat minder arbeid vereisende gewassen of kombinaties
van gewassen op secanogrond in de Lage Campiña niet denkbaar zijn. Bij het
gebruik van de grond als natuurweide of bij het inlassen van braakjaren ¡s natuurlijk nog minder arbeid nodig, maar beide gelden dan ook in dit gebied
als extensieve exploitatievormen.
Van arbeidsintensieve exploitatie is op droge grond sprake bij verbouw
van gewassen als suikerbieten (349 AU/ha), katoen (172), meloenen (163),
knoflook (672) of olijven (195 à 238). Als men de twee gewassen neemt
waarvan de verbouw op droge grond van betekenis is, namelijk suikerbieten
en olijven, dan mogen we stellen dat ca 200 AU/ha het maximaal haalbare is
op secanogrond, omdat suikerbieten immers worden afgewisseld met tarwe
of een ander graangewas. Dit betekent dat 10,5 en minder ha per AJE als
een zeer arbeidsintensieve exploitatie kan worden aangemerkt. Op grond
van deze overwegingen kan een waarderingsschaal voor de arbeidsintensiteit
op secanogrond worden opgesteld zoals weergegeven in Tabel 3.1. De equivalenten voor de bevloeide grond kunnen hieruit worden afgeleid door deling
door 3 (voor permanent bevloeide grond) of door 2 (voor tijdelijk bevloeide
grond), als we aannemen dat steeds dezelfde verhoudingen gelden als bij de
minimumoppervlakte van een gezinsbedrijf (24 ha, 8 ha en 11 ha).
Tabel 3 1
Klassen van arbeidsintens ten voor droqe en bevloeide eirond m de Laqe Camp na ^an St^illd t η Cordoba
Uitgedrukt in
Het aantal hektares per arbeidsjaareenheid
Het aantal arbeidsuren per hektare
Het aantal arbeidsdagen per hektare
Droge Grond o'f haSE

Bevloe de Grond
Tiidelijk bevloeid

Kwalifikatie
a

ha/AJE

AU ha

AD/ha

b

с

d

Zeer extensief

>45

s-47

Extensief

3045

70 47

Matig extensief

24 30

88

Matig intensief

- 6

ha/AJE
e

AU lia
'

Permanent bevloeid

AD ha

ha AJE

AU ha

AD ha

g

h

ι

j

-• 15

^ 141

^ 18

-•23

»«94

9 6

15 23

140 94

18 12

10 15

210 141

27 18

12 9

12 15

176 140 24 18

8 10

264 210

36 27

20 24

105 88 14 12

1012

210 176 28 24

7 8

315 264 42 36

Intensief

1020

210 105 28 14

5 10

420 210 56 28

3 7

630 315 84 42

Zeer intensief

<10

>210

70

>28

<5

>420

12

~>56

<3

>630

^84

Wijze van berekenen zie tekst
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3.1.4.4 Maatstaven ter beoordeling van de arbeidsintensiteit
Op grond van de hierboven bepaalde normen en op grond van de ove
rige overwegingen kunnen nu de volgende eenheden en maatstaven ter be
oordeling van de arbeidsintensiteit worden gehanteerd.
/o. De hoeveelheid werk kan worden omgerekend per oppervlakte-eenheid.
Men krijgt dan de ARBEIDSDICHTHEID (AD/ha), een absolute en objektieve maatstaf. 'Hoeveelheid werk' kan slaan op de via de gewassen berekende
ARBEIDSBEHOEFTE of op de werkelijk aangewende hoeveelheid arbeid,
de ARBEIDSBEZETTING.
In beide gevallen kan het aantal arbeidseenheden
(AU, AD of AJE) worden berekend per ha totale, produktieve of bewerkte
oppervlakte van het betreffende bedrijf, de grootteklasse of regio (of uiter
aard worden uitgedrukt in ha per AJE).
Wanneer we even afzien van het onderscheid tussen droge en bevloeide grond, kan de arbeidsdichtheid aldus worden berekend:
_ aantal arbeidsdagen (AD)
AD/ha - a a n t a | h a (totaal/produktief/bewerkt)
Deze maatstaf is alleen geschikt als we veronderstellen dat de vergele
ken eenheden gelijke mogelijkheden hebben om de grond al of niet te
bevloeien, als men met de verschillen in deze geen rekening wil houden of
voor de vergelijking van droge (c.q. bevloeide) bedrijven of gebieden onder
ling.
Om deze maatstaf echter ook te kunnen toepassen wanneer de fysieke
oppervlakte van de gekozen eenheid zowel bestaat uit droge als bevloeide
grond en om de berekende arbeidsdichtheid te kunnen waarderen volgens de
intensiteitsklassen van Tabel 3.1, dienen droge en bevloeide grond in eenzelf
de eenheid te worden uitgedrukt. Dit kan gebeuren door de hele oppervlakte
om te rekenen in HEKTARES SECANO-EQUIVALENTEN
(haSE) en wel
door 1 ha permanent bevloeide grond en 1,5 ha tijdelijk bevloeide grond ge
lijk te stellen aan 3 ha secanogrond. De op basis hiervan te bepalen maatstaf
voor de ARBEIDSDICHTHEID (AD/haSE) wordt dan aldus berekend:
A D / h a S E

waarbij:

= D + ЗУ, 2T

aantal arbeidsdagen
aantal ha van resp. droge, permanent bevloeide en tij
delijk bevloeide grond
Bij de beoordeling van de aldus berekende arbeidsdichtheid volgens de
klassen van Tabel 3.1 wordt er van uitgegaan dat alle secanogrond (resp. tij
delijk en permanent bevloeide grond) dezelfde mogelijkheid biedt om een
bepaalde arbeidsintensiteit te behalen, althans in de Lage Campiña. Als zodanig is deze maatstaf vergelijkbaar met de bij de produktiviteit gehanteerde
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AD
D,P,T

=
=

maatstaf van het bruto produktie-quotiënt (BPQ). Gezien de beschikbaarheid van gegevens kan de arbeidsdichtheid zowel worden toegepast op de resultaten van de enquêtes als op die van de Censo Agrario, zij het dat bij de
laatste alleen de arbeidsbehoefte kan worden berekend; bij de enquêtes is
zowel de behoefte als de bezetting bekend.
2°. Een andere objektieve, maar relatieve, maatstaf kan worden gevonden
door vergelijking van de werkelijk aangewende hoeveelheid arbeid met de
berekende behoefte voor gewassen en vee. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de geënquêteerde bedrijven. Deze maatstaf, de BEWERKINGSINTENSITEIT (BI) wordt als volgt berekend:
werkelijke arbeidsbezetting
berekende arbeidsbehoefte voor gewassen en vee
Bij de arbeidsbezetting wordt de inzet van vaste arbeidskrachten en dagloners omgerekend in een totaal aantal AJE. De arbeidsbehoefte wordt berekend met behulp van de standaarduren voor gewassen en vee op jaarbasis.
Deze maatstaf bepaalt dus niet de arbeidsintensiteit waarmee de grond
wordt geëxploiteerd, maar geeft aan of de gekozen gewassen en veesoorten
meer of minder arbeidsintensief worden geëxploiteerd dan volgens de standaarduren 'nodig' is. De vraag of het, gezien de externe produktie-omstandigheden, mogelijk zou zijn om te kiezen voor meer arbeidsintensieve produktievormen is hierbij dus niet aan de orde.
3°. Een derde, subjektieve en relatieve, maatstaf is het onderling vergelijken
van de arbeidsdichtheid (zie onder 1°) van bedrijven, klassen en regio's.
Voor onze studie zijn met name interessant vergelijkingen tussen bedrijfsgrootteklassen (latifundios en kleinere bedrijven, latifundios van verschillende grootte) en die tussen regio's (latifundios van het Westen, Midden en
Oosten van de Lage Campiña, latifundios in het Sevillaanse en in het Cordobese deel van de Lage Campiña).
4°. Tenslotte kan ook nog verband worden gelegd tussen de arbeidsbezetting en de bruto geldopbrengst (BGO), zoals eerder berekend (kg-opbrengst
van de gewassen χ producentenprijsì.Bij de berekening van de BGO is echter
geen rekening gehouden met de opbrengst van het vee. Hoewel de benodigde
arbeid hiervoor gering is (53 AJE voor alle geënquêteerde latifundios of 3%
van het totaal) is ze voor enkele bedrijven en klassen toch wel van betekenis.
Dit probleem wordt opgelost door de berekende hoeveelheid arbeid voor vee
in mindering te brengen op de arbeidsbezetting. De BRUTO ARBEIDSPRO·
DUKTIVITEITwordt
als volgt berekend:
BGO/1.000.000
B A p =
aantal AJE
Ze geeft dus het aantal miljoenen pesetas BGO per ingezette arbeidsjaareenheid, welke laatste weer wordt bepaald door omrekening van alle ingezette
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arbeidsdagen van vaste arbeiders en dagloners in deze eenheid.
Deze maat kan niet alleen relatief, maar ook absoluut worden gehanteerd. Eerder werd immers de standaardwaarde voor de BGO per ha bepaald
(zie Tabel 2.9) en wel op 36.701 ptas per ha secano. De in Tabel 3.1 vermelde klassen van arbeidsintensiteit in haSE per AJE kunnen dus ook worden
omgerekend in BGO per AJE. Het resultaat is aldus:
zeer arbeidsextensieve produktie
BAP van 1,65 en meer
arbeidsextensieve produktie
BAPvan 1,10 tot 1,65
matig arbeidsextensieve produktie
BAP van 0,88 tot 1,10
matig arbeidsintensieve produktie
BAP van 0,73 tot 0,88
arbeidsintensieve produktie
BAP van 0,37 tot 0,73
zeer arbeidsintensieve produktie
BAP van minder dan 0,37
Hoewel een BAP van 0,88 overeenkomt met een BGO van 36.701 en
daardoor met de 'beloningsnorm' van 300.000 pesetas per arbeidskracht per
jaar, betekent dit niet dat beneden deze waarde geen ondernemersbeloning
meer zou kunnen worden behaald. Ten eerste is rekening gehouden met 7%
méér arbeid dan 1 AJE voor een oppervlakte van 24 ha, namelijk voor het
opvangen van een arbeidspiek. Ten tweede mag men aannemen dat bij een
hogere arbeidsdichtheid een deel van de kapitaalsuitgaven gesubstitueerd
wordt door arbeid, waardoor de produktiekosten dalen en er wel een ondernemersoverschot ontstaat. Ten derde is de betreffende berekening voor
secano gebaseerd op twee arbeidsextensieve gewassen (tarwe en zonnebloemen) met relatief hoge kapitaalsuitgaven ten opzichte van de arbeidskosten.
Bij arbeidsintensievere gewassen zal de verhouding tussen deze twee echter
verschuiven ten gunste van de arbeid, waardoor bij een BAP van < 0,88 toch
nog een ondernemersoverschot kan ontstaan. Waar de absolute minimumgrens ligt is echter niet te zeggen, omdat deze afhankelijk is van de aard van
de verbouwde gewassen, de verhouding bij elk daarvan tussen arbeids- en
kapitaalsuitgaven en de samenstelling van het produktieplan van het betreffende bedrijf of de bed rijf skiasse. Vandaar dat ter oriëntatie de boven vermelde waarden zullen worden aangehouden als maatstaf.
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3.2

DE WERKGELEGENHEIDSSITUATIE IN DE LANDBOUW

INLEIDING
Alvorens de werkgelegenheid op de latifundios aan de orde te stellen,
¡s het noodzakelijk om een uiteenzetting te geven van de werkgelegenheidssituatie in de agrarische bedrijfstak, zowel in het land als geheel als in Andalusia en de bestudeerde provincies Sevilla en Córdoba. Wil men immers uiteindelijk tot een waardering komen van de werkgelegenheid die de latifundios bieden, dan dient de situatie op de arbeidsmarkt mede in de beschouwing te worden betrokken. De arbeidsintensiteit die men bij bedrijven konstateert, zal immers (maatschappelijk) heel anders beoordeeld worden in een
gebied met een groot gebrek aan arbeidskrachten dan in een gebied met
werkloosheid onder de agrarische beroepsbevolking. Ook in het laatste geval
hoeft overigens bijvoorbeeld het uitoefenen van arbeidsextensieve vormen
van landbouw nog niet als maatschappelijk ongewenst of onaanvaardbaar te
worden bestempeld, namelijk in het geval dat in andere bedrijfstakken ter
plaatse wel voldoende werkgelegenheid bestaat of wanneer op bereikbare
afstand geschikt werk voorhanden is.

3.2.1 DE SI TUA TIE OP NA ΤION AA L EN REG IONAA L NI VEA U
De situatie betreffende de agrarische werkgelegenheid zal voor het na
tionale niveau worden geschetst aan de hand van de gegevens over de omvang
van de agrarische beroepsbevolking, over de samenstelling daarvan en met na
me de omvang van de groep van de landarbeiders, over de ontwikkeling van
de agrarische beroepsbevolking en over de agrarische werkloosheid. Hierbij
zal telkens ook de positie van Andalusia binnen het nationale geheel aan de
orde komen, alsmede de positie van de provincies Sevilla en Córdoba binnen
deze regio.
Een aantal kengetallen betreffende de AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING is samengebracht in Tabel 3.2. Cijfers over het aantal agrarische arbeidsplaatsen komen voor in de tweejaarlijkse uitgave van de Banco
de Bilbao (La Renta Nacional de España). Volgens de editie van 1980 waren
er in 1977 ruim 2,8 miljoen arbeidsplaatsen in de primaire sektor. De
Encuesta de Población Activa (EPA) komt voor 1978 op ruim 2,5 miljoen
werkenden in de primaire sektor. In beide gevallen gaat het om 20% van het
totale aantal arbeidsplaatsen c.q. van de totale beroepsbevolking. Voor een
ontwikkeld land (Spanje is het 10 e industrieland van de wereld) is dit vrij
hoog.
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Tabel 3 2
Agrarische arbeidsplaatsen en agrarische beroepsbevolking naar klasse en regio in 1977 en
1978, volgens diverse bronnen
Provincie
Sevilla
1 Aantal arbeidsplaatsen in de landbouw in 1977
(Bron Banco de Bilbao, La Renta 1980)
- werkenden in loondienst
(trabajadores por cuenta ajena)
- zelfst werkenden en agrar ondern
- meewerkende gezinsleden
(trab agr en ayuda familiar)
Totaal agrarische arbeidsplaatsen
waarvan loontrekkenden
Beroepsbevolking primaire sektor

Provincie
Córdoba

Andalusie

Spanje

71 862

62 731

355 955

845.603

8 280
8 687

5410
12 648

93 619
68 815

937 551
897 525

88 829
72 131

80 789
62 731

518 389
376 086

2 680 679
940 743

92 900

83 100

552 266

2 822 498

74 752

65 119

365 877

871436

2 Arbeidskrachten m de landbouw in 1977 volgens
de Mutualidad Nacional Agraria
(Bron Gavina 1977)
- werkenden m loondienst
(trab por cuenta ajena)
- zelfstandig werkenden
(trab por cuenta propia)
Totaal

6 009

4 967

55 343

880 811

80 761

70 086

421 220

1 752 247

3 Werkenden m de primaire sektor in 1978
(Bron EPA 1978, avances I, II, III en IV)

66 525

61050

442 125

2 502 125

Gavina (1976) komt echter op grond van een vergelijking en evaluatie
van het beschikbare cijfermateriaal tot de konklusiedatde agrarische beroepsbevolking van Spanje nog slechts 1,6 miljoen personen omvat (11% van de
beroepsbevolking), met name als gevolg van een omvangrijke agrarische exodus in recente tijd. Van diverse zijden is de juistheid van zijn bevindingen
echter bestreden (54). Hoewel Gaviria ongetwijfeld gelijk heeft als hij stelt
dat het beschikbare cijfermateriaal hooguit een benadering toestaat van de
werkelijke omvang en van de samenstelling van de agrarische beroepsbevolking, zullen we dit niettemin hier toch gebruiken, met name omdat het de
enige gegevens zijn, waarmee de diverse verschijnselen regionaal zijn te differentiëren.
De cijfers die in de publikatie van de Banco de Bilbao worden gegeven
over het aantal arbeidsplaatsen per provincie, laten zien dat slechts 9 van de
50 provincies een percentage beneden het landelijk gemiddelde hebben. De
provincies met een hoger percentage omvatten daardoor het grootste deel
van het land. Met betrekking tot de regionale differentiatie kan daardoor
eigenlijk alleen worden gekonstateerd dat de provincies met de hoogste per202

centages vooral in het binnenland en met name in het westen liggen en het
minst voorkomen in het noordoosten, in welk deel van het land de meeste
provincies liggen die ónder het gemiddelde scoren. Andalusia is met een gemiddelde van 28,2% sterker agrarisch dan de rest van het land. Drie van de
8 provincies komen hier zelfs boven een percentage van 40. Sevilla ligt met
20,9% ongeveer op het landelijk gemiddelde en Córdoba met 36,9% ver daarboven (zie
Tabel 3.3).

Tabel 3 3
Arbeidsplaatsen m 1977
Percentage
landbouw
LandbouwM
van totaal
werk m
zelfst werk meewerken (% b van
loondienst en ondern de gezins
a)
leden
Absoluut

regio

alle
sektoren

(a)

totaal

(b)

(c)

(d)

Sevilla
Cordoba

424 123
218 737

88 829
80 789

71 862
62 731

Jaén
Huelva
Cadiz
Malaga
Granada
Almería

190
121
258
280
220
122

81
27
39
57
89
53

54
22
34
42
49
18

Andalusie
Spanje

087
130
534
094
454
364

296
416
669
548
199
643

8 280
5 410

loondienst
van land
bouw
fib с van
b)

(f)

(9)

8 687
12 648

20,9
36,9

80,9
77,6

(e)

936
098
043
963
160
162

12710
3 558
4 328
10 703
23 255
25 375

13
1
1
3
16
10

650
760
298
882
784
106

42,8
22,6
15,3
20.5
40,5
43,8

67,6
80,6
85,8
74,7
55,1
33,9

1 835 523

518 389

355 955

93619

68 815

28,2

68,7

13 142 200

2 680 679

845 603

937 551

897 525

20,4

31,5

(a) empleos total
(b) empleos agricultura total
(c) trabajadores por cuenta ajena
(d) trabajadores autónomos y empresarios agrícolas
(e) trabajadores agrícolas en ajuda familiar
Gegevens Banco de Bilbao 1980 (La Renta 1977)

Bezien we het onderscheid dat in deze bron wordt gemaakt naar
SOCIALE GROEPEN, dan vallen ons wel belangrijke regionale verschillen
op, zowel in het aandeel van landarbeiders, zelfstandigen en meewerkende
gezinsleden in het provinciale totaal, als in de spreiding van deze groepen
over het land. Helaas is het met deze, noch met andere bronnen mogelijk
om de agrarische bevolking probleemloos in bepaalde klassen in te delen
en te kwantificeren en evenmin om bijvoorbeeld de landarbeiders te verde203

len ¡η vaste arbeiders en dagloners, of de omvang van de door hen verrichte
arbeid te kwantificeren. Wel vinden we in diverse bronnen recente cijfers,
maar die vertonen onderling min of meer grote verschillen, terwijl ook het
onderscheid in groepen uiteenloopt. In de publikatie van de Banco de Bilbao
verdeelt men de agrarische arbeidsplaatsen over drie categorieën, namelijk
trabajadores por cuenta ajena (werkenden in loondienst), trabajadores
autónomos y empresarios agrícolas (zelfstandig werkenden en agrarische ondernemers) en trabajadores agrícolas en ayuda familiar
(meewerkende gezinsleden). Nadere omschrijvingen worden niet gegeven.
Waarschijnlijk echter komen de eerste twee groepen overeen met die welke
het eerder genoemde agrarisch verzekeringsfonds onderscheidt. De verzekerden die vallen onder het zgn. Régimen Especial Agraria worden immers ingedeeld in trabajadores por cuenta ajena en trabajadores por cuenta propia.
De eersten zijn arbeiders in loondienst; de laatsten, 'werkers voor eigen rekening', worden ook wel aangeduid als autónomos (zelfstandigen) (55).
Hoewel het op het eerste gezicht mogelijk lijkt om de aantallen landarbeiders en kleine boeren precies vast te stellen aan de hand van het aantal
verzekerden bij het agrarisch fonds (Mutualidad Nacional Agraria), blijken er
nogal wat faktoren in het spel te zijn die voor afwijkingen kunnen zorgen
(56). Er is echter niets te zeggen over de omvang van de afwijkingen die
hierdoor worden veroorzaakt. Wel is het duidelijk dat het bij de verzekerden
van de Mutualidad 'in grote meerderheid gaat om personen die zelf de grond
bewerken' (Gaviria 1976: 155).
Van de tot de agrarische beroepsbevolking behorende groepen zijn het
de landarbeiders die ons in het kader van deze studie het meest interesseren
omdat zij het leeuwedeel van de arbeidskracht op de latifundios leveren.
Voor het bepalen van de omvang van deze groep zullen we bij het hanteren
van de cijfers van de Banco de Bilbao de arbeidsplaatsen van degenen die als
trabajadores por cuenta ajena worden aangeduid, als uitgangspunt nemen en
wanneer we gebruik maken van de cijfers van de Mutualidad Nacional Agraria,
het totale aantal verzekerden bij dit fonds.
De door de Banco de Bilbao onderscheiden drie sociale groepen
(landarbeiders, zelfstandigen en meewerkende gezinsleden) zijn in het land
als geheel vrijwel even groot (Tabel 3.2). Op provinciaal niveau blijken er
echter grote verschillen te zijn. In de provincies van Noord-Spanje staat een
kleine groep landarbeiders tegenover talrijke zelfstandigen en meewerkende
gezinsleden, in Midden-Spanje ontlopen de groepen elkaar niet veel en in
Zuid-Spanje zijn de landarbeiders doorgaans ver in de meerderheid. Vandaar
dat het aandeel van de landarbeiders in de totale agrarische beroepsbevolking
van Zuid-Spanje hoog is; in 11 provincies zelfs hoger dan 50%, zoals te zien
is op Figuur 3.1. Uit deze figuur blijkt ook dat de absolute aantallen van
deze groep hier overeenkomstig hoog zijn. Een vergelijking tussen deze gege204

Figuur 3.1
L A N D A R B E I D E R S PER PROVINCIE IN 1977
(trabajadores por cuenta ajena)

Gegevens: Banco de Bilbao, La Renta Nacional 1977

vens en die over de mate waarin het iatifundisme in de diverse provincies
voorkomt (zie deel 1.4.2; Tabel 1.7; Bijlage 3) levert de niet onverwachte
konstatering op dat er sprake is van een vrij grote korrelatie tussen de twee.
Vrijwel alle provincies met een lage latifundisme-index hebben zeer lage
percentages landarbeiders en de provincies met een hoge index geven hoge
tot zeer hoge percentages landarbeiders te zien.
Wel zijn er duidelijk twee wat afwijkende groepen te onderscheiden.
De eerste, voornamelijk bestaande uit provincies in Extremadura en NieuwKastilië, heeft (zeer) hoge latifundisme-indexcijfers, maar matig hoge aandelen landarbeiders, namelijk 40 à 50%. De tweede groep heeft hoge percentages landarbeiders (50 à 75), maar indexcijfers onderde 100. Dit betreft met
name een aantal provincies langs de kust van de Middellandse Zee. De verklaring voor deze afwijkingen zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in het
feit dat het (ongekorrigeerde) latifundismecijfer de relatieve betekenis van
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het latifundisme ¡η de eerste groep wat overschat doordat de (natuurlijke)
omstandigheden hier minder goed zijn dan landelijk gemiddeld. De tweede
groep betreft juist provincies waar, met name door irrigatie, de agrarische
produktie per oppervlakte-eenheid veel hoger is dan gemiddeld. Anders ge
steld, de door ons voor het hele land gehanteerde minimumgrens voor een
latifundio (300 ha) is eigenlijk te laag voor een aantal in het binnenland ge
legen provincies met voornamelijk droge landbouw en te hoog voor die pro
vincies waar een belangrijk deel van de grond wordt bevloeid.
Duidelijk is dat Andalusië wat betreft de sociale samenstelling van zijn
agrarische beroepsbevolking een bijzondere plaats binnen Spanje inneemt
(zie ook Tabel 3.3). Maar liefst 68,7% van de werkenden in de landbouw bestaat uit landarbeiders; zelfstandigen en meewerkende gezinsleden vormen
slechts resp. 18,0 en 13,3% van het totaal. Voor heel Spanje zijn deze cijfers
31,5, 35,0 en 33,5. Niet minder dan 42,1% van de Spaanse landarbeiders
woont dan ook in Andalusië, ofschoon dit gebied slechts 19,3% van de agrarische bevolking, 15,0% van de hele beroepsbevolking en 16,9% van de totale bevolking omvat. (Banco de Bilbao 1980, alle cijfers hebben betrekking
op 1977.)
In Sevilla en Córdoba vormen de landarbeiders zelfs 80,9 en 77,6%
van het agrarische totaal; de beide provincies herbergen daardoor 15,9% van
het landelijk aantal. Vanwege de gebruikte bron zijn dan nog alleen als
landarbeider beschouwd degenen die uitsluitend in loondienst werken
(trabajadores por cuenta ajena). Neemt men echter in aanmerking dat ook
nog een (groot?) deel van de trabajadores por cuenta propia feitelijk tot de
landarbeiders moet worden gerekend, dan is die groep nog veel groter. Volgens de Mutualidad Nacional Agraria komen we dan voor 1977 op 65,4%
van de agrarische beroepsbevolking in heel Spanje. Bijna een kwart van hen
woonde in Andalusië, waar zij 81,3% van de agrarische bevolking vormden.
In Sevilla en Córdoba samen komt men op een aandeel van 88,9%.
Een ander kwantitatief aspekt van de agrarische beroepsbevolking is
de ONTWIKKELING
daarvan. Hoewel uiteraard ook deze niet exakt is
vast te stellen, is één ding duidelijk, namelijk dat er, zoals in de meeste landen, een voortdurende vermindering plaatsvindt. De cijfers van Tabel 3.4
kunnen dit illustreren. Volgens deze tabel is zowel het aantal agrarische arbeidsplaatsen als de agrarische beroepsbevolking in Spanje, alsook in Sevilla
en Córdoba, van 1960 tot 1977 ongeveer gehalveerd. Hoewel over de hele
periode de daling in Córdoba iets sterker was dan in Sevilla, gold tussen 1973
en 1977 het omgekeerde. Zeer opvallend is de afname tussen 1973 en 1977
in Sevilla van de loontrekkenden, de groep die min of meer overeenkomt
met die van de landarbeiders, namelijk met ongeveer een kwart. Volgens de
EPA-enquêtes verminderde het totale aantal werkenden in de landbouw over
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Tabel 3.4
Procentuele afname van het aantal arbeidsplaatsen en van de agrarische beroepsbevolking 1960-1978
Provincie
Sevilla

Provincie
Cordoba

Spanje

19601977
1973-1977

45,0
27,0

50,9
14,7

44,7
16,7

1960-1977
1973-1977

38,1
25,7

45,3
11,1

41,7
11,3

3 Beroepsbevolking primaire sektor 1960-1977
1973-1977

45,4
14,3

53,9
13,6

44,7
17,2

4 Werkend deel van de agrarische
beroepsbevolking

24,2

13,6

8,7

1 Arbeidsplaatsen in de landbouw

2 Arbeidsplaatsen van loontrekken
den

1977-1978

Gegevens: 1, 2 en 3 Banco de Bilbao, La Renta, diverse jaren
4 Enquesta de Publación Activa, Avances 1977 en 1978

de jaren 1977 en 1978 opnieuw veel sterker in Sevilla dan in Córdoba.
Uit de beschikbare cijfers lijkt het gerechtvaardigd de konklusie te
trekken dat de afvloeiing uit de landbouw, met name van die van landarbeiders, in Córdoba eerder een grote omvang heeft bereikt dan in Sevilla,
zodat de agrarische bevolkingsdruk er nu lager kan zijn. Dit wordt ondersteund door cijfers van Drain (1977: 629). Volgens hem namen de salariés
agricoles tussen 1955 en 1965 in Sevilla af met 6,5% en in Córdoba met
23,3%. De geschetste ontwikkelingen zouden het nog te konstateren verschil
in werkloosheid tussen beide provincies mede kunnen verklaren.
De kwantificering van de AGRARISCHE WERKLOOSHEID is bepaald
niet minder problematisch dan die van de reeds besproken werkgelegenheidsfacetten. De diverse bronnen vermelden zeer verschillende aantallen werklozen. Dit is niet alleen een gevolg van de verschillende wijze waarop de gegevens zijn verzameld en van de verschillen in aangelegde kriteria, maar ook van
de snelle veranderingen op de agrarische arbeidsmarkt, waardoor ook dicht
bij elkaar gelegen data heel uiteenlopende cijfers kunnen opleveren. Deze
mutaties moeten niet alleen worden toegeschreven aan veranderingen in de
vraag, samenhangend met het normale voortschrijden van de vegetatieve
cycli van gewassen en de snelle veranderingen die daarin kunnen optreden
door weersinvloeden, maar ook aan het wisselende aanbod van arbeidskrachten. Dit aanbod kan op korte termijn sterk worden beïnvloed door de werkgelegenheid in andere sektoren van de regio, door die van andere gebieden en
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door de steeds wisselende mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
werkverschaffing door de empleo comunitario (zie verder).
Om omvang en spreiding van de agrarische werkloosheid vast te stellen zullen we ons met name richten op de situatie in het voorjaar van 1978,
niet alleen omdat toen ter plaatse veldwerk werd verricht maar ook omdat
van die periode de meeste gegevens konden worden verzameld (57). In het
eerste kwartaal van 1978 zien we voor heel Spanje het aantal agrarische werklozen volgens de paro registrado oplopen van 63.688 op 15/1 tot 92.150 op
31/3. Cijfers van de paro estimado (werkloosheid zoals geschat door het
Min. van Arbeid) zijn slechts gepubliceerd voor eind januari 1978. Het aantal was toen 100.065 (INE, 1978. Bol. Mensual de Estadística), terwijl de
paro registrado op dat tijdstip 65.983 bedroeg. Daaruit blijkt duidelijk dat
ook het Ministerie van mening is dat het aantal geregistreerde werklozen ver
achter blijft bij het werkelijke aantal. De derde bron, de Encuesta de Población Activa, vermeldt 86.900 werklozen in het eerste kwartaal van 1978
voor de sektor 'landbouw', waartoe overigens ook loonbedrijven, bosbouwbedrijven, visserij e.d. worden gerekend (INE, EPA Avance enero, febrero y
marzo 1978). De EPA-enquête registreerde voor deze periode echter ook in
de agrarische sektor 105.000 'marginaal aktieven'. Dat zijn personen die tot
de niet-aktieven behoren maar in de enquêteweek wel enig betaald werk hadden verricht ofwel aktieven die in de enquêteweek gelegenheidswerk of seizoenwerk verrichtten, maar die gedurende de drie daaraan voorafgaande
maanden minder dan éénderde van de normale arbeidstijd werkten. Hoewel
ze in de EPA-publikaties tot het werkende deel van de beroepsbevolking
(ocupados) worden gerekend, valt er meer voor te zeggen om ze als werklozen te beschouwen omdat de omvang van hun arbeid, zelfs in het gunstigste
geval, zeer gering is. In vele Spaanse beschouwingen over de werkloosheid
wordt hiervan ook uitgegaan. Men komt dan in totaal voor het eerste kwartaal van 1978 op 191.900 werklozen in de primaire sektor; voor de landbouw alléén zal het cijfer dus wat lager liggen.
Van genoemde drie gegevens over de agrarische werkloosheid is alleen dat van de paro registrado, dus het minst bevredigende cijfer, ook beschikbaar per provincie. Het is echter mogelijk om dit cijfer tot op zekere
hoogte te korrigeren met behulp van de aantallen personen die op een bepaald moment vallen onder de empleo comunitario. Dit is een soort gemeentelijke werkverschaffing die tijdelijk emplooi biedt aan werkloze landarbeiders, omdat hun verzekering niet voorziet in werkloosheidsuitkeringen.
Centrale overheidsinstellingen fourneren hiervoor de gelden, welke de provincies weer verdelen over de gemeenten naar rato van de ernst van de problematiek. Dit betekent dat het grootste deel van het geld terecht komt in
de landsdelen Andalusië en Extremadura. Doordat de beschikbare fondsen
beperkt zijn, komt slechts een deel van de werkloze landarbeiders voor de
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empleo comunitario ¡η aanmerking. In maart 1978 was dat ¡η heel Andalusia
34%, maar sommige provincies lagen ver hieronder. Aangezien het de gemeen
ten vaak ontbreekt aan financiën voor de aanschaf van materialen, beperken
de in empleo comunitario verrichte bezigheden zich in veel gevallen tot werk
dat ofwel niet strikt nodig is (zoals het schoonhouden of verfraaien van
dorpsstraten) of dat veel sneller of beter machinaal zou kunnen worden verricht (graafwerk bijvoorbeeld). De empleo comunitario heeft dan ook meer
het karaktervan een alternatieve werkloosheidsuitkering dan van vervangende
werkgelegenheid en voor zover dat laatste wel het geval is gaat het nooit om
landbouwwerk. Toch worden degenen die onder deze regeling vallen volgens
de officiële registratie niet tot de agrarisch werklozen gerekend. Vandaar dat
een korrektie kan worden aangebracht op het cijfer van de paro registrado
door hier de personen in de empleo comunitario aan toe te voegen. Op 31/3
1978 trof de geregistreerde agrarische werkloosheid in heel Spanje 92.150
personen, terwijl in dezelfde maand 39.085 personen vielen onder de empleo
comunitario. Volgens deze gegevens waren er toen dus 131.235 werklozen
in de landbouw.
Om het werkloosheidspercentage te bepalen is het nodig de werkloosheidsaantallen te relateren aan de totale omvang van de populatie. Neemt
men de totale agrarische beroepsbevolking als basis, dan komt men met het
cijfer van de paro registrado op een werkloosheidspercentage van 3,5 en met
dat van de paro estimado op 3,8. Korrigeert men het PR-cijfer met het aantal personen in de empleo comunitario dan blijkt 4,9% van de agrarische beroepsbevolking werkloos. Volgens de EPA was in het eerste kwartaal van
1978 van de aktieven in de landbouw 3,3% werkloos en 7,2% als men ook de
marginaal aktieven meetelt.
De totale agrarische bevolking is echter niet de meest geschikte populatie om de percentages op te baseren, omdat eigenlijk alleen de landarbeiders en de kleine boeren die ook betaald werk verrichten, werkloos kunnen
worden. Het is daarom beter om alleen uit te gaan van deze 'afhankelijke beroepsbevolking'. Als zodanig zijn aan te merken degenen die als trabajadores
por cuenta ajena en trabajadores por cuenta propia zijn verzekerd bij de
Mutualidad Nacional Agraria. Voor het voorjaar van 1978 zijn geen cijfers
beschikbaar, maar in maart 1977 telden beide groepen tezamen 1.752.066
personen. Men mag aannemen dat hun aantal een jaar later geen ingrijpende
wijzigingen had ondergaan. Hanteren we dit totaal voor het voorjaar van
1978, dan krijgen we de volgende werkloosheidscijfers voor landarbeiders.
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Bron

aantal
werklooshe
werklozen percentage

Paro registrado (jan. 1978)
Paro estimado (jan. 1978)
E P A - I (parados) ( i o kw. 1978)
EPA—II (parados + act. marg.)
(10 kw. 1978)
Paro registrado + empleo com.
(maart 1978)

64.547
100.056
86.900
191.900

3,7
5,7
5,0
11,0

131.235

7,5

Hoewel al deze cijfers betrekking hebben op het 1° kwartaal van
1978, mag toch niet worden verondersteld dat het precieze tijdstip geen invloed zou hebben op de hoogte van de cijfers. Zoals op Figuur 3.2 is te zien
steeg de paro registrado zeer sterk in 1977, van januari tot januari liefst met
228%. Ook in het voorjaar van 1978 hield de stijging aan (jan.-mei +32%), al
lag het gemiddelde van dit tijdvak ongeveer even hoog als dat voor heel 1978.
Wel blijkt de periode half maart-half april de hoogste cijfers van het jaar op
te leveren. Dit betekent overigens nog niet dat toen ook de werkloosheid
het grootst was. Een kenmerk van het geregistreerde werkloosheidscijfer is
namelijk dat het de neiging heeft om relatief sterker te stijgen op momenten
dat het arbeidsaanbod verbetert, omdat velen die voordien dachten toch
geen kans te hebben op het vinden van werk (de eerder genoemde desanimados) zich dan ook als werkzoekende laten registreren. Het lijkt zeer wel mogelijk dat hieruit (mede) de piek in de maanden maart en april verklaard
moet worden. In deze periode wordt namelijk veel werk aangeboden als gevolg van diverse agrarische werkzaamheden die in korte tijd verricht moeten
worden zoals zaaien, poten, uitdunnen en wieden. De EPA-cijfers van 1978
zouden als een bevestiging hiervan gezien kunnen worden omdat de ontwikkeling daarvan in grote lijnen tegengesteld is aan die van de PR-cijfers.
Het EPA ll-cijfer ligt volgens velen het dichtst bij het werkelijke aantal werklozen. Exakt is het ongetwijfeld evenmin, omdat deze enquête een
relatief klein deel van de Spaanse bevolking omvat, wat betekent dat het een
te grof instrument is om de omvang van kleine groepen daarbinnen (de landbouwers en à fortiori de werklozen in de landbouw) nauwkeurig te bepalen.
De sterke fluktuaties in de opeenvolgende EPA-cijfers zijn misschien mede
daaraan toe te schrijven. Daarbij komt dat de landarbeiders niet de voor
enquêteurs gemakkelijkst te bereiken bevolkingsgroep zijn. Dit alles maakt
dat het door de EPA geregistreerde aantal parados zeker beneden de werkelijke omvang van de werkloosheid blijft, maar daar staat tegenover dat men
door het meetellen van de 'marginaal aktieven' een korrektie kan toepassen,
welke mogelijkheid men bij andere bronnen mist.
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Figuur 3.2
VERLOOP V A N DE AGRARISCHE W E R K L O O S H E I D IN 1977 EN 1978 VOLGENS DIVERSE
BRONNEN.
Nationale totalen; de PR ook voor Andalusie
aanlal χ 1000

1977

1978

FTT

bcnat'ing jan de vakbonf FTT UG*

EPA"!

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
parados·activos marginales

EPA' I

ENCUESTA DE POBLACIÓN
ACTIVA paradoь

PRsp

PRand

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

PARO REGISTRADO
Andalu&ie

d

Gegevens: INE, Boletín Mensual de Estadística en EPA Avances; SEAF-PPO; FTT, Nota's; Min. de
Agricultura, La Agricultura Española en 1978

Voor het vaststellen van de regionale spreiding zal echter moeten worden 'uitgeweken' naar het cijfer van de paro registrado en de daarop toe te
passen korrektie met behulp van de empleo comunitario, omdat alleen deze
gegevens per provincie en per gemeente beschikbaar zijn. Ongetwijfeld wordt
ook dan de omvang van de werkloosheid onderschat. Voor de groep van vol211

wassen mannen zal die onderschatting waarschijnlijk geen al te grote vormen
aannemen, maar of dit ook geldt voor jongeren en vrouwen blijft volslagen
onduidelijk. Deze groepen vallen immers grotendeels niet onder de empleo
comunitario en evenmin onder de geregistreerde werklozen. Dit komt met
name omdat ze alleen seizoenwerk zoeken of zich niet als werkzoekende
melden, omdat zij zich niet kunnen inschrijven bij de sociale verzekering of
omdat ze nog niet eerder hebben gewerkt (58).
Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat door de genoemde
onderschattingen van paro registrado en empleo comunitario een ernstig vertekend beeld van de regionale spreiding van de werkloosheid zou kunnen
ontstaan als deze cijfers voor dat doel worden gebruikt. Voor het bepalen
van deze regionale spreiding wordt als basis genomen het aantal verzekerden
bij de Mutualidad in maart 1977 en het aantal werklozen volgens de paro
registrado op 31-111-1978, vermeerderd met het aantal personen in de empleo
comunitario in maart 1978. Uit Figuur 3.3 en Tabel 3.5 blijkt dan dat de
Figuur 3.3
AGRARISCHE W E R K L O O S H E I D PER PROVINCIE IN M A A R T 1978.

Gegevens: S E A F - P P O en FNPT.
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Tabel 3 5
Werkloosheid in 1978
Alle sektoren

Landbouw

Regio
(a)

Agrarische
arbeids
kr
(abs)
(b)

Werkloosheid
geregis
empleo
totaal
treerd
comun
(abs)
(abs)
(abs)
(c)

(d)

(e)

Werkloosheid
% (e
van b)
abs
(f)

%

(g)

%
met
wer
kend

(h)

(ι)

Sevilla
Cordoba

80 761
70 086

19 041
9 527

12 460
5 352

31501
14 879

39,0
21,2

71 050
25 525

17,1
12,0

64,7
63,6

Jaén
Huelva
Cádiz
Malaga
Granada
Almería

62 337
25 860
39 214
46 439
61862
34 661

11921
1601
2 751
1741
7 937
3 452

4565
134
5 268
400
1044
962

16486
1735
8 019
2 141
8 981
4 414

26,4
6,7
20,4
4,6
14,5
12,7

28
13
47
46
27
13

725
525
050
575
600
875

14,8
11,1
16,3
15,4
12,2
10,8

64,0
63,4
63,0
61,1
62 1
59,3

421220
1752 066

57 971
92 150

30 185
39 085

88 156
131235

20,9
7,5

273 925
1 140 825

14,5
8,7

62,9
55,9

Andalusie
Spanie

(b) verzekerden (trab ρ cuenta ajena + trab por cuenta propia) bij de Mutualidad
Nacional Agraria, maart 1977 (Gavina 1977 372)
(c) paro registrado, SEAF PPO 31 3 1978
(d) empleo comunitario, FNPT maart 1978
(g) (h) werklozen (parados + activos marginales), gemiddelde van de 4 EPA enquêtes 1978
(Maas 1980 12)
(i) met werkenden als % van de totale bevolking > 14 jaar Bron zie (g) en (h)

agrarische werkloosheid een overwegend Zuid-Spaanse aangelegenheid is:
88.156 van de 131.235 werklozen wonen in Andalusia en 28.665 in Extremadura, d.w.ζ. resp. 67,2 en 21,8%. De provincie met de hoogste werkloos
heid, zowel absoluut als relatief, is Sevilla: 31.501 personen of 39,0% van de
agrarische arbeidskrachten. Córdoba staat op de derde plaats met 14.879 personen en een percentage van 21,2.
De twee voornaamste vakbonden komen voor dezelfde periode overigens op hogere cijfers. De FTT (aangesloten bij de socialistische UGT) vermeldt voor Andalusia 111.500 werklozen in maart 1978 en een werkloosheidspercentage van 28,6. De landarbeidersbond van de communistische
vakcentrale CC.OO. geeft voor het tweede kwartaal van 1978 een aantal van
102.831 agrarisch werklozen in Andalusia en 149.264 in heel Spanje.
In Tabel 3.5 is ook de TOTALE WERKLOOSHEID vermeldt volgens
de vier EPA-enquêtes van 1978. Alle Andalusische provincies hadden in dat
jaar een hoger werkloosheidspercentage van het landelijke gemiddelde.
Sevilla kwam bijna op het dubbele, terwijl het Cordobese percentage ruim
eenderde hoger lag. Omdat echter vele als niet-aktieven geregistreerden feitelijk werklozen zijn die alleen niet voldoen aan de daarvoor volgens de defini213

tie gestelde kriteria, ¡s het aandeel ¡η de totale beroepsbevolking van degenen
die men kan aanduiden als 'niet-werkend' (werklozen, marginaal aktieven en
niet-aktieven) wellicht een nog betere indikator voor de werkgelegenheids
situatie dan het werkloosheidscijfer. Daarom is ook dit vermeld in Tabel 3.5.
Het blijkt dan dat het verschil in procent-punten tussen Spanje en Andalusia
nog groter is bij de niet-werkenden (7,0) dan bij de werklozen alléén (5,8).
De provincie Sevilla scoort volgens beide kriteria veel slechter dan Andalusia
gemiddeld. Cordoba heeft een wat lager werkloosheidspercentage dan Andalusia, maar het percentage niet-werkenden is na dat van Sevilla en Jaén het
hoogst van alle acht provincies.
De mate waarin de agrarische werkloosheid in Sevilla en Córdoba in de
loop van het jaar varieert is eveneens van belang, niet alleen om inzicht te
krijgen in de arbeidsmarkt, maar ook omdat de hieronder gebruikte cijfers
over de werkloosheid per gemeente dateren van maart-april 1978. Ook zou
het interessant zijn om inzicht te hebben in het verloop vanwege de mogelijkheid een vergelijking te maken met de arbeidskalenders van de latifundios.
Voor 1978 kan echter alleen worden beschikt over de cijfers van de paro
estimado (medio en ultimo van elke maand), voor de voorafgaande jaren en
voor januari 1978 alleen over de cijfers van de paro estimado aan het eind
van elke maand. Zoals op Figuur 3.4 is te zien bieden deze gegevens weinig
houvast voor het ontdekken van een 'normaal' patroon in het verloop.
Alleen bij Córdoba kan men een tendens bespeuren van een lager aantal werklozen in de lente en de herfst. Ook lijkt de agrarische werkloosheid eind
1977-begin 1978 een hoogtepunt te hebben bereikt, al moet men hierbij ook
de overgang van het ene naar het andere cijfer verdisconteren. Wel vertoont
de ontwikkeling een sterke parallel met die van het land als geheel, zoals
weergegeven in de lijn van EPA—II in Figuur 3.2. Merkwaardig is echter dat
de overeenkomsten veel kleiner zijn met de PR-lijn, terwijl toch het verloop
van de PR-lijnen voor het gehele land en voor Andalusië vrijwel identiek zijn
en het aantal werklozen in beide provincies tezamen éénderde van het nationale totaal en ¡ets meer dan de helft van Andalusische agrarische werklozen
vormt. Wat wel duidelijk wordt, is dat de cijfers van maart-april 1978 zeker
geen dieptepunt in de ontwikkeling van de werkloosheid gedurende de laatste jaren markeren. Wat de situatie na 1978 betreft, staat ons alleen het PRcijfer van 31 mei 1979 ter beschikking. Er waren toen in Sevilla 14.994
werklozen en in Córdoba 3.296.
Over de oorzaken van het getoonde verloop blijft men, bij gebrek aan
gegevens over een aantal andere zaken, grotendeels in het duister tasten.
Toe- en afname worden immers door meerdere faktoren bepaald (59).
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Figuur 3.4
VERLOOP V A N HET A A N T A L AGRARISCHE W E R K L O Z E N 1976-1978
IN S E V I L L A EN CORDOBA
(1976-jan. 1978' geschaat aantal; 1978: geregistreerd aantal)

1976

1977
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Gegevens: SEAF-PPO; INE, Boletín Mensual de Estadística 1976-1978

3.2.2 DE SITUATIE
OP GEMEENTENIVEAU
SEVILLA EN CORDOBA

IN

DE

PROVINCIES

Omdat Sevilla en Córdoba in diverse opzichten een grote verscheidenheid vertonen, o.a. ook in de mate waarin het latifundisme er voorkomt, zal
hieronder een beeld worden geschetst van de uiteenlopende agrarische werkgelegenheid binnen deze provincies. Dit zal gebeuren met gegevens op gemeenteniveau over de behoefte aan arbeidskracht, het beschikbare aantal
landarbeiders en de agrarische werkloosheid. Hoewel ook deze gegevens zeker geen aanspraak kunnen maken op volledige exaktheid en hoge betrouwbaarheid, kunnen ze in elk geval een indikatie geven van de regionale verscheidenheid op de agrarische arbeidsmarkt.
Een indruk van de regionale spreiding van de VRAAG NAAR ARBEID kan worden verkregen aan de hand van de gegevens van de Cuadros
de Tipos Evaluatorios (DPH Sevilla & Córdoba). Hierin wordt immers van
elk soort grondgebruik het aantal ¡ornadas teóricas gegeven, dit is het aantal
arbeidsdagen dat normaal ('theoretisch') benodigd is voor de exploitatie en
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waarover de exploitant sociale verzekeringspremie moet betalen. Voor het
vee dat wordt gehouden geldt een soortgelijke regeling (zie deel 1.3.2).
Doordat in de Cuadros de Tipos voor elke gemeente van elke grondsoort het
aantal hektares en het aantal ¡ornadas teóricas per ha is gegeven, kon het aantal benodigde arbeidsdagen en arbeidsjaareenheden worden berekend. Aangezien uit de voor ons door het INE uitgedraaide gegevens van de Censo
Agrario ook de aantallen stuks vee per gemeente bekend waren, konden de
hiervoor benodigde arbeidsdagen eveneens worden vastgesteld. Uit een en
ander resulteerde de totale behoefte per gemeente.
De m.b.v. de ¡ornadas teóricas berekende arbeidsbehoefte dient beschouwd te worden als een benadering. Het is moeilijk te bepalen in welke
mate de berekening afwijkt van de werkelijk benodigde hoeveelheid arbeid,
aangezien sommige aanduidingen in de Cuadros weinig specifiek zijn. Met name geldt dat voor enkele belangrijke grondgebruikskategorieën, zoals droge
akkergrond en bevloeid land. Bekend is dat er bij exploitanten van landbouwbedrijven hier en daar ontevredenheid heerst over het aangehouden aantal
jornadas voor sommige soorten grondgebruik. Informanten bij de DPH van
Sevilla en Córdoba bleken van mening te zijn dat de normen voor droge akkerbouw tegenwoordig te hoog zijn vanwege de inmiddels sterk doorgevoerde mechanisatie, maar dat met name voor intensieve bevloeide teelt het aantal ¡ornadas daarentegen (veel) te laag is, evenals voor olijfteelt.
Voor de provincie Sevilla als geheel werden m.b.v. de jornadas teóricas
75.833 AJE berekend en voor Córdoba 62.671 AJE. Het is interessant deze
totalen te vergelijken met die van een heel andere berekening van de arbeidsbehoefte, namelijk die welke is gebaseerd op de provinciale totalen van
gewassen en vee, zoals opgenomen in de Censo Agrario (Serie В, nrs. 14 en
41). Met behulp van de standaarduren werd berekend dat in Sevilla 74.160
en in Córdoba 65.839 AJE benodigd zouden zijn. De uitkomsten van beide
berekeningen blijken dus frappant kleine verschillen te vertonen. Daarentegen liggen de cijfers van het aantal arbeidsplaatsen (empleos) in de landbouw
volgens de Banco de Bilbao 1/5 à 1/6 hoger, ni. op resp. 88.829 en 80.789
(Tabel 3.2).
De absolute omvang van de arbeidsbehoefte per gemeente volgens de
berekeningen uit de Cuadros de Tipos, is weergegeven in Figuur 3.5. Duidelijk blijkt de belangrijke rol die de Lage Campiña (met 24% van de totale oppervlakte) speelt in het arbeidsaanbod: 51.600 AJE of 37% van het totaal
van 139.100 wordt door dit gebied geleverd, vrijwel gelijk verdeeld over
Sevilla en Córdoba (resp. 26.000 en 25.600). De arbeidsbehoefte is vooral
aanzienlijk in de drie grootste gemeenten van dit gebied: Carmona, Ecija en
Córdoba. De Hoge Campiña met 16% van de oppervlakte heeft 21% van de
arbeidsbehoefte, terwijl de noordelijke Sierra- en Pedrochesgebieden met
47% van de oppervlakte van beide provincies 27% van de behoefte voor hun
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Figuur 3.5 - ARBEIDSBEHOEFTE VOOR GEWAS
SEN EN VEE
Aantal arbeidsjaareenheden per gemeente van
Sevilla en Córdoba

Figuur 3.6 - ARBEIDSBEHOEFTE VOOR GEWASSEN EN
VEE.
Aantal arbeidsdagen per hektare

«MIDDELOe

1*9

Gegevens: DPH Sevilla E Córdoba, Cuadros de Tipos 1976-1980; Censo Agrario 1976.
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rekening nemen. De zuidelijke Sierra valt 5% toe, de Aljarafe 4% en de
Marismas 6% (aandeel in de oppervlakte resp. 4, 2 en 7%).
Met voorgaande vergelijkingen tussen arbeidsbehoefte en oppervlakte
zijn de voornaamste konklusies al weergegeven uit Figuur 3.6, waarop per
gemeente staat aangegeven het aantal arbeidsdagen dat gemiddeld nodig is
voor de exploitatie van grond en vee per hektare belastbare (= produktieve)
oppervlakte. Het noordelijk Sierragebied blijkt vrij uniforme behoeften te
hebben van minder dan 10 AD/ha. Slechts enkele gemeenten komen daarboven, met name die welke ook nog een stuk(je) van de Vega van de Guadalquivir binnen hun territorium hebben. Gemiddeld ligt het cijfer van de
Pedroches lager dan dat van de beide Sierragebieden (n.l. 6,6 resp. 10,8 en
9,3 AD/ha). In de Lage Campiña blijken de gemeenten langs de Guadalquivir
de hoogste cijfers te hebben, waarbij die van Córdoba gemiddeld echter hoger scoren dan die van Sevilla. De gemiddelden per ha liggen namelijk op
20,5 AD/ha voor het Sevillaanse deel en op 25,6 voor dat van Córdoba. Hogere aandelen van bevloeide grond, wijnbouw of olijfteelt kunnen een rol
spelen, maar aangezien ook de cijfers voor de droge landbouw in Córdoba
hoger liggen, zullen ook verschillen in gewaskeuze en/of intensiteit van de
verbouw een rol spelen. De arbeidsbehoefte in de Hoge Campiña is in het algemeen geringer dan in de Lage Campiña, zij het dat dit sterker geldt voor
die van Sevilla (15,9 AD/ha) dan voor die van Córdoba (22,4 AD/ha). Met
name in het westelijk deel van deze zone in Córdoba vinden we zeer hoge
cijfers, die ongetwijfeld vooral toe zijn te schrijven aan de belangrijke plaats
die wijnbouw en olijfteelt hier innemen. De gemeenten van de zuidelijke
Sierras Subbéticas hebben in Sevilla cijfers die vergelijkbaar zijn met die van
de noordelijke Sierra (gemiddeld 13,0 AD/ha), in Córdoba is het verschil
met de Hoge Campiña niet groot (18,7 AD/ha). De Aljarafe met overwegend
kleine landbouwbedrijven"heeft het hoogste gemiddelde van alle Sevillaanse
regio's (22,4 AD/ha), het aangrenzende Marismasgebied haalt ongeveer hetzelfde gemiddelde als de Hoge Campiña (16,0). Bij de Marismas gaat het om
een gemiddelde, ontstaan uit de extremen voor het noorden met veel kleine
bedrijven en die van de rest van het gebied, waar veel extensief grondgebruik
voorkomt.
Voor het totale AANBOD VAN ARBEIDSKRACHTEN
kan alleen
worden beschikt over cijfers voor de provincies als geheel (zie Tabel 3.2).
Het bedroeg in 1977 volgens de Banco de Bilbao 92.900 in Sevilla en 83.100
in Córdoba, voor resp. 80,9 en 77,6% bestaande uit landarbeiders. Per gemeente konden voor Sevilla bij de DPT de cijfers van zowel het totale aantal
agrarisch werkzamen als van het aantal landarbeiders (onderverdeeld naar
por cuenta propia en por cuenta ajena) worden verkregen, maar voor de
Cordobese gemeenten waren alleen cijfers van het aantal landarbeiders beschikbaar (60).

Het is daarom alleen mogelijk de regionale spreiding van de landarbeiders over de beide provincies te geven (Figuur 3.7), maar zij vertegenwoordigen wel gemiddeld 80% van de hele agrarische beroepsbevolking. Als
we in aanmerking nemen dat veel agrarische ondernemers zelf niet daadwerkelijk op hun bedrijf werken, dan is dit percentage in de praktijk ongetwijfeld nog hoger. Zonder meer zal dit het geval zijn in die gebieden waar relatief weinig kleine agrarische bedrijven voorkomen, zoals in de Lage Campiña,
in het Sevillaanse deel van de Hoge Campiña en in de Sierragebieden. Figuur
3.7 toont de verwachte grote aantallen landarbeiders in de gemeenten van
de Lage en Hoge Campiña. Toch is het al op het eerste gezicht opvallend dat
verschillende gemeenten, ook in de typische landarbeidersgebieden van de
Campiña, een (veel) kleiner aantal landarbeiders hebben dan de omvang van
hun in AJE uitgedrukte arbeidsbehoefte zou doen vermoeden, bijvoorbeeld
Puebla del Rio, Utrera, Carmona en Ecija in Sevilla en Palma del Rio en
Córdoba in Córdoba. Het omgekeerde blijkt ook voor te komen. Dat is het
geval met o.a. Lebrija, Los Palacios en Lucena.

Gegevens: DPT Sevilla en Córdoba

Een graadmeter voor de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid is de hoogte van de AGRARISCHE WERKLOOSHEID. Op
de Figuren 3.8 en 3.9 zijn respektievelijk het aantal werklozen en het werkloosheidspercentage per gemeente weergegeven (voor de exakte aantallen per
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Figuur 3.8 -- A A N T A L AGRARISCHE WERK
LOZEN PER GEMEENTE
Sevilla en Cordoba 1978.
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Figuur 3.9 - PERCENTAGE W E R K L O Z E L A N D A R BEIDERS
Sevilla en Cordoba 1978.
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Gegevens: DPT Sevillla en Cordoba: paro estimado en empleo comunitario maart-april 1978
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gemeente, zie Bijlage 4). Ze zijn bepaald op de eerder beschreven wijze,
dus door het aantal van de paro registrado te vermeerderen met het aantal
personen ¡n de empleo comunitario, terwijl het percentage berekend is op
het totaal aantal landarbeiders (por cuenta ajena en por cuenta propia).
De grootste aantallen blijken voor te komen in de Vega del Guadalquivir, de Lage en de Hoge Campiñagebieden van beide provincies. De hoogste percentages vinden we in Sevilla in de Vega, in de Lage Campiña (met uitzondering van een aantal gemeenten van het zuidwesten) en in de zuidelijke
Sierra. In Córdoba daarentegen liggen de gemeenten met de hoogste percentages grotendeels in de Pedroches en de noordelijke Sierra. Van de in totaal
177 gemeenten hebben er 74 een percentage boven het gemiddelde van 28
voor beide provincies. Daarvan hebben 20 een percentage van 40-49; een van
50-59 en 13 een van 60 of hoger.
In principe lenen de in het voorgaande behandelde gegevens over vraag
en aanbod zich ervoor om een 'ARBEIDSMARKTBALANS'
op te stellen
voor de beide provincies en voor elke afzonderlijke gemeente, maar door verschillen in grondslag, objekt en tijdstip zijn de cijfers in de praktijk toch
moeilijk vergelijkbaar. Per gemeente ontbreken bovendien goede gegevens
over het deel van de agrarische beroepsbevolking dat niet bij de Mutualidad is
verzekerd, althans voor Córdoba, al is dit naar schatting minder dan 20% van
het totaal. Toch lijkt het de moeite waard om de cijfers tegen elkaar af te
wegen om althans een indikatie te krijgen van de situatie op de agrarische arbeidsmarkt. Het heeft weinig zin om dit per gemeente te doen, omdat de arbeidsmarkten zich uitstrekken over gemeentegrenzen heen (zie deel 3.3.3.2).
Daarom zijn als regionale eenheden de in beide provincies onderscheiden
agrarische regio's gekozen, hoewel met name in Córdoba de grenzen hiervan
enger zijn dan die van de arbeidsmarktgebieden zoals ook nog zal blijken.
In Tabel 3.6 zijn de afgeronde cijfers samengebracht. Bezien we eerst
de provinciale totalen, dan blijkt in Sevilla tegenover een vraag van 75.900
arbeidsjaareenheden een aanbod van 80.900 landarbeiders te staan, hetgeen
resulteert in een berekend tekort van 5.000 arbeidsplaatsen of een dekkingspercentage van 94. Eerder al bleek het aantal werklozen in deze provincie
27.800 te bedragen, dus 22.800 méér dan uit het verschil tussen vraag en
aanbod blijkt. De DPT van Sevilla schatte het aantal werkenden in de landbouw in 1977 op 102.600, hetgeen zou betekenen dat er behalve de landarbeiders nog 21.700 personen in deze bedrijfstak werken en dat zou inhouden
dat de 'balans' wel klopt. Voor Córdoba is een dergelijk gegeven niet voorhanden. Afgaande op de vermelde cijfers zou men verwachten dat er 8.300
Overigen' in de landbouw werken. Dit lijkt merkwaardig omdat in Córdoba
in totaal minstens evenveel en relatief zelfs méér zelfstandige boeren voorkomen dan in Sevilla. Onmogelijk is het echter niet, omdat velen hiervan kleine
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Tabel 3 6
Arbeidsbehoefte, Arbeidsaanbod en werkloosheid m de landbouw per agrarische regio
van Sevilla en Cordoba

Regio's

Arbeids
behoefte
(aantal
AJE)

Aantal
land
arbeiders

Saldo
arbeids
plaatsen
(a-b)

(a)

(b)

(0

Werklozen
abs

b

(d)

%

(e)

(f)

Provincie Sevilla
Sierra Morena
Lage Campiña
Hoge Campiña
Sierras Subbeticas
Ajarafe
Marismas
itaal

17
26
15
2
5
8
75

400
000
800
500
300
900
900

16
21
21
5
7
9
80

700
400
000
300
300
200
900

10
9
25
12
4
63

600
700
600
800
500
200

11
7
25
17
7
69

400
600
000
700
700
400

t
^
-

4
5
2
2

700
600
200
800
000

104
121

75
47

300

73
97

-

5 000

94

800

t
t
-

2 100
600
4 900
3 200
6 200

93
128

6
7
7
1
1
3
27

200
000
500
800
600
700
800

2
2
5
3
1
14

300
500
200
000
500
500

37
33
36
34
22
40
34

Provincie Cordoba
Pedroches
Sierra Morena
Lage Campiña
Hoge Campiña
Sierras Subbeticas
itaal

102
72

58
91

20
33
21
17
19
21

Gegevens (a) Cuadros de Tipos 1976 1980 (DPH Sevilla SCordoba), Censo Agrario 1972
(b) en (e) DPT Sevilla &Cordoba

bedrijven hebben en daarom al zijn inbegrepen bij de hier bepaalde groep
'landarbeiders' (de trabajadores por cuenta prop/a). Een andere mogelijkheid
is dat de omvang van de werkloosheid in Córdoba in feite groter is dan uit de
cijfers blijkt, maar dat een groter deel hiervan verborgen werklozen zijn op
kleine gezinsbedrijven. Ook moet men de mogelijkheid natuurlijk niet uitsluiten dat de beschikbare cijfers in feite niet nauwkeurig genoeg zijn om de
hier gemaakte afweging verantwoord te kunnen maken, zodat het 'kloppen'
van de berekening van Sevilla slechts toeval is. Met name de cijfers over de
omvang van de agrarische beroepsbevolking (en daarbinnen die van de landarbeiders) variëren sterk volgens de verschillende bronnen (Tabel 3.2), terwijl
het cijfer van de werkloosheid uiteraard slechts een momentopname is. Tenslotte is er nog de mogelijkheid dat het aanbod van werk en de agrarische beroepsbevolking in Sevilla en Córdoba een verschillende ontwikkeling hebben
doorgemaakt in de periode tussen het begin van de jaren '70 (waaruit de gegevens stammen waarmee de arbeidsbehoefte is berekend) en het eind van dit
decennium (waarop de cijfers over arbeidskrachten betrekking hebben).
Bij de regionale gegevens van Tabel 3.6 valt in de eerste plaats op dat
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er ¡η beide provincies in de Sierra- en Lage Campiñagebieden meer arbeidsplaatsen beschikbaar zijn dan er landarbeiders zijn, terwijl de Pedroches en
de Marismas dicht bij een dekkingspercentage van 100 komen. Voor de
Sierragebieden zijn echter de cijfers niet zo representatief, omdat de omvang
van vraag en aanbod voornamelijk bepaald worden door de gemeenten die
deels in de Vega en deels in de Sierra liggen. Grote tekorten vertonen de gebieden van de Hoge Campiña en vooral de zuidelijke Sierra. Hierbij is sprake
van een opvallende overeenkomst in dekkingspercentage bij de beide provincies. De Aljarafe heeft een relatief even groot tekort als de Hoge Campiña.
Uit de in de tabel ook gegeven werkloosheidscijfers blijkt dat het percentage in de Sierra van beide provincies (sterk beïnvloed door de Vega dus)
hoger is dan gemiddeld, evenals in de Marismas (voornamelijk veroorzaakt
door één gemeente, n.l. Lebrija). In de Aljarafe is het daarentegen lager.
Grote aantallen werklozen (3000 personen of meer) vinden we in de Hoge
en de Lage Campiña van zowel Sevilla als Córdoba, de Marismas en de Sierra
(Vega) van Sevilla. Hier doen zich dus de grootste kwantitatieve arbeidsmarktproblemen voor.
Als men een relatie probeert te leggen tussen het saldo van de arbeidsplaatsen en het aantal werklozen, dan blijken er zeer grote diskrepanties te
bestaan tussen deze twee gegevens in de Sierra (Vega) en de Lage Campiñagebieden van beide provincies. Zij hebben alle vier een berekend overschot
aan arbeidsplaatsen, terwijl er niettemin een groot aantal werklozen is. De
diskrepantie is het grootst in de beide Sevillaanse gebieden. Alle overige
regio's hebben een (veel) kleiner verschil. Bij de Hoge Campiña van Sevilla,
de Marismas en de Pedroches gaat het daarbij eveneens om een groter aantal
werklozen dan men zou mogen verwachten op grond van het saldo, bij de
beide zuidelijke Sierragebieden, de Aljarafe en de Hoge Campiña van Córdoba daarentegen om een kleiner aantal. De kwaliteit van het gehanteerde datamateriaal laat slechts grove vergelijkingen toe en mogelijke afwijkingen daarin zouden de kleinste verschillen best kunnen verklaren. De overige diskrepanties zijn echter van een dergelijke omvang dat daarin onmogelijk de oorzaak kan liggen. Afgezien van enige invloed van de arbeidsmigratie en van
een toename van de agrarische beroepsbevolking, lijkt ter verklaring slechts
één belangrijke oorzaak in aanmerking te komen, namelijk een afname van
de werkgelegenheid (de arbeidsbehoefte). Bij de vier genoemde gebieden zou
deze dan in absolute zin het grootst moeten zijn geweest in de Lage Campiña
van Sevilla, gevolgd door de Sierra (Vega) van deze provincie, de Lage Campiña van Córdoba en de Sierra (Vega) van Córdoba. Relatief gezien (afgemeten aan de omvang van de arbeidsbehoefte) was ze in de Lage Campiña van
Córdoba veel kleiner dan in de drie andere regio's, namelijk circa de helft.
De diskrepantie is in Sevilla ruim 2,5 maal zo groot als in Córdoba, zodat de
teruggang in deze provincie veel groter moet zijn geweest.

Eerder bleek dat de gemeenten met de hoogste gekorrigeerde latifundisme-index voornamelijk zijn gelegen in de Vega van de Guadalquivir en
¡n de Lage Campiña, zodat de grootgrondbedrijven mogelijk voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de afname van de werkgelegenheid in deze gebieden.

3.2.3 ANDERE ASPEKTEN VAN DE AGRARISCHE
WERKGELEGENHEIDSPROBLEMATIEK
IN DE PROVINCIES SEVILLA EN CORDOBA
Uit het voorgaande bleek dat volgens onze interpretatie van het beschikbare cijfermateriaal de situatie op de agrarische arbeidsmarkt zeer slecht
is. Bij dat materiaal moesten echter wel steeds kanttekeningen en beperkingen worden gemaakt aangaande de volledigheid en de betrouwbaarheid ervan.
Daarom zal hieronder deze sterk op officieel statistisch materiaal steunende
informatie worden aangevuld met gegevens uit andere bronnen. Dit dient
echter niet alleen ter verifikatie, maar ook om aspekten te belichten die niet
kwantificeerbaar zijn of waarvan geen of te weinig cijfermateriaal voorhanden is, alsook om enkele andere relaties te leggen met het latifundisme.
Als bronnen werden dagbladen en tijdschriften uit de jaren 1977 t/m
1980 geraadpleegd, niet alleen om zoveel mogelijk te kunnen refereren aan
de jaren rond 1978, de periode waaruit ook de meeste van de gebruikte cijfers
dateren, maar ook omdat er weinig overige recente literatuur voorhanden is.
Deze laatste bestaat uit enkele nota's en brochures van vakbonden en een aantal algemene publikaties en statistische bronnen. In gesprekken met landarbeiders, bedrijfsleiders, landeigenaars en vakbondsmensen tijdens ons verblijf
ter plaatse werd eveneens veel incidentele informatie verzameld. Gezien de
aard van deze bronnen kon de daaruit geputte informatie niet altijd volledig
op haar betrouwbaarheid worden geverifieerd. Wel bleek het door vergelijking van gegevens uit diverse bron meestal mogelijk te zijn de feiten die een
hoge graad van waarschijnlijkheid bezitten te selekteren. Alleen deze zullen
aan de orde komen. Wanneer niettemin enige twijfel bleef zal dit worden
vermeld. Waar het gaat om opinies van groepen of personen zal dit ook
worden meegedeeld (61).
De aspekten, waaraan aandacht zal worden besteed zijn de volgende.
1. De oorzaken voor de hoge werkloosheid en de rol daarbij van de latifundios.
2. De gevolgen van de hoge werkloosheid voor de sociale en economische positie van de landarbeiders.
3. De akties van landarbeiders in verband met de werkloosheid.
4. Voorstellen en maatregelen die een verbetering van de werkgelegenheidssituatie beogen.
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3.2.3.1

De oorzaken voor de hoge agrarische werkloosheid en de rol
daarbij van de latifundios

In geen enkele bron wordt in twijfel getrokken dat de agrarische werkloosheid, in Andalusia in het algemeen en in Sevilla en Córdoba in het bijzonder, zeer hoog is en dat ze, hoewel onderhevig aan grote seizoenschommelingen, de laatste jaren voortdurend is toegenomen. De door velen als betrouwbaar bestempelde, uit enquêtes verkregen, cijfers van de vakbond FTT-UGT
komen voor Andalusië neer op een aantal van 81.400 werklozen in mei
1977, op 111.500 in maart 1978 (Sevilla 26.000 en Córdoba 16.000) en op
120.000 in de tweede helft van 1979 (Sevilla 30.000 en Córdoba 15.000).
Begin 1981 werd hun aantal zelfs geschat op 232.000 (Sevilla 55.600 en
Córdoba 35.500), maar daarop was ook een uitzonderlijk lange droge periode
van invloed.
Over de voornaamste oorzaken voor de omvang en de stijging ervan is
iedereen het ook wel eens al worden telkens weer andere aksenten gelegd en
andere 'schuldigen' aangewezen. Men zou een grove indeling kunnen maken
in externe oorzaken, d.w.z. invloeden die van buiten de landbouw komen en
interne, d.w.z. die welke voortkomen uit ontwikkelingen binnen de bedrijfstak zelf. Bij elk daarvan komen oorzaken voor die als struktureel zijn te beschouwen en andere die, voorlopig, als konjunktureel zijn aan te merken.
Tot de externe oorzaken behoren de bevolkingsgroei, de werkgelegenheidsontwikkeling in andere bedrijfstakken, de verminderde mogelijkheden voor
emigratie, gastarbeid of seizoenmigratie, de terugkeer van emigranten en de
overheidspolitiek. Interne oorzaken zijn de vervanging van arbeid door kapitaal, de invoering van nieuwe technieken en landbouwmethoden, de vervanging van arbeidsintensieve door arbeidsextensieve gewassen, de extensievering
van reeds verbouwde gewassen en de grondbezits- en bedrijfsgroottestruktuur.
We zullen op deze oorzaken nu nader ingaan.
De NATUURLIJKE BEVOLKINGSGROEI is ongetwijfeld een faktor
van betekenis, maar met name door gebrek aan recent cijfermateriaal is de invloed ervan niet precies bekend. Voor de periode 1970-1975 wordt de natuurlijke groei van Córdoba becijferd op 10,0 o/oo en die van Sevilla op
15,2 o/oo. Dat is voor Sevilla hoger en voor Córdoba iets lager dan het landelijk gemiddelde van 11,0 o/oo, maar daarbij moet wel worden vermeld dat
Spanje ongeveer de hoogste natuurlijke aanwas van alle Europese landen
heeft. In 1977 bijvoorbeeld kwam het op de tweede plaats (na Ierland) met
eengeboortencijfervan 18,0 en een sterftecijfer van 7,7 (Tamames e.a. 1977;
Eurostat 1979).
Er bestaat geen reden om aan te nemen dat na 1975 de groei in
Sevilla en Córdoba drastisch is verminderd. Wel is het vrij zeker dat het juist
het platteland is, en vooral de Campiña, waar de grootste groei voorkomt.
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Voor 1970 konstateert Drain (1977: 619) ¡η elk geval ¡η Sevilla hoge geboortencijfers ¡n de Hoge Campiña en de zuidelijke Sierra, in mindere mate ook in
de Lage Campiña. Daartegenover stonden lage cijfers in de Sierra, de Vega,
Aljarafe en de Marismas. De sterftecijfers waren hoog in de noordelijke
Sierra, de Aljarafe en het oostelijk deel van de zuidelijke Sierra, overal elders
waren ze laag tot zeer laag.
Cijfers uit 1968 van de grootste gemeenten in Córdoba wijzen op
soortgelijke regionale verschillen in deze provincie. Ook hier is de natuurlijke
groei van de Sierragemeenten in het algemeen lager dan in die van de Campiña.
In het laatste gebied kwamen naast gemeenten met eengeboortenoverschot
van 13 o/oo of meer, er echter ook een aantal voor met aanzienlijk lagere cijfers (INE 1972). Ook wat betreft deze regionale verschillen is er weer geen
reden om aan te nemen dat zich sinds genoemde jaren grote verschuivingen
hebben voorgedaan. Bovendien is het zo dat degenen die zich in de tweede
helft van de jaren '70 voor het eerst op de arbeidsmarkt meldden, geboren
zijn in de jaren '60 en het blijkt dat in de meeste jaren van dat decennium de
natuurlijke groei zelfs hoger lag dan in de jaren 1968 en 1970 waaraan hierboven werd gerefereerd.
De MIGRATIE is een andere faktor die van invloed is op de ontwikkeling van de werkloosheid. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen de
permanente en de semi-permanente migratie aan de ene kant en de seizoenmigratie anderzijds. De eerste is het vertrek naar andere gebieden met het
oogmerk zich daar voor langere tijd of blijvend te vestigen, zoals de migratie
naar industriegebieden in Noordoost-Spanje en de 'gastarbeid' naar landen
van West-E uro pa. Bij de tweede gaat het om personen die in hun woonplaats
werkloos zijn en zich naar elders begeven omdat daar tijdelijk een tekort aan
arbeidskrachten is. Seizoenmigratie kan gericht zijn op andere delen van de
provincie of van Andalusia, waar men kan gaan werken in de landbouw
(olijfoogst bijvoorbeeld), de bouw of de toeristensektor (de 'Costas'). Maar
zij kan ook gericht zijn op andere delen van Spanje (de toeristengebieden,
de industriegebieden van het noordoosten of het landbouwgebied van het
Ebrobekken) of op het buitenland (de wijnoogst in Frankrijk).
De voornaamste (semi-)permanente migratiebewegingen in Sevilla
en Córdoba waren in de jaren '60 de volgende. In beide migreerden grote
aantallen mensen uit de plattelandsgebieden naarde provinciale hoofdsteden
en hun direkte omgeving. Beide provincies behoorden tot de grootste leveranciers van (e)migranten en gastarbeiders aan Noordoost-Spanje en het buitenland. Ook was er een migratiestroom van Córdoba naar Sevilla. Het gevolg
van deze bewegingen was dat tussen 1960 en 1970, ondanks de grote geboortenoverschotten in de provincie Córdoba, alleen de gemeente Córdoba in
bevolkingsaantal toenam; één gemeente wist zich te handhaven en de overige
namen af. In Sevilla waren er in die periode 45 gemeenten die hetzelfde in226

wonertal behielden of die groeiden, maar daaronder waren vele kleine gemeenten in de buurt van de hoofdstad. Vooral de noordelijke Sierragebieden
kenden een sterke ontvolking (INE 1972; INE 1974a).
Daarnaast behoorden beide provincies tot de voornaamste herkomstgebieden van seizoenarbeiders voor andere delen van Spanje en het buitenland, al ontbreken ook hierover exakte gegevens. Voorts vonden talloze plattelandsbewoners tijdelijk werk in andere delen van hun regio, zowel in de
landbouw als in andere sektoren (met name in de bouw in de beide hoofdsteden). Met het teruglopen van de economische groei sinds 1970 en de op de
oliekrisis gevolgde recessie sinds 1973, zijn er sterke veranderingen opgetreden in al deze migratiestromen. Noordoost-Spanje nam steeds minder migranten op, het buitenland zelfs nauwelijks meer en beide gebieden begonnen
steeds grotere aantallen migranten uit te stoten. De toeristensektor stagneerde en de bouwaktiviteiten liepen overal drastrisch terug (Maas 1979a, 1980).
Deze ontwikkeling had om twee redenen invloed op de arbeidsmarkt in
Sevilla en Córdoba: de vermindering van het aantal werkzoekenden door migratie stagneerde en door de terugkeer werd hun aantal zelfs nog vergroot.
Men mag aannemen dat beide faktoren zeer ongunstig op de ontwikkeling
van de werkgelegenheid werkten, vooral in die sektoren en gebieden die
voorheen veel migranten leverden. Daartoe behoorden in elk geval de plattelandsgebieden, met name ook de Campiña, en de landbouw.
Doordat de economische struktuur van Andalusia toch al eenzijdig was
en veel zwakke plekken vertoonde, werd deze regio door de recessie extra
zwaar in alle sektoren getroffen. Daardoor verminderden ook de kansen voor
de agrariërs om in hun eigen gebied werk te vinden buiten de landbouw. De
ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noordoost-Spanje en in West-Europa had tot gevolg dat de mogelijkheden om daar werk te vinden voortdurend
zijn verslechterd. Het minst lijkt nog de seizoenmigratie te zijn aangetast (62).
Ook in de toeristenstreken langs de kust is 's zomers nog tijdelijk werk te vinden, al is dit nog steeds minder dan vóór 1973. De omvang van genoemde seizoenmigraties zou een van de redenen kunnen zijn voor de vermindering van
de geregistreerde werkloosheid in de zomermaanden, zoals voor Sevilla en
Córdoba werd gekonstateerd (zie Figuur 3.4).
Ook de STRUKTUUR- EN PRIJSPOLITIEK VAN DE OVERHEID
ten aanzien van de landbouw vindt men herhaaldelijk aangeduid als een faktor die een ongunstige invloed heeft op de werkgelegenheid in de landbouw.
Vakbondsmensen nemen het de centrale overheid kwalijk dat zij wel geld beschikbaar stelt om de mechanisatie in de landbouw te bevorderen, b.v. door
belastingaftrek voor investeringen toe te staan en proefprojekten te financieren zoals de mechanisatie van de olijfoogst, maar niet voor het introduceren
van arbeidsintensieve gewassen. Juist voor een aantal arbeidsextensieve gewassen als tarwe en zonnebloemen worden door de overheid minimumprijzen
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en gegarandeerde afzetmogelijkheden verzekerd. Velen brengen dit in
verband met de invloed van de lobby van agrarische organisaties, die voornamelijk de belangen van de exploitanten van grote bedrijven verdedigen.
Een van de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak zelf die grote invloed
heeft gehad op de agrarische werkgelegenheid kan globaal worden aangeduid
als DE VERVANGING VAN DE FAKTOR ARBEID DOOR
KAPITAAL,
vooral in de vorm van mechanisatie, gedurende de laatste decennia. Aanvankelijk (begin van de jaren '60) werd deze ontwikkeling in de hand gewerkt
door het schaarser worden van arbeidskrachten ten gevolge van emigratie en
verandering van beroep. Ook de ongekende stijging van de lonen was een reden voor agrarische ondernemers om arbeid te vervangen door machines.
Volgens Bernal (1979: 123) was dit met name tussen 1965 en 1975 het geval.
Met de huidige agrarische werkloosheid ¡s het eerste motief komen te
vervallen. Door de exploitanten wordt een verdere mechanisatie echter verdedigd door te wijzen op de relatief sterkere stijging van de arbeidskosten
ten opzichte van de kosten van de overige non-faktor inputs. Met de beschikbare gegevens kan dit inderdaad worden aangetoond. Het indexcijfer voor
de prijzen van produktiemiddelen was voor de jaren 1970 t/m 1978 achtereenvolgens 115, 120, 122, 135, 176, 190, 208, 237 en 267 (1964 = 100) en
dat voor de in de landbouw betaalde lonen 192, 213, 239, 285, 376, 439,
551, 706 en 895 (eveneens 1964 = 100). Het indexcijfer van de door de landbouwer ontvangen prijzen evolueerde daarentegen van 100 (1964) via 129
(1970) naar 340 (1978) (Min. de Agricultura 1980, Anuario de Estadñstica
Agraria 1978). Op zichzelf hoeft een relatief sterke stijging van de arbeidskosten niet te betekenen dat het noodzakelijk is om arbeid te vervangen door
kapitaal, ter handhaving van de rentabiliteit. Het gaat immers om de absolute
verschillen tussen kosten en opbrengsten, zodat een rendabele exploitatie
ook mogelijk kan zijn met een lagere ondernemerswinst.
De landarbeidersbonden stellen dat verdere kapitalisering voor de
meeste landbouwprodukten niet nodig is om een rendabele exploitatie te
verzekeren. Volgens hen leidt dit alleen tot een onnodige vergroting van het
ondernemersaandeel in de opbrengsten. Daarbij zijn zij van mening dat dit
een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling is, gezien het ernstige tekort
aan werkgelegenheid. Ook menen zij dat de ondernemers er vooral op uit
zijn om de faktor arbeid zoveel mogelijk terug te dringen én omdat ze deze
niet of minder goed naar hun hand kunnen zetten én vanwege het vanouds
bestaande antagonisme tussen grootgrondbezitters en landarbeiders.
Niet tegen alle mechanisering bestaat overigens verzet. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als het gaat om tractoren, machines voor grondbewerking
of oogstmachines voor granen, peulvruchten, zonnebloemen e.d. Wel is er in
recente tijd veel tegenstand geweest tegen de invoering van oogstmachines
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Foto 20: Snoeien van oltifbomen. Cordoba

Foto 21: Cultivateren van zonnebloemen.

-oogst. Carmona

Cordoba

voor katoen en olijven en, in mindere mate, tegen het gebruik van machines
die suikerbieten op eindafstand zaaien, waarbij in toenemende mate ook genetisch eenkiemig zaad wordt gebruikt, zodat het arbeidsintensieve bietendunnen steeds meer verdwijnt. In de afgelopen jaren verhinderden in de Vega
van Sevilla landarbeiders enkele malen dat katoenplukmachines bij de oogst
werden ingezet. Wat de olijfteelt betreft probeerden de vakbonden tot een
vergelijk met de producenten te komen om af te zien van de invoering van
(overigens nog niet erg perfekte) oogstmachines voor olie-olijven. Ook deden
ze een beroep op de regering om de financiële steun ten behoeve van deze introduktie in te trekken.
De werkgelegenheid is ook verminderd door het toepassen van NIEUWE TECHNIEKEN EN LANDBOUWMETHODEN.
De belangrijkste daarvan
is wel het gebruik van herbiciden, dat tegenwoordig op de grootgrondbedrijven algemeen is en het veel arbeid vragende wieden goeddeels overbodig
heeft gemaakt. Omdat bovendien per vliegtuig wordt bespoten blijft er maar
een minieme hoeveelheid werk over. Ook de bespuiting met 'gewasbeschermingsmiddelen' gebeurt tegenwoordig veelal per vliegtuig en dat levert minder werk op dan met landmachines. Van de onkruiden wordt wel de in tarwe
voorkomende avena loca nog met de hand gewied, maar bij onze enquête
werd dit alleen in Córdoba gekonstateerd (63). Andere arbeidsbesparende
technieken en methoden zijn het toepassen van beregening in plaats van greppelbevloeiing en het beweiden van de olijfgaarden in plaats van de grond te
bewerken (waardoor overigens ook het vinden van de afgevallen olijven wordt
bemoeilijkt zodat de produktie daalt). Ook in de USA reeds veel toegepaste
no-till farming, akkerbouw waarbij grondbewerking achterwege blijft, komt
al voor.
Een andere methode voor de agrarische ondernemer om op arbeid te
besparen is de VERVANGING VAN ARBEIDSINTENSIEVE
GEWASSEN
door Produkten die weinig arbeid vragen of waarvan de teelt goed mechaniseerbaar is. In het afgelopen decennium is dit, naar wordt aangenomen, de
voornaamste oorzaak geweest voor de vermindering van de werkgelegenheid
in de landbouw. Katoen, suikerbieten en olijf worden algemeen genoemd als
arbeidsintensieve gewassen die in Andalusia in betekenis achteruitgaan.
De afnemende olijfteelt konstateert men dan vooral in Sevilla. Daarnaast
zouden ook kekers, tabak en tomaten minder worden verbouwd. De vermindering van de katoenteelt begon overigens reeds rond het midden van de jaren '60 (Sumpsi 1980: 84).
De arbeidsintensieve gewassen worden ook wel aangeduid als cultivos
sociales, gewassen die maatschappelijk gewenst zijn omdat ze veel werkgelegenheid geven. Het was opvallend dat bij onze bedrijfsenquête deze term ook
herhaalde malen door grootgrondbezitters werd gebezigd. Enkele verklaarden
deze gewassen niet te verbouwen omdat ze verliesgevend zouden zijn, wat
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zeker voor de suikerbiet betwijfeld moet worden. Andere gaven als reden
voor het niet verbouwen, dat met de cultivos sociales minder winst was te
behalen dan met de arbeidsextensieve gewassen. Ook verklaarden enkelen deze produkties niet ter hand te nemen omdat ze hiervoor niet de benodigde
arbeidskrachten konden werven. Volgens hen lag de schuld bij de werkloosheidsuitkeringen waaraan de landarbeiders de voorkeur zouden geven boven
het verrichten van loonarbeid. In feite kunnen werkloze landarbeiders hier
echter slechts in geringe mate gebruik van maken, zoals boven reeds uiteengezet. In één geval waarin bij de landarbeiders navraag kon worden gedaan
bleek ons dat het betreffende bedrijf door hen werd geboycot, omdat de
eigenaar weigerde om het wettelijke minimumloon te betalen. Enkele geenquêteerden van bedrijven waarop ook arbeidsintensieve gewassen werden
verbouwd, gaven als motief dat ze meenden de plicht te hebben om voor
werkgelegenheid te zorgen.
Naast de tarwe, die al vanouds een belangrijke plaats innam, was de
zonnebloem het voornaamste vervangende arbeidsextensieve gewas. De oppervlakte hiervan nam spektakulair toe rond 1970, waardoor zonnebloemen
grotendeels de katoen en de suikerbiet als barbechogewassen vervingen. Volgens Bernal (1974b: 319) betekende de introduktie van de zonnebloem een
versterking van de positie en de kontinuiteit van het latifundisme in Andalusië. Door de extensieve teelt van tarwe en zonnebloemen kon niet alleen het
hoofd worden geboden aan de slechte konjunkturele omstandigheden die
de landbouw troffen, maar kon de exploitatie van de grote bedrijven ook
rendabel blijven. De bijna volledige mechanisatie en de besparing op arbeidskracht heeft zich vrijwel uitsluitend voltrokken op de latifundios, de enige
bedrijven die in staat waren de benodigde investeringen te verrichten. De
overrompelende opkomst van de zonnebloementeelt maakt bovendien nog
eens duidelijk hoe sterk konjunktureel bepaald de gewaskeuze en daarmee
de werkgelegenheid is, met name op de grote bedrijven. Dit maakt het vinden van een blijvende oplossing voor de strukturele en seizoenwerkloosheid
niet eenvoudig, aldus Bernal in 1974.
Ter toetsing van dit alles zal nu worden nagegaan welke ontwikkeling
zich sinds 1973 in Sevilla en Córdoba heeft voorgedaan wat betreft de oppervlakten van arbeidsintensieve en -extensieve gewassen. Als arbeidsextensieve gewassen kozen we de granen en de zonnebloem, als arbeidsintensieve
gewassen de olijf, de druif, de suikerbiet en de katoen. Uit Figuur 3.10 blijkt
dat de huidige situaties in Sevilla en Córdoba verschillend zijn en dat ook de
ontwikkeling in beide provincies anders is verlopen.
Het oppervlakte-aandeel van arbeidsextensieve gewassen is in Sevilla
aanmerkelijk groter dan in Córdoba, bij de intensieve gewassen zien we het
omgekeerde. In Sevilla steeg het aandeel van granen en zonnebloemen van
43,3% van de oppervlakte kultuurgrond in 1973 tot 57,1 in 1978. De sterkste stijging deed zich in deze periode voor bij de granen, het aandeel van de

Figuur 3.10
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Gegevens: Ministerio de Agricultura 1975-1980, Anuarios de Estadística
Agraria 1973 1978

zonnebloemen bleef vrijwel gelijk. Het aandeel van de arbeidsintensieve gewassen daalde in deze provincie van 38,9 naar 29,6%, voornamelijk door de
afname van de olijfteelt. In Córdoba steeg het percentage arbeidsextensieve
gewassen ook enigszins (van 28,2 naar 32,4%), terwijl de arbeidsintensieve
gewassen licht verminderden van 45,6 naar 41,7%. Hier stegen bij de eerste
groep zowel de zonnebloemen als de granen. Van de intensieve gewassen vergrootte alleen de wijnstok zijn aandeel; de hier zo belangrijke olijfteelt
daalde slechts weinig.
Hoewel er natuurlijk geen rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen deze cijfers en het latifundisme, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat vooral de veranderingen in het teeltplan van de latifundios een belangrijke rol speelden bij deze ontwikkelingen. Niet alleen is er de bovenvermelde opinie van Bernal, ook bestaat het agrarisch werklozenbestand vrijwel
geheel uit landarbeiders en deze werken voornamelijk op de middelgrote en
grote bedrijven. Ook bleek al uit de resultaten van de enquêtes dat op de bedrijven van 300 ha en groter in de Lage Campiña van zowel Sevilla als Córdoba de verhouding tussen arbeidsintensieve en -extensieve gewassen, veel ongunstiger ligt dan voor de gehele provincie. Op de in Carmona en Alcalá geenquêteerde latifundios bleken granen en zonnebloemen 85,1% van de bewerkte oppervlakte voor hun rekening te nemen, in Córdoba en Santaella
72,8 (ook hierbij dus verschil tussen beide provincies). Zowel uit de resulta232

ten van de Censo Agrario als uit de enquêtes bleek bovendien dat de oppervlakte-aandelen van granen en oliezaden in het algemeen stegen naarmate
de bedrijfsgrootte toenam, maar dat de aandelen van de olijf en andere arbeidsintensieve gewassen dan daalden.
Een andere methode om arbeid te besparen is door, bij gelijkblijvende gewassen, te EXTENSIVEREN.
Bij de meeste gewassen kan men de
aangewende hoeveelheid arbeid immers reduceren. Dit gaat dan meestal ten
koste van een deel van de opbrengst, maar daar staat tegenover dat de produktiekosten ook dalen zodat het eindresultaat voor de ondernemer voordeliger kan zijn. Het minder zorgvuldig snoeien van olijfbomen wordt wel als
voorbeeld hiervan genoemd. Het is moeilijk om de grens te trekken tussen
een bedrijfseconomisch nog verantwoorde extensivering en de verwaarlozing
van grond en gewassen. Zo werd op een geënquêteerd bedrijf het uitdunnen
van de zonnebloemen niet meer met de hand gedaan, maar door met een
cultivator haaks op de rijen over het veld te rijden, een methode die weinig
selektief of nauwkeurig is en de opbrengst dan ook drukte, zoals bleek uit
de produktiecijfers. Het was bij toeval dat dit werd waargenomen, maar
volgens landarbeiders komt het al meer voor. Zeker is van verwaarlozing sprake als men b.v. olijfbomen niet meer regelmatig snoeit of onderhoudswerkzaamheden nalaat.
Waar nog het meest tegen wordt geageerd is, dat grootgrondbedrijven
of delen daarvan uitsluitend worden benut als jachtterrein (coto de caza).
Doorgaans wordt beweerd dat veel van deze gronden voor agrarische doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, maar een vakbondsbestuurder uit
Osuna verklaarde in een interview dat naar schatting 60% van de cofos
daarvoor een te stenige bodem bezit. Bij onze bedrijfsenquête werd op geen
enkel bedrijf goede grond aangetroffen die alleen voor de jacht was gereserveerd (wel vindt men rondom alle landbouwgrond bordjes met coto privado
de caza, maar die dienen om de jachtrechten van de eigenaar te beschermen).
Het bestemmen tot jachtterrein van agrarisch minder goede gronden kan overigens voor de eigenaar financieel best aantrekkelijk zijn. Voor een bezitting
van flinke omvang bedragen de jachtrechten al gauw enige miljoenen pesetas,
zonder dat de eigenaar daar veel voor hoeft te doen.
Tenslotte worden algemeen de GRONDBEZITS- EN BEDRUFSGROOTTEVERHOUDINGEN
gezien als strukturen oorzaak voor het gebrek
aan agrarische werkgelegenheid. Men denkt dan met name aan het feit dat
juist de grootgrondbedrijven het best in staat zijn om de financiële middelen
voor de mechanisatie op te brengen, dat machines juist op de grote bedrijven het meest rendabel zijn in te zetten en dat het juist die bedrijven zijn
waarop het overgrote deel van de landarbeiders werkt. Velen vermoeden ook
dat de slechte sociale relaties die tussen landarbeiders en latifundisten bestaan er de oorzaak van zijn dat veel exploitanten van grote bedrijven zoveel
mogelijk de faktor arbeid minimaliseren, om zodoende van het arbeidspro-

bleem verlost te zijn. De grondbezits- en bedrijfsgrootteverhoudingen leveren
¡n deze visie dus een verklaring voor een aantal van de hierboven geschetste
ontwikkelingen, die als oorzaken worden beschouwd voor de vermindering
van de werkgelegenheid.
3.2.3.2

De gevolgen van de hoge werkloosheid voor de sociale en economische positie van de landarbeiders

Slechts een klein deel van de Andalusische landarbeiders heeft een
vaste baan en daardoor het hele jaarwerk en inkomen. Niemand weet precies
hoe groot dit deel is, maar het wordt wel geschat op 20 à 30%. Gaviria (1977:
372) vermeldt voor 1975 een aantal van 211.618 voor heel Spanje, wat
21,4% van alle landarbeiders zou zijn. Tijdens ons onderzoek bleek het overigens nogal eens voor te komen dat men een dergelijke vaste arbeidsovereenkomst slechts mondeling had gesloten en er geen enkele garantie voor de landarbeider bestond. Ook werd soms meegedeeld dat 'vast' betekende dat een
arbeider in aanmerking kwam voor alle voorkomende werkzaamheden, maar
dat hij in de slappe tijden toch nog verscheidene maanden zonder werk en
inkomen zat.
De dagloners zijn doorgaans echter nog slechter af. In vele gepubliceerde interviews wordt gesteld dat zij maar 3 tot 6 maanden werk hebben,
maar dat verschilt wel per persoon en ook per regio. Een vakbondsfunktionaris deelde mij in 1978 mee dat de meeste dagloners in de Campiña van Sevilla
de laatste jaren slechts 80 dagen werk hadden, namelijk 45 dagen tijdens de
olijfoogst (25 voor tafelolijven en 20 voor olie-olijven), 15 dagen bij de teelt
van zonnebloemen en 20 dagen bij overige werkzaamheden. De perioden dat
er werk is, worden volgens hem ook steeds korter. Voor de olijfoogst b.v.
was vroeger 3 maanden normaal, maar omdat door de hoge werkloosheid
veel meer arbeiders tegelijk kunnen worden ingezet, kan men de werkzaamheden nu in veel kortere tijd uitvoeren.
Dat sommigen meer dagen werk hebben dan anderen komt o.a. door
de wijze van werven, die niet via de arbeidsbureaus loopt maar informeel geschiedt. Een exploitant heeft b.v. een kontaktpersoon in een dorp en deze
werft voor hem personeel naar behoefte. Een encargado van een bedrijf in
Córdoba vertelde dat als hij 's avonds zijn intermediair in een dorp in ZuidCórdoba belde, hij de volgende morgen al 'een vrachtwagen' personeel aan
het werk kon zetten. Jonge vrouwen die op het veld zonnebloemen dunden
vertelden dat zij geworven waren door de caféhouder in hun woonplaats, die
ook het vervoer per bus regelde. Volgens hen stak hij voor deze bemiddeling
éénvijfde van de verdiensten in eigen zak. Veel voorkomend is ook nog de
traditionele werving op de plazas of in cafés van de dorpen door de bedrijfsleider zelf of een speciaal voor toezicht op het personeel aangestelde voorman, de manijero. Wie personeel nodig heeft kan hier uitzoeken onder de

vele wachtenden, die gekomen zijn a buscar trabajo. Vriendjespolitiek, patronageverhoudingen en willekeur spelen bij de aanwerving een rol en ook
hoort men bij herhaling dat er nog steeds zwarte lijsten worden gehanteerd.
Met name leiders van stakingen en vakbondsleden zouden zo nogal eens van
de zijde van werkgevers worden getroffen door uitsluiting.
Waarvan men leeft in de tijd dat er geen landbouwwerk voorhanden is,
is soms een raadsel. Mogelijkheden voor alternatieve arbeid zijn de empleo
comunitario (volgens optimistische schattingen wordt hierdoor gemiddeld
éénderde van de werklozen aan een inkomen geholpen) of seizoenswerk elders. Is dat laatste niet mogelijk, b.v. omdat men niet van huis weg kan of
omdat er geen werk te krijgen is, en zijn er geen fondsen beschikbaar gekomen voor de empleo comunitario, dan kan men misschien nog enig spaargeld aanspreken, geholpen worden door familieleden of op krediet kopen bij
de winkelier. Degene die dat alles niet lukt, neemt soms zijn toevlucht tot
uiterste middelen, zoals het stelen van te velde staande gewassen (b.v. kekers),
het verzamelen van wilde eetbare planten (b.v. asperges) of stroperij van wild,
aktiviteiten die slechts een marginale verbetering van de voedselsituatie betekenen. Hoewel het onwaarschijnlijk klinkt, is er in kranten, tijdschriften en
medische rapporten de laatste jaren zo vaak melding gemaakt van ondervoeding en honger, dat men wel moet aannemen dat zelfs die armoedeverschijnselen voorkomen. Rafael Escudero, voorzitter van de Junta de Andalucía,
sprak in een interview in 1979 van een wanhopige situatie. De somberste
berichten zijn steeds uit Sevilla afkomstig. Cazorla Pérez (1979: 111-128)
meent dat de situatie in Andalusia de afgelopen 25 jaar niet zo slecht is geweest als nu.
De wettelijk vastgestelde minimumlonen voor landarbeiders zijn zo
laag dat zelfs iemand die het halve jaar gewerkt heeft niet méér kan verdienen dan ongeveer 150.000 pesetas. Volgens sommigen zijn er duizenden arbeiders die minder dan 60.000 pesetas verdienen, wat zelfs voor de omstandigheden hier, ver onder het bestaansminimum is. Men mag aannemen dat
de hoogte van de werkloosheid ook een oorzaak is voor de regionale variaties
in de lonen. Deze zijn namelijk het laagst in de gebieden met de hoogste
werkloosheid (Andalusië, Extremadura en de Canarische Eilanden). In 1975
verdiende een vaste agrarische arbeidskracht in West-Andalusië 16,5% minder
dan het landelijk gemiddelde, een dagloner 12,9%. Voor een tractorbestuurder was dit verschil 21,1%, voor een veeverzorger 19,6%, voor een druivenplukker 8,9% en voor een olijvenplukker 5,6% (64).
Ter illustratie van de ernst van de toestand die in sommige gebieden
heerst, volgen hier enkele gegevens uit een tweetal reportages die in 1979 in
tijdschriften verschenen.
In Osuna (Sevilla) wonen 1900 loonarbeiders (trabajadores por cuenta
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ajena), waarvan er 600 een vaste baan hebben en dus het hele jaar kunnen
werken. Van de overige zijn er 200 werkloos in februari, 400 in maart, 650
in april, 700 van mei tot en met september en 400 in november. Volledige
werkgelegenheid is er alleen gedurende de oogstkampagne van de olie-olijven
(eind november tot half februari). In de oogsttijd van de tafelolijven (half
september tot eind oktober) vindt circa 80% van de arbeiders werk en gedurende de rest van het jaar slechts 30%. De meeste arbeiders in Osuna hebben
dan ook slechts 3 maanden werk per jaar, terwijl ze daarnaast 2 maanden gebruik kunnen maken van de empleo comunitario. Gedurende deze 5 maanden konden ze in 1978/79 in totaal circa 127.000 pesetas verdienen. Van dit
bedrag, dat omgerekend gelijk is aan f. 3800, moet een gezin dan het hele
jaar rondkomen, tenzij andere gezinsleden meeverdienen.
Het ten zuiden van Osuna gelegen Martin de la Jara heeft 2543 inwoners, allen landarbeiders. De 800 aktieven waren in juli 1979 eigenlijk allemaal werkloos, maar 580 waren afwezig: 500 werkten in de aspergekampagne
in Navarra en 80 hielden zich bezig met 'ambulante handel' (verkoop op
markten en ferias, straathandel e.d.). Van de rest werkten er 130 in de empleo
comunitario. Landbouwwerk ter plaatse (olijfteelt) levert aan iedereen slechts
twee maanden werk per jaar op. De empleo comunitario voegt daaraan nog
eens 72 dagen toe. Dit betekent dat degenen die niet elders gaan werken
slechts een inkomen van ongeveer 130.000 pesetas hebben. Aan de uitzichtloze situatie van velen schrijft men het hoge aantal zelfmoorden toe dat zich
hier voordoet: 17 in twee jaar tijds. Ook van vele andere dorpen in het zuiden van Sevilla vindt men vermeld dat een deel van de bevolking (vooral de
mannen) vele maanden per jaar afwezig is wegens seizoenarbeid elders, wat
ernstige gevolgen heeft voor het sociale leven in deze dorpen.
3.2.3.3

De akties van landarbeiders in verband met de werkloosheid

Behalve voor het persoonlijke en gezinsleven van de landarbeiders
heeft de hoge werkloosheid ook diep-ingrijpende sociale en economische gevolgen voor de getroffen gemeenten en regio's. Tot de ernstigste behoren de
voortdurend aanwezige sociale spanningen tussen de landarbeiders en kleine
boeren aan de ene kant en de exploitanten van latifundios en de overheden
aan de andere, spanningen die ook voortdurend leiden tot konflikten van
allerlei aard (Gilmore 1980). Het voeren van akties (zoals demonstraties,
stakingen en bezettingen) is voor landarbeiders vrijwel het enige middel om
de aandacht op hun problemen te vestigen en om de overheden te bewegen
daar ¡ets aan te doen, ook a1 zijn de meeste maatregelen die worden getroffen
slechts lapmiddelen. Volgens velen is in Andalusia een explosieve situatie gegroeid en moet worden gevreesd voor het ontstaan van toestanden als in het
Baskenland. De werkloosheid, met name ook van landarbeiders, wordt als
hoofdschuldige hiervan aangewezen.

Om twee redenen zal hier nadere aandacht worden besteed aan de akties van landarbeiders die verband houden met de werkloosheid. Ten eerste
kan informatie over deze akties een genuanceerder beeld opleveren van de
ernst van de situatie. Ten tweede kan zij dienen om meer zicht te krijgen op
de regionale variatie in de ernst van de werkloosheid. Opeen en ander werd
al eerder ingegaan aan de hand van de cijfers over de arbeidsbehoefte, het
aanbod van landarbeiders en de werkloosheid, maar steeds moest daarbij een
ruime slag om de arm worden gehouden, niet alleen omdat de beschikbare
cijfers geen hoge graad van betrouwbaarheid hebben, maar ook omdat de
werkloosheidscijfers slechts van één peildatum beschikbaar zijn. Door nu na
te gaan waar in de afgelopen jaren akties van landarbeiders zijn geweest die
specifiek waren gericht op verbetering van de werkgelegenheidssituatie, ontstaat een mogelijkheid tot vergelijking met het uit de cijfers verkregen beeld.
Er is voor dit deel zoveel mogelijk informatie verzameld over akties in
de jaren 1975-1978, met name uit kranten en tijdschriften, terwijl ook de
werken van Alonso e.a. (1976) en Ramos Espejo (1978) werden geraadpleegd,
vooral voor de jaren 1975 en 1976. Uiteraard is deze informatie niet kompleet, omdat lokale gebeurtenissen vaak alleen in de regionale pers worden
vermeld en deze kon alleen uitvoerig worden geraadpleegd tijdens ons verblijf ter plaatse in het voorjaar van 1977 en 1978. Eerst volgt nu een korte
beschrijving van deze akties, met name in de voorbije jaren.
Andalusia kent in zijn historie een rijke verscheidenheid aan verzetsdaden, stakingen en opstanden van de kant van de landarbeiders tegen de
door hen als onrechtvaardig ervaren bezits- en machtsverhoudingen, slechte
werkomstandigheden of lage lonen. Vermaarde beschrijvingen hiervan uit het
verleden zijn van de hand van Bernaldo de Quiros (1919) en Diaz del Moral
(1928). De talrijke konflikten tijdens de tweede republiek in dejaren dertig
zijn pas recent bestudeerd en beschreven, met name door Malefakis (1970)
en Bernal (1974). De laatste registreerde voor de jaren 1931-1936 in de provincies Sevilla en Córdoba 61 stakingen en 39 aanvallen op eigendom (6
brandstichtingen, 7 bezettingen, 12 gevallen van vernieling van machines en
14 andere schadegevallen), voor het grootste deel in de Lage en Hoge Campiña. Ook in de daarop volgende periode van het Franco-regime kwamen lijdelijk verzet en stakingen voor, ondanks wettelijke verboden en het inzetten
van de Guardia Civil ter onderdrukking daarvan.
De akties die in de afgelopen jaren door landarbeiders in Andalusië
werden gevoerd vonden vrijwel allemaal plaats in de provincies Sevilla,
Cordoba en Cádiz en ze hadden zowel verbeteringen in hun situatie op korte
als op lange termijn tot doel. Veel ervan werden gevoerd omdat ter plaatse
geen werk was en bovendien de fondsen voor de empleo comunitario waren
uitgeput. Soms waren ze gericht tegen grote landbouwbedrijven waarvan de
eigenaars bepaalde werkzaamheden niet lieten uitvoeren (b.v. het oogsten van
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olijven). Meestal gingen ze vergezeld van eisen tot verbeteringen op lange ter
mijn, zoals het scheppen van blijvende werkgelegenheid ( т . п . in de industrie),
verdeling van de grond van de IRYDA onder landarbeiders, onteigening van
niet-geëxploiteerde of onder-geëxploiteerde grond, een wettelijke verplichting voor exploitanten om een bepaald aantal arbeidskrachten tewerk te stellen (laboreo forzoso) en om veel arbeid vragende gewassen (cultivos sociales)
te verbouwen. De aard van de akties varieerde van protestvergaderingen, demonstraties en stakingen tot opsluiting in kerken, marsen op Sevilla, bezetting van bedrijven en brandstichting.
In tegenstelling tot de voorbije decennia worden stakers tegenwoordig
door de overheden meestal ongemoeid gelaten, maar aan alle andere akties
wordt gewoonlijk hardhandig een eind gemaakt door de Guardia Civil. Gevangenneming en het opleggen van hoge boetes zijn middelen waarmee men
de leiders probeert uit te schakelen. De vier eerstgenoemde soorten akties
(protestvergaderingen, demonstraties, stakingen en opsluitingen) waren met
name pressiemiddelen in de jaren 1975-1977. Er kwamen talrijke stakingen
op kleine schaal voor en demonstraties op dorpspleinen en paseos, terwijl
vele malen grote en kleinere groepen landarbeiders zich in een dorpskerk
of parochiehuis opsloten en zich ook talrijke schermutselingen met de
Guardia Civil voordeden. Het aantal deelnemers varieerde van enkele tientallen tot meer dan 600.
Sinds begin 1977 lijkt er een escalatie op te treden, mogelijk als gevolg
van het omvangrijker worden van de werkloosheid. Veel aandacht trok in
mei van dat jaar een mars van Utrera naar Sevilla door enige honderden landarbeiders uit meer dan tien verschillende plaatsen. Ook in de rest van het jaar
vonden talrijke akties plaats. In 1978 werden de akties massaler (tot duizenden personen in tientallen dorpen tegelijk), terwijl ook de middelen veranderden. Op 21 februari werd een algemene staking uitgeroepen door de vakbonden CC.OO.-C en FTT waaraan in vele landarbeidersdorpen gehoor werd
gegeven. Volgens officiële bronnen namen er 10.000 landarbeiders aan deel,
volgens de bonden 150.000. De meeste indruk, zeker in de rest van het land,
maakten echter de akties en bedrijfsbezettingen die in diezelfde maand werden georganiseerd door de SOC (voor een korte beschrijving van de genoemde bonden, zie Verklarende lijst van woorden en afkortingen onder 'vakbonden').
Deze grote indruk werd met name veroorzaakt doordat herinneringen
werden opgeroepen aan de bedrijfsbezettingen door landarbeiders in de jaren
'30 en niet zozeer door de gebeurtenissen zelf, want die waren nogal bescheiden van aard. Er waren weliswaar zo'n 25 bezettingen van grootgrondbedrijven aangekondigd, maar slechts vijf werden ook daadwerkelijk uitgevoerd
en wel op 'symbolische' wijze voor de duur van één dag. Slechts in twee gevallen ging het om privaatbedrijven. Bovendien werd in ongeveer 50 dorpen
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gestaakt. Van verschillende kanten werden de akties een mislukking genoemd
maar de Amerikaanse historicus Edward Malefakis, wiens beschrijving van de
landhervormingen in de jaren dertig reeds een klassiek werk is en die ooggetuige van de bezettingen was, verklaarde in enkele interviews de 28ste februari 1978 tot 'de belangrijkste dag voor de Andalusische landarbeiders sinds de
Burgeroorlog' en wel omdat ze er voor de eerste keer in waren geslaagd om
de aandacht van het hele land te richten op de problemen van 'de meest marginale groep in de meest marginale regio van Spanje' (o.a. in Tiempo de
Historia, 4 1 , 1978).
In juli van dat jaar vonden wederom tal van akties plaats waarbij o.a.
een grootgrondbedrijf in Osuna een week bezet werd gehouden. Naast deze
akties op grotere schaal vonden in tenminste 7 maanden van ditzelfde jaar
gebeurtenissen van meer lokale aard plaats. Behalve dat zij de landelijke publieke opinie beïnvloedden, hadden de akties ook als resultaat dat de vakbondsleiders door diverse autoriteiten, waaronderde ministervan landbouw,
werden uitgenodigd voor een gesprek, iets wat voordoen nooit was gebeurd.
Ook de onteigening van een dertigtal slecht geëxploiteerde bezittingen wordt
als een reaktie van de overheid op de gebeurtenissen gezien (zie verder).
In het voorjaar van 1980 liepen de spanningen op het platteland van
Andalusia nog hoger op, vooral als gevolg van een forse besnoeiing op het
fonds van de empleo comunitario. Dat er van een duidelijke escalatie sprake
was bleek wel hieruit dat zich, behalve akties zoals boven omschreven, nu
ook vernielingen van landbouwmachines en gebouwen en talrijke branden
voordeden. Tussen 1 mei en half juni braken in de provincies Cádiz, Sevilla
en Córdoba een honderdtal branden uit in graanvelden (een verlies van
circa 2000 ha), waarvan naar schatting éénderde opzettelijk was aangestoken.
Ze deden zich vrijwel allemaal voor in plaatsen van de Lage en Hoge Campiña.
Landarbeiders en landeigenaars beschuldigden elkaar ervan hierin de hand te
hebben gehad. De eersten zouden kracht willen bijzetten aan hun eis tot
laboreo forzoso, de laatsten zouden de vakbonden ( т . п . de SOC) in diskre
diet willen brengen en daarbij zelf nog financieel voordeel willen behalen
(volgens de SOC waren vrijwel alle getroffen bedrijven verzekerd). Eind
augustus daaropvolgend haalde het Sevillaanse dorp Marinaleda zelfs de
wereldpers, omdat vrijwel alle inwoners in hongerstaking gingen uit protest
tegen de werkloosheid, wat akties ontketende in veel andere plaatsen. Dat
zelfde herhaalde zich in april 1981.
Voor de jaren 1975 tot en met 1978 registreerden we 233 akties in de
provincies Sevilla en Córdoba. De meeste daarvan deden zich voor in Sevilla,
namelijk 208. Zoals Figuur 3.11 laat zien hadden de meeste daar plaats in de
regio's van de Campiña, vooral in het hoge deel ervan, en in de Vega van de
Guadalquivir. Dit is vrij goed in overeenstemming met de regionale spreiding
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Figuur 3.11
A K T I E S V A N L A N D A R B E I D E R S IN V E R B A N D MET DE W E R K L O O S H E I D
1975 t/m 1978

Gegevens: Persberichten; Alonso е.a. 1976; Ramos Espejo 1978.

van de werkloosheid. Deze was immers, hetzij absoluut hetzij relatief of bei
de, vooral zeer hoog in Sevilla en met name in de Campiña en de Vega. Wel
is opvallend dat het aantal akties in de Lage Campiña veel geringer is dan in
de Hoge, iets wat men op grond van de werkloosheidscijfers niet zou verwachten. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de perioden van werkloosheid
in het eerste gebied korter zijn dan in het laatste (65).
3.2.3.4

Voorstellen en maatregelen die een verbetering van de werkgelegenheidssituatie beogen

In de afgelopen jaren zijn vooral door de bonden van landarbeiders
voorstellen gedaan die zouden moeten leiden tot verbetering van de ' rkgelegenheid in de landbouw. Enige door de overheid genomen maatregi. 'n
beogen ditzelfde doel. Hieronder volgt een overzicht van deze voorstellen
en maatregelen. Interessant in het kader van onze studie is dat uit meerdere
daarvan blijkt dat men de latifundios ziet als een van de oorzaken (zo niet de
voornaamste) voor de agrarische werkloosheid.
De plannen van de SOC werden uiteengezet in een brochure uit 1977
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en een nota uit 1978. De voornaamste voorstellen zijn de volgende.
— Prijsbescherming van produkten waaraan zowel een tekort op de binnenlandse markt is als waarvoor veel of zeer veel arbeid nodig is (mais, tabak,
katoen, suikerbieten e.d.).
— Een wettelijke regeling waardoor landarbeiders, voorzien van een redelijk
pensioen, op hun zestigste kunnen stoppen met werken.
— Een goede registratie van zowel landarbeiders als werklozen, zodat de omvang van het werkgelegenheidsprobleem precies bekend wordt en er gerichte
maatregelen kunnen worden genomen.
• - Gelijkschakeling van de Seguridad Social Agraria met de algemene sociale
verzekering, zodat o.a. de uitkeringen worden opgetrokken en iedereen vanaf
16 jaar in aanmerking kan komen voor een werkloosheidsuitkering.
— Het instellen van een speciaal fonds ter bestrijding van de werkloosheid,
waaruit niet alleen uitkeringen worden gedaan, maar ook de benodigde materialen worden betaald. Degenen die aan deze empleo comunitario deelnemen,
zouden met name werk moeten doen dat in het algemeen belang is (scholenen ziekenhuisbouw, aanleg van wegen e.d.) of dat de levensomstandigheden
van de landarbeiders verbetert (renovatie en bouw van huizen, onderwijs en
opleiding e.d.).
Een wettelijke verplichting om grond die nu niet of slecht wordt geëxploiteerd te bebouwen met een voorgeschreven minimum-inzet van arbeid (ley
de laboreo forzoso). Onder slecht geëxploiteerde grond wordt verstaan:
braakland, jachtgronden die voor agrarisch gebruik geschikt zijn, nog niet
bebouwde grond in staatseigendom (b.v. van het IRYDA) en gronden die
'op antisociale wijze worden geëxploiteerd'. Dat laatste zijn gronden die
'hoewel ze rendabel zijn voor hun eigenaars, gegeven de voor hen gunstige
prijspolitiek en de grote oppervlakte van de bedrijven, voornamelijk gebruikt
worden voor produkten waarmee de markt al verzadigd is en die daarom beter zouden kunnen worden gebruikt voor gewassen waaraan een tekort is en
die veel arbeid vereisen'.
De toepassing van deze wet zou het volgende moeten inhouden. Het
aantal verplicht vast te stellen arbeiders zou voor elke gemeente of streek
verschillend moeten zijn, afhankelijk van de omstandigheden. In de brochure
worden hierbij minimumaantallen genoemd, namelijk 4 vaste arbeiders voor
een niet-gei'rrigeerd bedrijf van 160 ha en één vaste arbeider per elke volgende 35 ha; 4 vaste arbeiders per geimgeerd bedrijf van 40 ha en één vaste arbeider voor elke 10 ha méér (66). Over de toepassing zou voor elk in aanmerking komend bedrijf apart door een raad beslist moeten worden. Wanneer de
exploitant niet aan zijn wettelijke verplichting wil voldoen, zou onteigening
moeten volgen. De bedoeling van deze ley de laboreo forzoso is niet om de
grond op economisch onrendabele wijze te exploiteren, maar om die 'op een
sociaal meer rechtvaardige wijze te gebruiken'.
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Investeringen om op het platteland arbeidsplaatsen te creëren, met name
door openbare lichamen (Openbare Werken, het INI, SODIAN), maar ook
door private investeerders. Het geld zou moeten worden aangewend voor het
tot stand brengen van infrastrukturele werken (wegen, elektriciteitsnet,
scholen, riolering e.d.), voor het opzetten van industrie, met name die welke
landbouwprodukten verwerkt of agrarische produktiemiddelen levert, voor
uitbreiding van irrigatie en voor herbebossing.
— Het verwerven van de nodige financiële middelen voor de uitvoering van
genoemde werken. Deze zouden voornamelijk moeten komen uit een belastinghervorming (o.a. om de grootgrondbezitters, die nu vaak de belasting
kunnen ontduiken, aan te pakken) en uit verplichte investeringen in Andalusië door banken en de Cajas de Ahorros.
De CC.OO. stelt in haar nota van 1978 de volgende maatregelen voor
om de agrarische werkgelegenheid te bevorderen.
-- Strikte toepassing van de vigerende wetgeving ten aanzien van slecht geexploiteerde bedrijven.
— Stimulering van gewassen die veel arbeid vragen door middel van subsidies,
het tijdelijk buiten werking stellen van overheidsmaatregelen die de mechanisatie bevorderen, voorlichting over en overheidskrediet voor investeringen
die arbeid opleveren, zoals de aanplant van fruitbomen.
- Het ontwikkelen van runder- en schapenteelt op Siërra-bedrijven of gemengde Sierra-Vegabedrijven om de seizoenfluktuaties in de werkgelegenheid
te verkleinen.
— Benutting van de empleo comunitario voor het verbeteren van de infrastruktuur.
— Industrialisatie van de plattelandsgebieden.
De FTT (Federación de Trabajadores de la Tierra) zond in juni 1978
een nota naar de voorzitter van de regionale raad voor Andalusië, waarin
onder andere de volgende maatregelen worden voorgesteld.
— Het aan elk latifundistisch bedrijf toewijzen van een bepaald kwantum
landarbeiders. Deze moeten worden aangesteld als vaste arbeiders en worden
ingezet voor rendabele veranderingen, zoals veeteelt en intensivering van gewassen.
— Onmiddellijke toepassing van de beschikkingen betreffende de fincas
manifiestaments mejorables (aanwijsbaar verbeterbare bedrijven: zie verder).
— Opheffing van de subsidie op de mechanisatie van grote bedrijven.
— Planning van gewassen, waarbij die veranderingen worden gestimuleerd die
de grootste hoeveelheid arbeid opleveren, rekening houdend met de beperkingen van de vraag en andere randvoorwaarden voor de rentabiliteit.
— Vervroegde pensionering met 60 jaar van landarbeiders.
De voorstellen van de drie belangrijkste bonden bevatten dus een aantal gelijke maatregelen. Ten aanzien van de (grootgrond)bedrijven ligt bij de
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CC.00. en de FTT het aksent echter meer op stimulerende maatregelen,
bij de SOC daarentegen meer op maatregelen die de exploitanten willen
dwingen tot een meer arbeidsintensieve exploitatie.
De direkte bemoeienis van de nationale OVERHEID met het agrarische werkgelegenheidsprobleem beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot het
beschikbaar stellen van geld voor de empleo comunitario. Het is de bedoeling
dat het, slechts beperkte, budget regionaal verdeeld wordt naar rato van de
ernst van de werkgelegenheidsproblematiek. De procentuele verdeling over
regio's en provincies van de 6016 miljoen pesetas die van januari tot mei
1978 beschikbaar kwamen is weergegeven in Tabel 3.7. Tevens is daarin de
verdeling te zien van het aantal werklozen in maart 1978 (paro registrado
vermeerderd met het aantal deelnemers aan de empleo comunitario). De regionale verschillen in werkloosheid blijken in grote trekken wel te korresponderen met de omvang van de toegewezen gelden, maar daarnaast zijn er ook
aanzienlijke verschillen. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn, o.a. dat bij
de toewijzing van de fondsen de cijfers van maart 1978 niet gebruikt kunnen
zijn omdat ze nog niet beschikbaar waren, maar ook dat naast het aantal
werklozen tevens andere kriteria een rol spelen zoals de hardnekkigheid van
het werkloosheidsprobleem en de ontwikkeling daarvan .

Tabel 3.7
Verdeling van de fondsen voor de empieo comunitario en van de werk
lozen over de regio's en provincies, voorjaar 1978
% van het landelijk totaal
Regio's/provincies
fondsen voor de
empleo comunitario
jan mei 1978

agrarisch werklozen
maart 1978

Andalusie
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

79,2
7,2
11,1
9,6
4,8
6,0
9,6
6,8
24,1

67,1
3,4
6,1
11.3
6,8
1,3
12,6
1,6
24,0

Extremadura
Canarias
Andere regio's

15,5
1,9
3,4

21,8
0,5
10,6

100,0

100,0

Spanje
Gegevens. Ministerio de Trabajo
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De diverse betrokken overheden wordt echter ook wel verweten de
empleo comunitario te gebruiken als middel om sociale onrust de wind uit
de zeilen te nemen, waardoor gemeenten waar de landarbeiders het meest
frekwent aktie voeren ook het meeste geld toegewezen krijgen. Voor regio's
en provincies zou dat dan ook moeten opgaan. In Andalusia wordt inderdaad
meer aktie gevoerd dan in Extremadura en daarbinnen vallen met name
Sevilla, Cádiz, Córdoba en Málaga op. Almería en Huelva zijn volgens de cijfers echter ook 'over-bedeeld' bij de toewijzing van de fondsen, terwijl daar
in de afgelopen jaren weinig of geen akties voorkwamen. Herhaaldelijk worden evenwel ook onregelmatigheden gesignaleerd m.b.t. de empleo comunitario. Zo blijken ook personen die geen landarbeider zijn in aanmerking te
komen voor ondersteuning en laat men werkers in de empleo comunitario
diensten verrichten voor partikulieren. Ook wordt volgens velen de toewijzing van gelden door de politieke partijen beïnvloed om bij verkiezingen
stemmen te winnen.
Veel landarbeiders zijn om deze, maar ook om andere, redenen sterk
gekant tegen het systeem van de empleo comunitario. Ze beschouwen het
aldus verkregen geld als een aalmoes, omdat er vaak geen reëele tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd. Vooral de SOC heeft zich altijd fel tegen
het systeem verzet omdat het onvoldoende is en slechts voor korte tijd een
oplossing biedt, omdat er geen enkele zekerheid is over tijdstip en omvang
van de beschikbaarstelling van geld en omdat met de fondsen geen nieuwe
blijvende werkgelegenheid wordt geschapen. Vandaar dat door haar de
empleo comunitario wordt getypeerd als pan para hoy y hambre para mañana
(brood voor vandaag, maar morgen weer honger).
Verder heeft de Spaanse regering in een decreet van maart 1978 enkele
maatregelen aangekondigd, gericht op een toename van de agrarische werkgelegenheid, met name het beschikbaar stellen van fondsen t.b.v. arbeidsintensief agrarisch werk. De middelen zijn echter zo beperkt in verhouding tot de
omvang van de problemen dat ze slechts marginale verbetering in de situatie
kunnen brengen.
Datzelfde geldt voor de maatregelen die in de loop der jaren werden
genomen om uitvoering te geven aan de wettelijke mogelijkheden tot onteigening van niet of slecht geëxploiteerd grondbezit. De bestaande wet van
1973 bepaalt dat de eigenaar zijn grond goed dient te exploiteren, zowel uit
economisch als uit sociaal oogpunt, en maakt het mogelijk om land te onteigenen wanneer dat nodig is 'voor de oplossing van een fundamenteel sociaal probleem' (BOE 1976: 19, 187). Er is echter weinig gebruik van gemaakt. Voor zover bekend werden in Sevilla en Córdoba slechts enkele
latifundios in de Pedroches en de Sierra onteigend.
Vooral de laatste jaren wordt er uit de kringen van landarbeiders weer
aangedrongen op ingrijpende landhervormingen. La tierra para quien la trabaja,
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het land voor wie het bewerkt, ¡s een oude leus die men nu weer kan horen.
Het was een van de doelstellingen van de akties van 1978. De vraag is natuurlijk wel of onteigening zonder meer een effektief middel is om de werkgelegenheid te vergroten, temeer omdat de grond die zo beschikbaar komt in het
verleden meestal is gebruikt voor het stichten van kleine, weinig efficiënte,
gezinsbedrijfjes. Het zou wel het geval kunnen zijn indien de onteigende grond
voordien niet of zeer extensief werd geëxploiteerd of als men overgaat tot
irrigatie van het onteigende land.
Het was opvallend dat in mei 1978, enige maanden na de bezettingsakties van landarbeiders, de onteigening bekend werd gemaakt van de bezittingen van 31 eigenaars in Sevilla en Cádiz en wel in de westelijke Campiña,
het gebied waar de betreffende akties voornamelijk waren gevoerd. Vrijwel
tegelijkertijd verscheen het bericht dat de regering voorstellen naar de Cortes
zou sturen voor nieuwe wettelijke regelingen binnen de landhervormingswet,
vervat in een Ley de Tierras Ociosas en een Ley de fincas manifiestaments
me/orables. Daarmee zou niet of onvoldoende geëxploiteerde grond gemakkelijker kunnen worden onteigend.
Deze regelingen traden in werking op 1 januari 1980. Definitieve onteigening zal echter ook met deze wetten niet meevallen. Het grondbezit moet
namelijk een oppervlakte hebben van minstens 500 ha secano of 50 ha
regadío. Nadere kriteria werden gepubliceerd in het staatsblad van 11 april
1980. Om niet getroffen te worden door onteigening moet een bedrijf
minstens 80% van de normale arbeidsbezetting hebben, moet minstens 80%
van de daarvoor in aanmerking komende grond ook in cultuur gebracht zijn
en moet de produktie minstens 70% van de normale opbrengst bedragen. In
het duister blijft wat 'normaal' is en hoe men bepaalt of een bedrijf aan deze
voorwaarden voldoet. Wanneer het IRYDA meent dat een bedrijf voor onteigening in aanmerking komt, krijgt de eigenaar eerst twee maanden de tijd
om een plan tot verbetering in te dienen alvorens tot nadere stappen wordt
overgegaan. Op 12 juni 1980 (wederom dus na een periode van ernstige onlusten) werd bekend dat de onteigening van 87 bezittingen werd overwogen
(totale oppervlakte 14.619 ha), de meeste in Extremadura, een kleiner aantal in Andalusië (Cambio 16, 1980, 447: 4 1 ; El Pais 12-6-1980).

3.2.4

KONKLUSIES

Hoewel door het tekortschieten van de bronnen geen exakte informatie over de werkgelegenheidssituatie voorhanden is, kan uit het voorgaande toch wel een aantal konklusies worden getrokken.
Wat betreft omvang en samenstelling van de agrarische beroepsbevolking zien we het volgende.
246

Spanje ¡s sterker agrarisch dan de meeste andere (West-)Europese landen.
Dit geldt voor het grootste deel van het land, behalve het Noordoosten. Andalusie heeft een hoger aandeel agrariërs in zijn beroepsbevolking dan het
land als geheel. Dit geldt in nog sterkere mate voor de provincie Córdoba;
Sevilla evenaart echter het landelijk gemiddelde.
— Wat betreft de diverse agrarische sociale groepen zien we zeer grote regionale verschillen binnen Spanje. Zowel voor wat betreft het aantal landarbeiders als het deel dat zij vormen van de agrarische beroepsbevolking verschilt
de zuidelijke helft van Spanje, en vooral Andalusie, sterk van de restvan het
land. Er treedt hierbij een duidelijke korrelatie op met de mate waarin het
latifundisme voorkomt. Sevilla en Córdoba behoren dan ook tot de provincies met de hoogste percentages en aantallen landarbeiders.
Met betrekking tot de werkgelegenheidssituatie kan men het volgende
konstateren.
Hoewel het werkloosheidspercentage m de landbouw landelijk lager ligt
dan dat van de totale werkloosheid, komt het m Andalusie aanzienlijk daar
bovenuit. Behalve Huelva en Málaga hebben alle provincies van deze regio
een werkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde. De provincies
Sevilla en Córdoba figureren zelfs op de eerste en derde plaats van de landelijke ranglijst. Circa tweederde van het totale aantal agrarisch werklozen van
Spanje woont dan ook m Andalusie en de helft hiervan komt voor rekening
van de twee genoemde provincies. Men mag aannemen dat het hoge aandeel
van de landarbeiders binnen de agrarische beroepsbevolking hierbij doorslaggevend is, zodat indirekt het latifundisme zijn invloed hierbij doet gelden.
Wat betreft de totale werkloosheid ligt Andalusie als geheel en evenzo elk
van de acht provincies afzonderlijk, (ver) boven het landelijk gemiddelde.
Behalve voor Andalusie geldt dit ook voor de rest van Zuid-Spanje (Maas
1980: 10-11). De uitwijkmogelijkheden voor agrarisch werklozen naar andere sektoren zijn er dan ook beperkt In Sevilla en Córdoba vormen de agrarisch werklozen bijna 40% van het totale aantal· circa 46.000 van het totaal
van ongeveer 116.000 m maart 1978 Beide cijfers zijn relatief zeer hoog
voor een bevolking van 2,1 miljoen (1977; Banco de Bilbao, 1980).
— De landbouw is de economische sektor waar de werkgelegenheid m recente tijd het sterkst is gedaald. In de provincies Sevilla en Córdoba was die
daling nog sneller dan m het land als geheel. De agrarische beroepsbevolking
verminderde landelijk nog iets sneller dan de werkgelegenheid, maar m de
beide provincies was het, met name gedurende de laatste jaren, omgekeerd.
— In deze laatste ontwikkeling zal één van de oorzaken van de hogere agrarische werkloosheid moeten worden gezocht. Maar, gezien de hoge algemene
werkloosheid, spelen ook de geringe mogelijkheden om buiten de landbouw
werk te vinden een rol, terwijl ook m de vroegere toevluchtsoorden voor het
agrarische bevolkingsoverschot van dit gebied de mogelijkheden sterk zijn m247

geperkt. Madrid en Barcelona hebben nu zélf grote aantallen werklozen en de
gastarbeid in het buitenland is, met uitzondering van agrarisch seizoenwerk
in Frankrijk, sinds 1974 steeds verder beperkt.
— Niet alleen bij het totale werkloosheidspercentage, maar ook voor wat betreft dat van de landbouw bestaat er een flink verschil tussen Sevilla en
Cordoba. Daarvoor zullen zowel het verschil in numerieke ontwikkeling van
de agrarische beroepsbevolking, als het verschil in de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de landbouw gedurende de afgelopen decennia als oorzaken moeten worden aangewezen. Van 1960 tot en met 1977 nam weliswaar
het aantal arbeidsplaatsen in Cordoba sterker af dan in Sevilla, maar de afname van de agrarische beroepsbevolking, zowel in totaal als voor de landarbeiders afzonderlijk, was er nóg groter. In recente jaren (1973-1977) is de afname van de agrarische beroepsbevolking in beide provincies niet veel verschillend, maar de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is in Sevilla
bijna tweemaal zo groot (voor arbeiders zelfs 2,3 maal) als in Cordoba. Dit
valt niet alleen te konkluderen uit de cijfers van de Banco de Bilbao, ook de
verhouding tussen het berekende werkgelegenheidspotentieel op basis van
gewassen en ¡ornadas teóricas voor het begin van het decennium en de thans
aanwezige agrarische bevolking en werkloosheid maken dit aannemelijk.
Deze ontwikkeling ging vergezeld van een verschil tussen beide provincies wat betreft de migratie en (mede daardoor) de ontwikkeling van de
totale bevolking, hetgeen ook zijn invloed zal hebben gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheidssituatie. Van 1961 tot 1970 had Sevilla een
vertrekoverschot van 114.369, d.w.z. 9,3% van de bevolking van 1960. Door
een geboortenoverschot van 207.124 nam niettemin de bevolking in deze
periode toe met 7,5%. In Córdoba resulteerden een vertrekoverschot van
183.346 (23,0%) en een geboortenoverschot van 109.025 in een bevolkingsafname van 9,3% (INE 1974b). Dit verschil in ontwikkeling heeft zich waarschijnlijk na 1970 voortgezet. Volgens voorlopige cijfers had Sevilla van
1970 tot en met 1975 een vertrekoverschot van 30.839 (2,3% van de bevolking van 1970) en Córdoba van 44.768 (6,2%) (Banesto 1979). Een van de
oorzaken, waardoor de agrarische werkgelegenheid zich in Córdoba beter
wist te handhaven dan in Sevilla, lijkt het intensievere bouwplan dat hier
wordt toegepast, met name in de Lage en Hoge Campiñagebieden.
De relevantie van en de konsekwenties uit het voorgaande, van belang
bij de beoordeling van de werkgelegenheid op de latifundios in Sevilla en
Córdoba kunnen als volgt worden omschreven en globaal gekwantificeerd.
De landarbeiders, die voor hun bestaan vooral afhankelijk zijn van de
werkgelegenheid op de latifundios en wier regionale spreiding dan ook een
grote overeenkomst vertoont met die van het latifundisme, vormen met een
aantal van 140 à 150.000 ongeveer 80% van de agrarische beroepsbevolking
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van beide provincies. Naar schatting is minstens een kwart hiervan struktureel werkloos. De uitwijkmogelijkheden naar werk ¡n andere bedrijfstakken
in de provincies zijn zeer beperkt, aangezien ook daarin de werkloosheid
zeer hoog is. Uitwijken naar andere provincies in de regio of naar andere delen van het land of naar het buitenland, hetzij voor agrarisch werk of voor
werk in andere sektoren, is eveneens slechts in beperkte mate mogelijk. De
overige Andalusische provincies hebben namelijk ook hoge werkloosheidscijfers, in het meer ontwikkelde Noordoosten van Spanje zijn ze lager maar
wel snel stijgende en de traditionele gastarbeiderslanden van West-Europa
stoten meer buitenlandse werknemers uit dan ze opnemen. Alleen de empleo
comunitario ter plaatse en seizoenwerk elders (bieten-, druiven- en olijvenkampagne, toerisme aan de 'Costas' en op de eilanden) bieden beperkte mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten buiten de landbouw.
Het ziet er dus naar uit dat in de naaste toekomst de werkgelegenheid
op de latifundios een van de voornaamste bestaansbronnen voor de landarbeiders van Sevilla en Córdoba zal blijven. De omvang en de ontwikkeling
daarvan is voor deze bevolkingsgroep dan ook van levensbelang. De situatie is
voor de landarbeiders in Córdoba gunstiger dan in Sevilla, zoals ook blijkt
uit de lagere werkloosheidscijfers en het geringere aantal protestakties. De
oorzaak daarvan ligt niet alleen in een andere ontwikkeling van de agrarische
beroepsbevolking, maar ook de keuze van intensievere gewassen in Córdoba.
Dat dit laatste ook betrekking heeft op de latifundios zal in deel 3.3 nog uitvoerig blijken.
Vergelijken we de spreiding van arbeidsaanbod, arbeidsbehoefte en
werkloosheid op gemeenteniveau met die van het latifundisme, dan konstateren we dat eerstgenoemde verschijnselen kwantitatief vooral gelokaliseerd
zijn in de vlakte van de beide provincies (Aljarafe, Marismas, Lage en Hoge
Campiña inclusief Vega). Dat is, met uitzondering van de Hoge Campiña van
Córdoba en de Aljarafe, ook het geval met het latifundisme, althans als we
de betekenis daarvan zowel afmeten aan de oppervlakte als aan de produktiewaarde van de grond (het 'gekorrigeerde latifundisme-koncentratiegetal').
Dat is niet zo verwonderlijk omdat genoemde regio's nu eenmaal de meest
produktieve streken van de beide provincies zijn. Overeen eventuele samenhang zegt dit dus niet veel. Wel bleken de voornaamste latifundismegebieden,
met name die van Sevilla, dezelfde streken te zijn als waar in het afgelopen
decennium de werkgelegenheid in de landbouw waarschijnlijk het sterkst is
verminderd. Hiertussen kan wél een verband bestaan.
Bij vergelijking van de spreiding van de werkloosheid en het latifundisme alleen gemeten naar oppervlakte (het 'ongekorrigeerde latifundisme koncentratiegetal) valt op dat een groot aantal gemeenten met een hoog latifundisme-aandeel juist lage werkloosheidspercentages hebben ( т . п . in Pedroches,
de Sierragebieden en de Marismas, maar ook b.v. de gemeente Córdoba).
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Ook het omgekeerde doet zich echter voor, o.a. in verschillende gemeenten
in Zuidwest-Sevilla en in de Pedroches.
Er zijn diverse voorstellen en plannen die een verbetering van de werkgelegenheidssituatie voor landarbeiders beogen. De verkenning van de oorzaken van de huidige werkloosheid laat echter zien dat de meeste van strukturen aard zijn, hetzij komend van buiten de landbouw (bevolkingsgroei en
de werkgelegenheid in andere bedrijfstakken, regionaal, nationaal en op Europees niveau), hetzij voortkomend uit de struktuur en de ontwikkelingen
binnen de landbouw zelf (kapitalisering, arbeidsextensivering, grondbezitsstruktuur). Effektieve maatregelen zullen derhalve diep ingrijpende sociale,
politieke en economische veranderingen vereisen.

Fofo 23: Uitdunnen van zonnebloemen. Córdoba

3.3

DE WERKGELEGENHEID OP DE LATIFUNDIOS

In dit deel zal een aantal aspekten van de werkgelegenheid op de
latifundios van Sevilla en Córdoba worden geanalyseerd, met name de arbeidsbehoefte, de arbeidsbezetting en de seizoenvariaties hierin, alsmede een
aantal kenmerken van de arbeidskrachten op deze bedrijven, in het bijzonder
hun klassificering naar funktie, de aard van hun dienstverband (vast of dagloner) en hun woonplaats.
Evenals bij de exploitatiewijze van de latifundios zal hierbij weer aandacht worden besteed aan regionale verschillen binnen de provincies als geheel maar vooral binnen het gebied van de Lage Campiña, en zullen de kenmerken van de latifundios weer worden vergeleken met die van de kleinere
agrarische bedrijven.
Als bronnen zullen voornamelijk worden gebruikt de Censo Agrario
van 1972, de in 1977/78 gehouden bedrijfsenquête en de enquête van Loring
uit 1974/75.

3.3.1 ARBEIDSBEHOEFTE
3.3.1.1

EN

ARBEIDSBEZETTING

De arbeidsbehoefte volgens de Censo Agrario van 1972

In de gegevens van de Censo Agrario komt geen direkt bruikbare informatie voor over de arbeid op de agrarische bedrijven. Omdat echter uit de
Censo wel per bedrijfsgrootteklasse bekend is welke gewassen worden verbouwd en welk vee wordt gehouden, was het mogelijk om de arbeidsbehoefte van latifundios en andere bedrijven voor de diverse regio's op indirekte
wijze te bepalen en wel met de standaarduren zoals uiteengezet in deel 3.1.3.
Voor de Lage Campiña is dat gebeurd met de hele arbeidskalender, voorde
andere regio's is de berekening beperkt tot de jaartotalen (67).
3.3.1.1.7 Regionale verschillen in arbeidsbehoefte op de latifundios
provincies Sevilla en Córdoba

in de

De resultaten van genoemde berekeningen zijn per regio en voor de
provincies te vinden in Tabel 3.8. Zij maken een vergelijking mogelijk tussen
de latifundios in de verschillende regio's en tussen latifundios en kleinere
bedrijven in hetzelfde gebied. Daarom is niet alleen de arbeidsbehoefte gegeven per hektare produktieve oppervlakte, waarin ook bos en natuurlijke
plantengroei zijn глэедеіеИ, maar ook per hektare landbouwgrond (inclusief
blijvend grasland).
Er zijn wel enkele zaken die overwogen dienen te worden bij het trek251

Ol

Tabel 3 8
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ken van konklusies uit deze resultaten. De benodigde hoeveelheid arbeid ¡s
berekend met de standaarduren die gemiddeld nodig zijn voor gewassen en
vee en de uitkomsten geven dus aan of het aksent ligt op meer of minder arbeid vragende produktietakken. Dit betekent dat men hiermee een antwoord kan krijgen op een van de meest kruciale strijdvragen betreffende de
latifundios, ni. of de exploitanten van deze bedrijven kiezen voor meer of
minder arbeidsintensieve produkties. Wat men met deze methode niet kan
achterhalen is: (a) of het mogelijk was geweest, gezien bodem, reliëf en andere
externe produktie-omstandigheden, om te kiezen voor meer arbeidsintensieve produktievormen en (b) of deze op meer of minder (arbeids)intensieve
wijze worden gerealiseerd (de bewerkingsintensiteit).
Vraagpunt (a) kan gedeeltelijk en misschien zelfs wel geheel worden
geëlimineerd, wanneer men uitgaat van de cijfers die zijn gebaseerd op de
landbouwoppervlakte. Bos, natuurlijke plantengroei en improduktieve oppervlakte zijn daarbij immers buiten beschouwing gelaten en men mag aannemen dat de overblijvende oppervlakte zowel geschikt is voor arbeidsintensieve als voor extensieve teelten. Voor de Lage Campiña zal onze methode
nog verder worden verfijnd door alleen de bewerkte oppervlakte te nemen
(blijvend grasland wordt dan ook buiten beschouwing gelaten). Anders zou
namelijk een vertekend beeld kunnen ontstaan van het oosten, omdat
hierin ook een stuk Sierra is begrepen.
Vraagpunt (b) kan alleen worden beantwoord aan de hand van de gehouden enquêtes, die in deel 3.3.1.2 aan de orde komen. Daar zal blijken
dat, tenminste voor de Lage Campiña, de werkelijk aangewende hoeveelheid
arbeid op de latifundios ¡ets lager ligt dan men op grond van de standaarduren berekent (de latifundios van Sevilla hebben een bewerkingsintensiteit
van 0,95 en die van Córdoba van 0,99), maar dat die voor de kleinere bedrijven veel hoger ligt (in Córdoba is de bewerkingsintensiteit 1,30).
Een andere overweging bij de resultaten moet zijn (er werd ook bij de
exploitatiewijze op gewezen), dat de 23 gemeenten niet willekeurig zijn
gekozen, maar zijn geselekteerd op grond van het hoge aandeel dat de
latifundios er hebben in de totale oppervlakte. Dit nu betekent vrijwel zeker
dat de in de geselekteerde gemeenten voorkomende latifundios wel, maar dat
de daar voorkomende kleinere bedrijven niet representatief zijn voor de totale populaties van de betreffende regio's of van de provincies als geheel. Vergelijking van de diverse beschikbare gegevens leidt tot de konklusie dat de
kleinere bedrijven in de geselekteerde gemeenten minder arbeidsintensief
worden geëxploiteerd dan gemiddeld. Voor Córdoba kan het verschil bij benadering worden bepaald en wel op ongeveer 30% (68).
Dit nu betekent een versterking van de eerste belangrijke konklusie
die men uit Tabel 3.8 kan trekken, namelijk dat op de latifundios aanzienlijk minder intensieve produkties worden toegepast dan op de kleinere be253

drijven. Vergelijkt men het aantal AD/ha voor de hele produktieve opper
vlakte (kolommen к t/m n) dan zijn de verschillen wel zeer groot. In het 'gun
stigste' gebied (de Hoge Campiña van Sevilla) is het verschil nog altijd 26%,
in drie regio's is het 30 tot 40% en in de overige is het nog groter. Bij de
provinciale totalen liggen de cijfers overigens nog veel verder uiteen.
Omdat het uiteraard mogelijk is dat het juist de grote bedrijven zijn
die de minder produktieve grond bezitten, is het nuttig ook een vergelijking
te maken op basis van de arbeidsintensiteit op de landbouwgrond. Hier ziet
het beeld er voor de latifundios gunstiger uit. Er is zelfs één gebied, de
Pedroches, waar ze een 28% grotere arbeidsintensiteit hebben dan de kleinere
bedrijven, maar in de overige komen de latifundios toch op slechts 85, 82,
79, 7 1 , 68 en 65% van de voor de kleine bedrijven in hun regio berekende
hoeveelheden. Ook hierbij liggen weer de provinciale totalen lager voor de
latifundios en wel op 50% voor Sevilla en 55% voor Córdoba.
Vergelijken we vervolgens de latifundios in de verschillende regio's
onderling, dan levert dat voor de arbeidsintensiteit op de produktieve
oppervlakte weinig verrassingen op. De Hoge en Lage Campiñagebieden komen alle op een arbeidsbehoefte van rond de 12 AD/ha, de Sierragebieden
op ongeveer 4 en de Pedroches op 3. Van de 'parallelle' gebieden in beide
provincies liggen de Sierra en de Lage Campiña van Sevilla boven die van
Córdoba en de Hoge Campiña iets daaronder, maar alleen bij de Lage Campiña is er een verschil van enige betekenis, namelijk 0,6 AD/ha. Voorde landbouwgrond alléén komt de Pedroches ook weer als veruit laagste uit de bus
(8,5 AD/ha), de Sierras liggen het hoogst (resp. 18,9 en 23,1) en de Campiñagebieden laten cijfers van 12,6 tot 15,0 AD/ha zien. De hoge cijfers van de
Sierras zullen moeten worden toegeschreven aan de relatief zeer kleine oppervlakte landbouwgrond, waar tegenover echter wel een aanzienlijke veestapel staat, zodat gemiddeld per ha zeer hoge waarden worden bereikt. Opvallend is dat bij de landbouwgrond nu alle Sevillaanse gebieden lager scoren
dan hun Cordobese partners. Bij de Sierra scheelt het 18%, bij de Lage en
Hoge Campiña resp. 14 en 3%.
Men zou kunnen veronderstellen dat de verschillen tussen grote en
kleine bedrijven en tussen de regio's zoals hierboven gekonstateerd, geheel
of grotendeels het gevolg zijn van verschillen in de aandelen bevloeide grond,
zodat er in feite van een verschil in arbeidsintensiteit op vergelijkbare gronden geen sprake is (zelfs voor dezelfde gewassen is immers de benodigde
hoeveelheid arbeid op regadiogrond hoger dan op droge grond). Als dat zo
zou zijn, dan rijst natuurlijk toch weer de vraag of de verschillen in aandeel
bevloeide grond hun oorzaken vinden in het verschil in mogelijkheden of dat
juist verschillen in de keuze van de aanwezige mogelijkheden eraanten grondslag liggen, wat toch weer betekent het al of niet kiezen vooreen arbeidsintensieve exploitatievorm. In het volgende deel zal de invloed van de bevloeide
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grond worden geneutraliseerd door de hele oppervlakte om te rekenen in
secano-equivalenten en dan zal blijken dat het onderscheid m bevloeide op
pervlakte de gesignaleerde verschillen met verklaart (69)
3 3.1 12 De arbeidsbehoefte op de latifundios in de Lage Campiña
Voor de werkgelegenheid geldt, evenals voor de eerder behandelde
exploitatiewijze van de grond, dat de beschikbare informatie een nauwkeun
ger en diepgaander analyse toelaat van de latifundios m de Lage Campiña dan
m de rest van de beide provincies, met alleen omdat het materiaal van de
Censo uitgebreider is, maar ook omdat het kan worden vergeleken met dat
van de bedrijfsenquête.
Op basis van de Censo zal op de eerste plaats een vergelijking worden
gemaakt van de totale omvang van de arbeidsbehoefte tussen de diverse groot
teklassen (latifundios en kleinere bedrijven), zowel voor de Lage Campiña als
geheel als per regio Daarna zal op basis van dezelfde bron een nadere analyse
plaatsvinden van de omvang van de arbeidsbehoefte op de latifundios, gedif
ferentieerd naar regio
Op dezelfde wijze als hierboven is op basis van gewassen en veebezet
tmg de arbeidsbehoefte vastgesteld voor de Lage Campiña, nu echter met
slechts voor twee grootteklassen (onder en boven de 300 ha grens) maar
voor een twaalftal De arbeidsdichtheid is berekend op basis van de bewerkte
oppervlakte Voor de twee klassen aan weerszijden van de 300 ha grens is
bovendien een calculatie gemaakt van de arbeidsdichtheid per ha secano equi
valent. Dit was mogelijk doordat m de resultaten van de Censo Agrano de
bevloeide oppervlakte is uitgesplitst m permanent en tijdelijk bevloeid (70)
BIJ het hanteren van de arbeidsbehoefte per ha bewerkte oppervlakte
als maatstaf, blijven dus buiten beschouwing de vraag of alle grond die in
kuituur zou kunnen worden genomen ook werkelijk bebouwd wordt, of er
verschillen m bewerkingsintensiteit zijn en de vraag of de droge grond ook
zou kunnen worden geirngeerd De mogelijkheid tot irrigatie is zeker met
overal (in gelijke mate) aanwezig Voor het geheel van de Lage Campiña of
voor de grote delen (het Westen, Midden en Oosten) zal dat met zo sterk uit
eenlopen De gemeenten die deze regio's vertegenwoordigen werden immers
juist met het oog hierop, zowel langs de Guadalquivir als verder daarvandaan
gekozen Zodra men afzonderlijke gemeenten wil vergelijken gaat de irrigatie
echter wel gewicht m de schaal leggen Vandaar dat dan de arbeidsdichtheid
per haSE zal worden gehanteerd Een andere belangrijke reden daarvoor is
dat de zo gekonstateerde arbeidsintensiteit kan worden vergeleken met de
klassen van arbeidsintensiteit van Tabel 3 1
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Figuur 3.12 - ARBEIDSBEHOEFTE PER
BEDRIJFSGROOTTEKLASSE
Aantal arbeidsdagen per ha bewerkte oppervlakte per jaar in de Lage Campiña van Sevilla
en Córdoba.
Bron: Berekend uit de Censo Agrario 1972
8 geselekteerde gemeenten van de Lage
Campiña
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Figuur 3.13
ARBEIDSBEHOEFTE PER
BEDRIJFSGROOTTEKLASSE
Aantal arbeidsdagen per ha secano·
equivalent per jaar m de Lage
Campiña van Sevilla en Cordoba
Bron: zie Figuur 3 12
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In Tabel 3.9 worden de uitkomsten van beide berekeningen gegeven
voor de regio's en de gemeenten, zowel voor de latifundios als voor de bedrijven onder de 300 ha. Figuur 3.12 laat voor 12 grootteklassen per regio van
de Lage Campiña de arbeidsbehoefte per ha bewerkte oppervlakte zien en
Figuur 3.13 de arbeidsbehoefte per haSE voor de klasse kleiner dan 300 ha
en apart voor de drie klassen van latifundios, eveneens per regio. Uit het verloop van de lijnen van de arbeidsbehoefte per ha bewerkte oppervlakte voor
alle grootteklassen in Figuur 3.12, blijkt dat voor de Lage Campiña als geheel (lijn 'totaal') zich een daling voordoet vanaf de kleinste bedrijfsklassen
tot de klasse van 300-500 ha, zij het dat de daalsnelheid afneemt. Laten we
de klasse van minder dan 10 ha buiten beschouwing, omdat daarin een belangrijke rol wordt gespeeld door de (veeteelt)bedrijven zonder grond, dan
daalt de behoefte van circa 22 tot 13 AD/ha om na de klasse van 300-500 ha
weer licht tot 15 te stijgen. Gemiddeld is de arbeidsbehoefte 16,7 AD/ha.
Voor de bedrijven onder 300 ha bedraagt dat gemiddelde 18,2 en voor de
latifundios 13,9 AD/ha, een verschil derhalve van 4,3.
Het verloop is in de drie onderscheiden regio's verschillend. In het
Westen hebben alle klassen onder de 300 ha een hogere behoefte dan gemiddeld (= totaal), in het Oosten en Midden vrijwel allemaal een lagere.
Bij de latifundios daarentegen ligt het Westen in alle klassen onder het gemiddelde, in het Oosten en Midden telkens slechts in één klasse. Men kan
dan ook konstateren dat alleen het verloop in het Westen beantwoordt aan
het 'klassieke' beeld van een steeds lagere arbeidsbehoefte per hektare met
het groter worden van de bedrijfsoppervlakte. In het Midden en Oosten stijgt
die juist weer in de grootste klassen. In het middengebied is het zelfs zo dat
de klassen van minder dan 10 en die van 1000 en meer ha de hoogste arbeidsbehoefte hebben.
Wat betreft de arbeidsbehoefte per ha bewerkte oppervlakte kan voor
de latifundios dan ook het volgende worden gekonstateerd in vergelijking
met de kleinere bedrijven. In het Westen hebben alle latifundioklassen een
lagere behoefte dan alle kleinere klassen. Gemiddeld is het verschil tussen
latifundios en kleinere klassen 8,1 AD/ha. Het Westen is de enige regio waar
de bedrijven van 300-500 ha niet als laagste latifundioklasse uit de bus komen.
In het Oosten liggen de latifundios ongeveer gelijk met de 'middenbedrijven'
van 100-300 ha, maar onder de kleinere. Het verschil met alle bedrijven kleiner dan 300 ha is 3,2 AD/ha. In het Midden zien we hetzelfde beeld, zij het
dat hier de twee grootste klassen gemiddeld zelfs uitkomen boven de klassen
vanaf 30 ha. Het verschil tussen de bedrijven aan weerszijden van de 300 ha
grens is hier gemiddeld dan ook slechts 2,3 AD/ha. Opvallend is dat de gemiddelden van alle bedrijven voor de drie gebieden slechts kleine verschillen
vertonen. Westen, Midden en Oosten wijken resp. slechts 0,9, 0,7 en 0,1
AD/ha af van het gemiddelde voor de hele Lage Campiña, een aanwijzing te257

meer dat het in de Campiña gekozen speciale studiegebied vrij homogeen is
¡n zijn agrarische mogelijkheden, wat ook het uitgangspunt was bij de afbakening ervan.
Bezien we de arbeidsbehoefte per ha bewerkte oppervlakte verder op
het niveau van 'provincies' en gemeenten (Tabel 3.9) dan valt, evenals bij
onze analyse van de intensiteit van de produktie, op dat Córdoba hoger
scoort dan Sevilla, namelijk ongeveer 20%. Tussen de gemeenten bestaan
uiteraard grotere verschillen. In Alcalá, Palma en Córdoba, de drie gemeenten
met vrij veel bevloeide grond en/of fruitteelt, hebben de latifundios een hoger dan gemiddelde arbeidsbehoefte, in de overige gemeenten een lagere.
Vergelijking van de klasse van kleiner dan 300 ha met die daarboven laat zien
dat in alle onderscheiden regio's en gemeenten de kleinere bedrijven een
grotere arbeidsbehoefte hebben dan de latifundios.
Dit laatste nu is eveneens het geval als we de arbeidsbehoefte vergelijken m.b.v. het tweede kriterium, het gemiddelde per hektare secano-equivalent.
Wel zijn steeds de verschillen hierbij kleiner en dat is ook het geval
wanneer we de latifundios in de diverse regionale gehelen met elkaar verge-

Tabel 3.9
Arbeidsbehoefte per bednjfsgrootteklasse, per regio en per gemeente van de
Lage Campiña van Sevilla en Córdoba
AD/ha Bewerkte opp

AD/ha SE

Regio's
bedrijfsgrootte kl assen (ha) bedrijfsgrootte khassen(ha)
-•300

>300

totaal

--300

S* 300

totaal

Lage Campiña Sevilla
Alcalá de Guadaira
Carmona
Ecija
Marchena

17,8
31,1
18,4
14,8
16,0

13,0
15,3
11,7
13,5
13,6

16,0
24,3
16,0
14,3
15,2

15,9
25,8
16,3
13,1
15,5

12,2
14,7
11,4
12,0
13,4

14,5
21,3
14,7
12,7
14,8

Lage Campiña Cordoba
Castro del Rio
Cordoba
Palma del Rio
Santaella

18,7
19,3
17,5
30,9
15,5

15,7
6,4
150
22,0
13,7

17,8
17,9
16,9
26,9
15,1

14,6
18,5
13,3
16,3
14,2

12,6
6,0
12,2
14,3
13,4

14,0
17,2
13,0
15,5
14,0

Totaal Lage Campiña

18,2

13,9

16,7

15,3

12,3

14,3

Westen
(Alcalá + Carmona)
Midden
(Ecija * Marchena + Palma)
Oosten
(Castro * Cordoba • Santaella)

20,6

12,5

17,6

18,1

12,1

16,0

17,0

14,7

16,0

14,2

12,6

13,6

17,5

14,3

16,6

14,3

12,1

13,7

Gemeenten

Bron Berekend m b ν standaarduren uit gegevens van de Censo Agrario van 1972
8 geselekteerde gemeenten van de Lage Campiña
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lijken. Voor de grotere gehelen, Westen, Midden, Oosten en Sevilla en
Cordoba variëren de gemiddelden van 12,1 tot 12,6. Bij de gemeenten echter
zijn de verschillen groter: het aantal AD per haSE loopt hierbij uiteen van
6,0 tot 14,7. Behalve dat in alle onderscheiden regionale eenheden de latifundios een lagere arbeidsbehoefte hebben dan de kleinere bedrijven, blijkt het
verschil tussen deze twee klassen in Sevilla opnieuw aanzienlijk groter dan ¡n
Córdoba.
Vergelijken we de per grootteklasse bepaalde arbeidsbehoefte per
haSE met de waarderingsschaal van de klassen van arbeidsintensiteit, zoals
naast Figuur 3.13 gegeven, dan blijkt (1°) dat de bedrijven beneden de 300
ha in alle drie de onderscheiden regio's onder de kwalifikatie 'intensief'vallen en (2°) dat in de drie regio's slechts één keer een latifundioklasse aan de
kwalifikatie 'intensief' komt, drie keer een klasse 'matig intensief'scoort en
dat de overige 5 klassen niet hoger komen dan 'matig extensief'. Voor de
Lage Campiña als geheel scoren de latifundios gemiddeld 'matig intensief'
en de bedrijven kleiner dan 300 ha 'intensief'. Uit Tabel 3.9 en uit de Figuren 3.12 en 3.13 blijkt overigens wel dat veel gemiddelden het resultaat zijn
van zeer uiteenlopende waarden van afzonderlijke regio's, gemeenten of klassen. Datzelfde geldt trouwens voor alle gemeenten.
Voor het volgende deel, waarin de arbeid zal worden bekeken aan de
hand van de bedrijfsenquête, is het nog goed te wijzen op de in Tabel 3.9 en
Figuur 3.13 voorkomende gegevens van de drie delen van de Lage Campiña.
Het onderscheid tussen Westen, Midden en Oosten werd immers gemaakt
omdat in het Midden geen bedrijfsenquêtes konden worden gehouden. Het
blijkt dat volgens de beide hier gehanteerde kriteria de latifundios in de drie
gebieden geen al te grote verschillen vertonen. Wél valt op te merken dat bij
beide kriteria het Midden wat hoger scoort dan de twee andere gebieden, dat
dit verschil vooral veroorzaakt wordt door de latifundios van de in Córdoba
gelegen gemeente Palma del Rio en dat dit verschil voornamelijk aanwezig is
in de klasse van 1000 ha en groter. De vergelijking geeft dus geen reden om
te twijfelen aan de representativiteit van de in het Westen en Oosten geënquêteerde latifundios voor de totale populatie van de Lage Campiña.
3.3.1.2

Arbeidsbehoefte en arbeidsbezetting volgens de bedrijfsenquête

Met behulp van de bij de enquêtes verkregen gegevens kunnen werkgelegenheid en arbeidsintensiteit van de latifundios vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd en 'gewaardeerd'. Ten eerste door op dezelfde wijze
als hiervóór gebeurde met de Censogegevens, uit de gewassen de arbeidsbehoefte te berekenen met behulp van de standaarduren. Een tweede mogelijkheid is om uit te gaan van de bij de enquête gekonstateerde hoeveelheid wer259

keiijk aangewende arbeid, de arbeidsbezetting. Kombinatie van deze twee
geeft de derde mogelijkheid, namelijk het berekenen van de bewerkingsintensiteit. Vervolgens kan de arbeidsbezetting per haSE beoordeeld worden met
behulp van de klassen van arbeidsintensiteit en tenslotte kan de arbeidsbezetting van de latifundios worden vergeleken met die van kleinere bedrijven (71).
3.3.1.2.1 De arbeidsintensiteit
per gebied

van de latifundios per klasse, per bedrijf en

De diverse kwantitatieve gegevens over de arbeid op de geënquêteerde
latifundios zijn vermeld in Tabel 3.10 en in de Figuren 3.14 en 3.15.

Tabel 3 10
Diverse kencijfers betreffende de arbeidsintensiteit van latifundios Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Bron Bednjfsenquête 1977/78
Provincie
Bedrijfsgrootteklassen
(ha)

300
1400

Arbeidsbehoefte, aantal AJE
212
(berekend m b ν standaarduren)'
perhaSE
85
Arbeidsbezetting, aantal AJE
190
(werkelijk aangewende arbeid)
waarvan vaste arbeid
99
Bewerkingsintensiteit
0,90
(arbeidsbehoefte: arb bezetting)
Arbeidsdichtheid
89
( AD per ha produktieve opp )
Arbeidsdichtheid
7,6
(ADperhaSE,
Bruto Arbeidsproduktiviteit
|122
(miljoenen pesetas bruto geld
opbrengst per AJE 1

400
500

SEVILLA
S00 700 >
to
700 1000 1000 taal

300
400

CÓRDOBA
400 500 700 >
to
500 700 1000 1000 taal

Sevilla
8iCor
doba
tot

125

126

164

286

913

363

182

204

219

92

1060 1973

80
126

58
142

89
144

8,5
269

8,0
871

11,9
355

10,9
214

9,8
177

90
237

8,3
70

10,3
9,1
1053 1924

125 463 137
0,94 0,95 0,98

72
1,17

96
0,86

87
1,08

45
0,75

437 900
0,99 0,98

63
1,01

93
83
1 12 0,88

9,5

6,9

7,9

8,9

8,4

15,4

14,1

12,2

136

11,0

13,7

10,7

8,1

6,5

7,8

8,0

7,6

11,7

12,7

85

97

6,3

10,2

8,8

140

136

1,68

1,18

1,33

1,07

1,04

1,35

0,91

1 70

1,11 1,21

* exclusief het m de Sierra gelegen deel

Aantal bedrijven naar arbeidsdichtheid per grootteklasse (aantal arbeidsdagen per hektare secano equivalent)
I
Provincie
SE V L L A
CÓRDOBA
Bedrijfsgr ootteklassen
300 400 500 700
to
to
300 400 500 700 5*
(ha)
400 500 700 1000 1000 taal 400 500 700
1000 1000 taal

>

AD/haSE er kwahfikatie
^28
zeer intensief
14 28
intensief
12 14
matig intensief
9 12
matig extensief
6
9
extensief
<6
zeer extensief
Aantal bedr jven
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1

2
3

,-

5
8

i18

_

1

-

_
_

_
-

_

-

7

2
2

2
2
2

4
6
5
14
20

io

6

7

49

1
2

1
5
1

_

8

2

_

1

_

1
5
1
3
4
5
19

1

_
2
1
6
10

_

_

_

-

1

2
2
2
7

2

2
2
6

_
_

Sevilla
8(Cor
doba
tot

1
1

io
16

2
12
7
12
24
36

2

44

93

2
8
1
7

Figuur 3.14
A R B E I D S I N T E N S I T E I T V A N L A T I F U N D I O S PER GROOTTEKLASSE
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Kijken we op de eerste plaats naar de gegevens van het totale bestand
van de geënquêteerde latifundios, dan blijkt dat de werkelijk aangewende
hoeveelheid arbeid slechts weinig lager is dan de berekende behoefte: de bewerkingsintensiteit bedraagt 0,98. De arbeidsdichtheid per haSE is 8,8 wat te
kwalificeren is als 'arbeidsextensief', terwijl de bruto arbeidsproduktiviteit
op 1,21 komt, wat aanzienlijk boven de 'minimumnorm' van 0,88 is. Men
kan dan ook konkluderen dat, gemiddeld gesproken, de exploitanten van de
latifundios kiezen voor een hoge arbeidsproduktiviteit en een zo laag mogelijke inzet van arbeid. Van het totaal van 93 geënquêteerde latifundios kunnen er slechts 21 (23%) als 'matig' tot 'zeer arbeidsintensief' worden gekwalificeerd.
Binnen het totale bestand zijn echter aanzienlijke differentiaties aan
te brengen. Ten eerste naar grootteklasse. In het algemeen daalt de arbeidsdichtheid, zowel gemeten per ha produktieve oppervlakte als per haSE, met
het groter worden van de bedrijven. Daarbij is met name opvallend de geringe arbeidsintensiteit van de klassen van 500-700 en van 1000 ha en groter. Gemiddeld heeft de klasse van 400-500 ha de grootste intensiteit, daarna
die van 300-400, maar beide komen toch niet hoger dan de kwalifikatie 'matig extensief'. Naar aantallen bedrijven zijn het de klassen van 300-400 en
van 700-1000 ha die het hoogste scoren (resp. 32 en 33% van de bedrijven
heeft de kwalifikatie 'matig-' tot 'zeer' intensief). Naar het kriterium arbeidsproduktiviteit moeten alle klassen als 'extensief' worden bestempeld al
zijn de klassen boven de 500 ha wel extensiever dan die daaronder.
Duidelijke verschillen zijn wederom waarneembaar tussen de latifundios van Sevilla en Córdoba. Volgens het kriterium arbeidsdichtheid per ha
produktieve oppervlakte wordt op die van Córdoba 63% méér arbeid per ha
ingezet dan op die van Sevilla. Dit is voornamelijk een gevolg van een andere
gewassenkeuze, maar ook bij de bewerkingsintensiteit is er een verschil van
4 procent-punten tussen de beide provincies. Hoewel door de grotere oppervlakte bevloeide grond in Córdoba, het verschil kleiner is bij de dichtheid per
haSE, steekt ook hierbij Córdoba nog 34% boven Sevilla uit. Niet verwonderlijk is het daarom dat de bruto arbeidsproduktiviteit in Córdoba lager is dan
die in Sevilla, maar aangezien hierbij het verschil slechts 17% bedraagt, kan
men konkluderen dat in Córdoba effektiever gebruik wordt gemaakt van de
ingezette arbeid. Overigens blijven ook in Córdoba alle grootteklassen nog
boven de 'minimumnorm' voor arbeidsproduktiviteit van 0,88, terwijl het
gemiddelde van 1,11 betekent dat de produktie voor de exploitanten rendabel is. Niet alleen voor de gemiddelde klassecijfers, ook voor de individuele
bedrijven onderscheidt Córdoba zich bij de arbeidsintensiteit van Sevilla:
25% van de bedrijven haalt een als 'intensief' te kenmerken kwalifikatie
(waarvan 23% 'intensief' en 'zeer intensief), in Sevilla is dat 20% (8%).
Op Figuur 3.15 is de lokatie aangegeven van de bedrijven naar de ver262

schillende graden van arbeidsdichtheid (AD/haSE). Arbeidsintensieve bedrijven blijken relatief wat meer voor te komen dicht bij de nederzettingen (hierbij dienen ook de nederzettingen in de aangrenzende gemeenten in de beschouwing te worden betrokken).
Figuur 3.15
L O K A T I E V A N DE L A T I F U N D I O S , GETYPEERD N A A R HUN A R B E I D S I N T E N S I T E I T
(AD/haSE)

Bron: Bedrijfsenquête 1977/78.

3.3.1.2.2 De arbeidsintensiteit
kleinere bedrijven

van de latifundios vergeleken met die van de

De bestudering van de kleinere bedrijven en een vergelijking van de
kenmerken daarvan met die van de latifundios kan inzicht geven in de mate
waarin de laatste de potentiële mogelijkheden van een gebied verwezenlijken.
We gaan er dan van uit dat de exploitanten van kleinere bedrijven, anders dan
die van de grote, gedwongen zullen zijn om de produktie te optimaliseren,
omdat zij niet in staat zijn om een lage produktie per eenheid te kompenseren met een grote absolute produktie. Ter vergelijking staan weer ter beschikking de 85 enquêtes van bedrijven kleiner dan 300 ha (waaronder 67
van Loring) die werden afgenomen in de Lage Campiña van Córdoba. Voor
Sevilla kan een zeer beperkte vergelijking worden gemaakt met de 6 aldaar
geënquêteerde kleinere bedrijven. Deze laatste varieerden van 130 tot 249
hektare. In het bestand van Córdoba komen overigens slechts vier bedrijven
voor onder de 24 ha, de eerder berekende 'minimumoppervlakte' per arbeidskracht.
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De resultaten per grootteklasse van Cordoba staan weergegeven ¡η
Tabel 3.11 en Figuur 3.16. Vergelijken we eerst de totaalcijfers voor de klas
sen onder en boven de 300 ha-grens, dan blijkt dat, hoewel de latifundios
van Córdoba al arbeidsintensiever zijn dan die van Sevilla, ze in deze nog verre overtroffen worden door de kleinere bedrijven. De arbeidsdichtheid blijkt,
uitgaande van het kriterium AD/ha produktieve oppervlakte, op de kleine
bedrijven 48% hoger te liggen, hoewel men toch mag veronderstellen dat de
potentiële mogelijkheden voor beide groepen tenminste gelijk zijn en misschien zelfs beter voor de latifundios. Het verschil in arbeidsdichtheid per
haSE is echter nog groter, namelijk 61%. Dit zal voor ongeveer de helft terug

Tabel 3.11
Diverse kencijfers betreffende de arbeidsintensiteit per bedrijfsgrootteklasse. Lage Campiña van
Cordoba
Bronnen Bedrijfsenquête 1977/78, Enquête Loring 1974/75
Bedrijf sgrootteklassen
(ha)

100

100
200

200
300

300
400

400
500

Arbeidsbehoefte, aantal AJE
102 382 122 446
( berekend m b ν standaarduren)
per haSE
14,9 14,0 10,4 11,7
Arbeidsbezettmg, aantal AJE
170 411 207 456
(werkelijk aangewende arbeid)
waarvan vaste arbeid
106 183 102 177
Bewerkingsintensiteit
1,67 1,07 1,69 1,02
(arb behoefte: arb bezetting)
Arbeidsdichtheid
28,1 20,0 18,4 15,7
(AD per ha produktieve opp )
Arbeidsdichtheid
24,9 15,0 17,7 11,9
(ADperhaSE)
Bruto Arbeidsproduktiviteit
0,43 0,77 0,49 0,99
( miljoenen pesetas bruto geld
opbrengst per AJE )

500- 700- >
Totaal
700 1000 1000* <
>
alle
300 300 gr.kl.

305

238

283

92

606

1364 1970

12,0 10,5
297 187

9,3
353

8,3 13,2
70 788

10,7 11,4
1363 2151

124 102
0,97 0,79

116
45
1,25 0,75

391
1,30

564
1,00

955
1,09

13,8 11,4 15,1 11,0 20,8

14,1 16,0

11,7

17,2

10,7 12,4

1,70 0,62

1,02 0,88

1,01

8,3

11,6

1,42 0,76

6,3

* exclusief het in de Sierra gelegen deel
Aantal bedrijven naar arbeidsdichtheid per grootteklasse (aantal arbeidsdagen per Hektare secano-equivalent)
Bedrijfsgrootteklassen
(ha)

100

AD/haSE en kwalifikatie
> 28
zeer intensief
14 28
intensief
12 14
matig intensief
9-12
matig extensief
6
9
extensief
< 6
zeer extensief

16
10
2
2
1
1

Aantal bedrijven

32
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100- 200
200 300

7
10
7
6
2
4
6
40

300
400

3
3
1

400- 500
500 700

2
5
2

1
2

3
1
13

5
7
24

3

2
3

1
1

26
23
10
10
8
8

4
10
2
8
11
21

8

8

2

85

56

-

-

3
1
7
14

1
2

1

3

Totaal
700 >
»
alle
1000 1000* <
300 300 gr kl

2
2

30
33
12
18
19
29
141

Figuur 3.16
A R B E I D S I N T E N S I T E I T PER BEDRIJFSGROOTTEKLASSE IN DE LAGE CAMPIÑA V A N
CORDOBA

BGO/AJE
(mij portas)

mot g e<l

ntensief

<100

100 200

200 300 300 400 400 500 500 700 700 Ю00 ^ 1 0 0 0
bednjfbgrooUek assen (ha)

Bronnen: Bednjfsenquête 1977/78, enquête Lonng 1974/75

te voeren zijn op verschillen in bewerkingsintensiteit, want deze ligt bij de
kleine bedrijven 30% hoger dan bij de latifundios. Voor de andere helft moet
het een gevolg zijn van de keuze van arbeidsintensievere gewassen.
Gemiddeld kan de arbeidsdichtheid voorde kleine bedrijven gekwalificeerd worden als 'intensief', die van de latifundios als 'matig extensief'. De
bruto arbeidsproduktiviteit ligt op de kleinere bedrijven 39% lager dan die
van de latifundios, voor een groot deel uiteraard een gevolg van de hogere arbeidsbezetting, maar er is toch een onderscheid van 9 procent-punten met
het verschil in arbeidsdichtheid (48%), zodat blijkbaar een deel van de meer
ingezette arbeid op de kleinere bedrijven ook rendabel is in de vorm van
mééropbrengst. Volgens de norm wordt de arbeid gemiddeld op het kleinere
bedrijf niet produktief genoeg aangewend: de bruto arbeidsproduktiviteit
bedraagt 0,62. Maar aangezien het om bedrijven met arbeidsintensievere gewassen gaat, hoeft er (gemiddeld) zeker geen sprake te zijn van een onrendabele produktie (zie de opmerkingen over de BAP in deel 3.1.4.4). Overigens
is er in deze een opvallend verschil tussen de door Loring geënquêteerde be265

drijven en die uit onze enquête. Bij de laatste bedraagt de gemiddelde BAP
voor bedrijven onder de 300 ha 0,92 (en voor de diverse klassen, minder dan
100, 100-200 en 200-300 ha, resp. 1,13, 0,91 en 0,93).
In Sevilla blijken de zes kleinere geënquêteerde bedrijven een 85 en
75% hogere arbeidsdichtheid te hebben dan de latifundios (voor resp. AD/ha
en AD/haSE), hun bewerkingsintensiteit ligt op 1,33 (40% hoger dan de
latifundios), terwijl hun BAP gemiddeld 0,63 bedraagt. De voor Córdoba gekonstateerde verschillen tussen latifundios en kleinere bedrijven worden dus
bevestigd.
Bezien we het verloop van de verschillende kriteria voor de grootteklassen, dan blijkt er een vrij konstante afname van de intensiteit te zijn naarmate de bedrijven groter worden. Alleen de klassen van 200-300 en 700-1000
ha vormen hierin een onderbreking. Opvallend groot is het aantal bedrijven
van kleiner dan 300 ha dat als 'matig-' tot 'zeer-intensief' kan worden gekwalificeerd (69%, tegenover 29% bij de latifundios). Daarentegen stijgt de BAP,
zij het weer met de twee genoemde onderbrekingen, van 0,43 bij bedrijven
onder 100 ha tot 1,70 voor bedrijven van 1000 ha en groter.
3.3.1.3

Samenvatting van 3.3.1

Vat men de resultaten van de voorgaande analyses van Censo en enquêtes samen dan ziet men het volgende.
Uit het Censomateriaal dat betrekking heeft op de verschillende delen
van de provincies Sevilla en Córdoba blijkt dat in alle beschouwde regio's de
kleinere bedrijven arbeidsintensiever worden geëxploiteerd dan de latifundios.
Naargelang het aangelegde kriterium is de arbeidsbehoefte 1,5 à 3 maal zo
hoog. Hoewel de externe produktie-omstandigheden ook een rol kunnen
spelen, moet men toch aannemen dat dit verschil voornamelijk een gevolg is
van de keuze van arbeidsintensievere produkties door de exploitanten. Niet
alleen het algemeen voorkomen van een dergelijk verschil wijst hierop, maar
ook het feit dat het even sterk voorkomt in gebieden die vrij homogeen zijn,
met name de Campiñas. Er is ook een verschil tussen de regio's van Sevilla en
Córdoba. De laatste zijn doorgaans arbeidsintensiever. Uiteraard zijn er ook
aanzienlijke verschillen tussen de diverse natuurlijke regio's, met name tussen
de Sierra en de Pedroches aan de ene kant en de Campiñagebieden aan de andere.
Uit het materiaal van de Lage Campiña afzonderlijk blijkt dat weliswaar de latifundios in dit gebied overwegend 'matig arbeidsintensief' worden
bebouwd, maar dat ze in deze aanzienlijk achterblijven bij de bedrijven die
kleiner zijn dan 300 ha. Het verschil bedraagt voor de bewerkte oppervlakte
gemiddeld 30,6%. Dit is in Córdoba echter veel kleiner dan in Sevilla: 19,6
tegenover 36,3%. De gemiddelde verschillen tussen grote en kleine bedrijven
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liggen voor Cordoba en Sevilla nog verder uiteen als we de arbeid per haSE
als maatstaf nemen, namelijk 11,6 en 30,1% (voor de hele Lage Campiña is
het 24,1%).
Bij de latifundios heeft in de meeste onderscheiden regio's en gemeenten van de Lage Campiña, de klasse van 300-500 ha de laagste arbeidsbehoefte. Het gemiddelde van deze klasse voor het hele gebied ligt dan ook het
laagst, dat van de klasse van 500-1000 ha het hoogst. In het Midden en
Oosten van de Lage Campiña hebben overigens de bedrijfsgrootteklassen van
circa 100-300 ha een lagere arbeidsbehoefte dan zowel de latifundios als de
klassen beneden de 100 ha, zodat gemiddeld de latifundios daar niet ongunstig afsteken tegen de andere bedrijfsgrootteklassen.
De arbeidsbehoefte is bij de latifundios van Córdoba groter dan bij
die van Sevilla, al is dit verschil aanzienlijk groter bij de bewerkte oppervlakte dan bij de oppervlakte secano-equivalenten als maatstaf. Aangezien de
kleinere bedrijven in Sevilla een hogere arbeidsbehoefte hebben dan die van
Córdoba, kan de oorzaak niet liggen in minder goede externe produktieomstandigheden in Sevilla. De exploitanten in Sevilla kiezen blijkbaar voor
een minder arbeidsintensieve exploitatie dan die van Córdoba.
De analyse van het enquêtemateriaal bevestigt de bevindingen uit de
Censogegevens, maar geeft daarnaast nog nadere informatie omdat niet alleen
hoeft te worden afgegaan op berekende arbeidsbehoefte, maar ook de werkelijk aangewende hoeveelheid arbeid bekend is en ook een vergelijking mogelijk is met de bruto geldopbrengst.
De werkelijke arbeidsdichtheid van de geënquêteerde latifundios
komt gemiddeld vrijwel overeen met de berekende arbeidsbehoefte, zij het
in Córdoba ¡ets meer dan ¡n Sevilla. Zoals eerder het geval was met de oppervlakte-produktiviteit (gemeten met BGO en BPQ), zo blijkt nu ook de
arbeidsproduktiviteit hoog op de latifundios, ni. 1,21. Bedrijfseconomisch
kan dan ook van een rendabele produktie worden gesproken met een hoog
ondernemersoverschot. Dit gaat echter wel ten koste van de inzet van arbeid.
Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid moet de produktie als arbeidsextensief worden gekwalificeerd.
Er bestaat echter een zeer grote differentiatie in arbeidsintensiteit,
zowel tussen individuele bedrijven als tussen de grootteklassen en tussen de
gebieden. De grootteklassen van 300-400 en van 400-500 ha zijn volgens de
verschillende maatstaven gemiddeld minder arbeidsextensief dan die van
500 ha en groter (een verschil van 2,1 AD/haSE), terwijl de latifundios van
Córdoba arbeidsintensiever zijn dan die van Sevilla (verschil van 2,5 AD/haSE),
wat overigens niet inhoudt dat de arbeidsproduktiviteit van de kleinere
latifundios of van de Cordobese latifundios te wensen overlaat.
De bedrijven kleiner dan 300 ha zijn echter nog aanmerkelijk arbeids267

intensiever dan welke latifundio-klasse ook. In Córdoba is er een gemiddeld
verschil van 6,5 AD/haSE tussen de bedrijven aan weerszijden van de 300 ha
grens, in Sevilla van 5,7 (met het voorbehoud dat het aantal geënquêteerde
kleine bedrijven hier gering is). In Córdoba is er echter wel, in tegenstelling
tot Sevilla, sprake van een (te?) lage arbeidsproduktiviteit op de kleinere bedrijven. De arbeidsintensievere bedrijven (zowel latifundios als kleinere)
blijken relatief het meest voor te komen in de buurt van de nederzettingen.
3.3.1.4

Konklusies uit 3.3.1

De gezamenlijke resultaten van de op Censo- en enquêtemateriaal gebaseerde analyses leiden tot enkele konklusies betreffende de werkgelegenheid op de latifundios, namelijk over het verband met de exploitatiewijze,
de ontwikkeling in het nabije verleden en de potentiële mogelijkheden.
De gemiddelde uitkomsten van de geënquêteerde latifundios wijzen
erop dat de exploitanten overwegend kiezen voor een produktie met een
hoge arbeidsproduktiviteit (eerder bleek al dat ze kiezen voor een hoge bodemproduktiviteit) en dat ze trachten de arbeidsinzet te minimaliseren. De
bruto arbeidsproduktiviteit is nl. gemiddeld 1,21 terwijl er bij een resultaat
van hoger dan 0,88 al een ondernemersoverschot te behalen zou zijn. De arbeidsdichtheid is daarentegen slechts 8,8 AD/haSE, wat volgens de 'objektief'
bepaalde kwalifikaties als 'arbeidsextensief' moet worden bestempeld. Deze
dichtheid komt overeen met één arbeidskracht per 32 ha, hetgeen inhoudt
dat de exploitant zich minstens een kwart van de bruto opbrengst als ondernemersinkomen kan toerekenen. Bij een dichtheid van 1 arbeidskracht per
24 ha zou hij immers quitte spelen, vooropgesteld dat hij per AJE 300.000
ptas aan arbeidskosten zou uitgeven, terwijl men mag veronderstellen dat de
overige kosten niet noemenswaardig zullen stijgen bij een hogere arbeidsproduktiviteit.
Ook uit de gemiddelde bewerkingsintensiteit van 0,98 blijkt de arbeidsminimaliserende keuze van de exploitanten. Men zet niet méér arbeid in dan
volgens de normen strikt noodzakelijk is, ook al zou dit het ondernemersinkomen zeker niet direkt tot onaanvaardbare proporties reduceren. Men kiest
kortom voor winstmaximalisatie ten koste van de werkgelegenheid.
Voor de hele groep van de geënquêteerde latifundios moeten echter
twee belangrijke nuances worden aangebracht in de zojuist weergegeven beoordeling. De eerste is dat de kleinere latifundios, in het bijzonder die van
300-500 ha, aanmerkelijk minder tekenen van winstmaximalisatie en arbeidsminimalisering vertonen dan de grotere; de tweede is dat ditzelfde geldtvoor
de Cordobese latifundios in vergelijking met die van Sevilla. Voor de gezamenlijke latifundios van 300-500 ha in Córdoba kan men dan ook vaststellen
dat ze gemiddeld op zodanige wijze worden geëxploiteerd dat de werkgele268

genheid wordt gemaximaliseerd, voor zover dat althans mogelijk is om nog
een redelijk bedrijfsresultaat voor de ondernemer op te leveren (de bruto arbeidsproduktiviteit is voor deze groep nog altijd 1,04 tot 1,07).
Uit deze nuanceringen blijkt waar de oorzaak voor deze verschillen
moet worden gezocht, namelijk bij de keuze van de exploitanten en niet in
de externe produktie-omstandigheden. De laatste zijn immers in Sevilla ¡ets
beter dan in Cordoba, terwijl ze in beide gebieden afzonderlijk uiteraard gemiddeld gelijk zijn voor grote en voor kleine latifundios. Dat laatste geldt
ook als het gaat om de kenmerken van de arbeidsmarkt, met name het aanbod van landarbeiders. Uit de vergelijking van de beide provincies wat betreft dit laatste aspekt (deel 3.2.2) bleek echter dat juist in Sevilla de werkloosheid onder landarbeiders groter was dan in Córdoba. Gebrek aan arbeidskrachten kan dus in elk geval geen motief zijn om de arbeid te minimaliseren.
Uit de berekende bruto arbeidsproduktiviteit blijkt dat de arbeidskosten
evenmin een reden hoeven te zijn. Ook bij een aanmerkelijke verhoging van
de arbeidsdichtheid zou er nog een aanvaardbaar ondernemersoverschot over
kunnen blijven, zeker bij een doelmatige en produktieve aanwending van deze arbeid, zoals wel blijkt uit de gegevens van kleinere latifundios, speciaal
in Córdoba.
De beschikbare gegevens van bedrijven van kleiner dan 300 ha doen
bovendien vermoeden dat door een andere keuze van gewassen en/of vee en/
of door opvoering van de bewerkingsintensiteit de arbeidsdichtheid nog verder zou kunnen worden vergroot. Dat zou zeker het geval zijn als er geen
ondernemersaanspraken op het bedrijfsresultaat in mindering zouden hoeven te
worden gebracht, m.a.w. bij verdeling van de grond onder kleine boeren of
bij collectieve exploitatie, waarbij de betreffende bezitter(s) in beide gevallen ook zelf arbeid zouden verrichten.
Blijft de vraag waarom zoveel exploitanten van grootgrondbedrijven
kiezen voor een arbeidsminimaliserende produktie. Eén motief zou kunnen
zijn het maximaliseren van het ondernemersinkomen, een ander dat men
zijn eigen bemoeienis met de exploitatie wil minimaliseren. Aan dat laatste
zou weer ten grondslag kunnen liggen dat men zich niet kapabel genoeg acht
om meer kennis vereisende produkties ter hand te nemen of om meer gekompliceerde produktieprocessen te leiden; dat men op zodanige afstand van het
bedrijf woont dat intensieve bemoeienis met de bedrijfsvoering niet mogelijk
is; of dat men eigenaar is van zoveel bedrijven dat men zich niet uitgebreid
met elk bedrijf afzonderlijk kan bezig houden. Ook kunnen redenen van
meer psychologische aard, voortkomend uit het klasse-antagonisme tussen
grondbezitters en landarbeiders wellicht een rol spelen.
Een derde motief zou nog kunnen zijn dat men het risico-element wil
minimaliseren. De arbeidsextensieve gewassen hebben immers grotendeels
door de overheid vastgestelde minimumprijzen en een gegarandeerde afzet.
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Bovendien vereisen zij geen grote vlottende uitgaven (b.v. voor arbeid) tijdens de produktiefase en evenmin duurzame investeringen in irrigatiewerken,
gebouwen of machines. Door gebruik te maken van loonbedrijven kan men
de laatste twee zelfs geheel vermijden. Bij mislukking van de oogst is het verlies dientengevolge beperkt. Een ander risico-element bij arbeidsintensieve
gewassen wordt gevormd door de houding van de landarbeiders (staking).
Vergelijking van de arbeidsdichtheid op latifundios volgens de Censo
met die volgende de enquête, leert dat er een flink verschil is. Als we de berekende arbeidsbehoefte als maatstaf nemen (volgens de enquête komt deze
overigens vrij nauwkeurig overeen met de werkelijk aangewende arbeid op de
latifundios), dan zien we in het westen (de gemeenten Carmona en Alcalá)
volgens Censo en enquêtes resp. een gemiddelde arbeidsdiuhtheid van 12,1
en 7,6 en in het oosten (Cordoba en Santaella) van 12,4 en 10,2 AD/haSE.
Nu is er wel een verschil in de oppervlakte waaraan wordt gerefereerd. Bij
de Censo vormt de bewerkte oppervlakte de basis, bij de enquête de produktieve oppervlakte. Baseert men zich bij de geënquêteerde bedrijven ook op de
bewerkte oppervlakte, dan komt men in Alcalá en Carmona op 7,8 AD/haSE
en voor Córdoba en Santaella op 10,3. Het verschil met de Censo is in het
Sevillaanse gebied dan nog 4,3 en in het Cordobese 2,1 AD/haSE. Voor de
verklaring van deze verschillen lijkt maar één oorzaak in aanmerking te komen, namelijk een extensivering van de produktie, d.w.z. in gewassen en/of
vee, tussen 1972 en 1977/78. Afzonderlijk laten de gemeenten eveneens dit
verschil zien, met uitzondering van Santaella, dat volgens de enquêtes een hogere arbeidsdichtheid heeft dan volgens de Censo, wat zou betekenen dat de
arbeidsintensiteit van de latifundios er sinds 1972 is toegenomen. Per regio
is de verandering groter geweest in Sevilla (-36%) dan in Córdoba (-17%) en
gezien het datamateriaal waarop het gekonstateerde verschil steunt zal deze
verandering moeten worden toegeschreven aan de keuze van extensievere gewassen. Of zich daarnaast ook een vermindering van de arbeid heeft voorgedaan door rationalisering van de produktie (bewerkingsintensiteit), is uit
de gegevens niet op te maken. Gekonstateerd kan worden dat deze konklusies overeenstemmen met eerder vermelde, uit allerhande bronnen afkomstige, opinies (zie deel 3.2.3.1 ).
Ook uit het beperkte aantal enquêtes (9 in elk van de beide gebieden)
waarbij voor 1960 en 1970 gegevens over de arbeid konden worden verkregen, blijkt een vermindering van de werkgelegenheid. Op de betreffende
Sevillaanse latifundios daalde de arbeidsdichtheid per ha produktieve oppervlakte van 16 AD in 1960 tot 11 in 1970 en 9 in 1977/78. Wanneer we het
totale aantal AD in 1960 op 100 stellen, dan was in 1970 het indexcijfer
68 en 59 in 1977/78. De latifundios van Córdoba hadden in diezelfde jaren
dichtheden van 35; 20 en 18 AD/ha en indexcijfers van 100; 57 en 52.
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Voor de bedrijven onder 300 ha in Cordoba zien we volgens de Censo
een arbeidsdichtheid van 14,6 en volgens de enquêtes van 17,4; een verschil
van 19%. Hoewel noch de Censo (vanwege de selektie van de gemeenten),
noch de enquêtes (vanwege hun relatief geringe aantal) als voldoende representatief voor de totale populatie zijn te beschouwen, lijkt het daarom niet
erg waarschijnlijk dat zich in de jaren '70 een daling van de arbeidsdichtheid
bij de kleine bedrijven zou hebben voorgedaan, althans niet in Cordoba.
Trouwens, bij een vergelijking van de verschillen tussen beide bronnen voor
de diverse grootteklassen van latifundios valt al op dat de geringste vermindering zich blijkbaar heeft voorgedaan bij de kleinste klasse, n.l. die van 300500 ha, terwijl het grootste verschil in Sevilla te zien is in de klasse van 5001000 ha en in Córdoba in die van 1000 ha en groter. De klasse van 300-500
ha, in 1972 het meest extensief, komt bij de enquêtes van 1977/78 als het
meest intensief te voorschijn.
Eerder werd aangetoond (2.3.1) dat zich in beide provincies als geheel sinds het begin van de jaren '70 een verschuiving heeft voorgedaan van
arbeidsintensieve naar arbeidsextensieve gewassen. Dat stemt dus overeen
met het bovenstaande. Uit het bovenstaande lijkt het echter ook plausibel
dat deze verschuiving omvangrijker was naarmate de bedrijfsoppervlakte groter was en dat de latifundios zoal niet de enige, dan toch de hoofdrol 'm dit
extensiveringsproces speelden.
Zowel de gegevens van de Censo als die van de enquêtes geven aanleiding om te veronderstellen dat de werkgelegenheid op de latifundios aanmerkelijk groter zou kunnen zijn dan nu het geval is. Elke arbeidsdag per ha méér
betekent immers op een bedrijf van 300 ha al een toename van ruim één
arbeidsplaats. Deze veronderstelling dringt zich in elk geval op als we het
grote verschil in arbeidsdichtheid zien volgens de Censo en volgens de enquêtes, enerzijds tussen grote en kleine bedrijven in Cordoba en anderzijds tussen de latifundios van Sevilla en Córdoba, verschillen die worden veroorzaakt
door een andere gewaskeuze van de exploitanten.
Zouden we veronderstellen dat de arbeidsbehoefte van de latifundios
even hoog zou zijn als die van de groep bedrijven beneden de 300 ha gemiddeld, dan valt, uitgaande van de behoefte per haSE, te becijferen dat er in de
8 Lage Campiñagemeenten, geselekteerd voor onze Censo-analyse, 1.655 arbeidsplaatsen méér beschikbaar zouden komen (+26%), wat in de hele Lage
Campiña het aantal arbeidsplaatsen zou doen stijgen met 2.133 (van 8.376
naar 10.509). Hanteren we de oppervlakte bewerkte grond als maatstaf, dan
is een stijging met 2.573 plaatsen mogelijk (+30,7%). Dit zijn reëel mogelijke
vergrotingen van de werkgelegenheid, omdat de gekozen norm, nl. het gemiddelde van de bedrijven onder 300 ha, overeenkomt met de arbeidsdichtheid van de klasse rond 30 ha en onze vergelijking alleen gebaseerd is op de
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keuze van de gewassen. Buiten beschouwing is dus gelaten de vraag of de bewerking intensiever zou kunnen en ook of de niet-bewerkte oppervlakte intensiever zou kunnen worden gebruikt. Bij dit laatste is er nl. een flink verschil tussen kleine en grote bedrijven. Bij de latifundios vormt het betreffende areaal 14,4% van het totaal (inclusief improduktief 15,6%) en bij de bedrijven kleiner dan 300 ha 4,1% (4,9%). Het valt nauwelijks aan te nemen dat
de latifundios zoveel méér grond hebben met slechte produktie-omstandigheden.
Gaan we uit van de situatie in 1977/78, zoals gebleken is uit de enquêtes, dan zouden we de volgende schattingen van de vergroting van de
werkgelegenheid kunnen maken. Nemen we een minimumberekening, welke
is gebaseerd op de werkgelegenheid die de latifundioklasse met de grootste
arbeidsdichtheid biedt, dus die van 400-500 ha in Córdoba. De arbeidsdichtheid hiervan ligt 3,9 AD/haSE hoger dan het gemiddelde (+44%), terwijl de
produktie toch rendabel is voor de exploitant (de bruto arbeidsproduktiviteit ís 1,04). Op alle geënquêteerde latifundios zouden volgens deze norm
849 AJE méér beschikbaar komen, in de hele Lage Campiña 3.200. Veronderstelt men dat de geënquêteerde latifundios even arbeidsintensief zouden worden bebouwd als gemiddeld de bedrijven onder de 300 ha in Córdoba
(+ 6,5 AD/ha of 61%), dan zou dat 1.415 arbeidsplaatsen méér opleveren of
5.340 in de hele Lage Campiña. Wel zou dan de bruto arbeidsproduktiviteit
te laag liggen.
Men kan ook nog een schatting maken gebaseerd op het verschil tussen
de gerealiseerde arbeidsdichtheid op de latifundios en de norm van 1 arbeidskracht per 24 ha secanogrond. Er zouden dan op de geënquêteerde bedrijven 615 AJE méér kunnen worden ingezet dan nu het geval is (+24%), voor
de hele Lage Campiña zouden dat er 2.303 zijn. Nemen we aan dat een dergelijke Onderbezetting' op alle latifundios van Sevilla en Córdoba voorkomt
dan zou de werkgelegenheid op deze bedrijven in totaal met 5.700 arbeidsplaatsen kunnen worden uitgebreid volgens de norm van 1 AJE per 24 haSE.
Bij een vergroting van de intensiteit tot die van de kleinere bedrijven zou de
uitbreiding 8.300 bedragen.
Deze berekende vergrotingen van de werkgelegenheid op de latifundios
zouden dus wel een verlichting, maar zeker nog geen oplossing kunnen bieden voor het agrarische werkloosheidsprobleem in beide provincies. Dat zou
wel het geval kunnen zijn als alle grond van de latifundios in beide provincies
even intensief gebruikt zou kunnen worden als de grond van de bedrijven
kleiner dan 300 ha. Baseren we ons hierbij alleen op de landbouw-oppervlakte (Tabel 3.8), dan zouden door het verdwijnen van het verschil in arbeidsbehoefte per ha (14,1 AJE in Sevilla en 11,2 in Córdoba) bijna 24.000 AJE
méér beschikbaar komen. Als we afgaan op de totale produktieve oppervlakte (16,7 AJE/ha méér in Sevilla en 8,5 in Córdoba), dan zou de toename bijna
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52.000 AJE bedragen. Alle werkloze landarbeiders (± 46.000) ¡η beide pro
vincies zouden dan een arbeidsplaats kunnen vinden.
Het is echter met de beschikbare informatie niet uit te maken of voor
de provincies als geheel de grond van grote en kleine bedrijven even geschikt
is om een dergelijke vergroting van de arbeidsintensiteit te realiseren. Voor
de vlakte van de Guadalquivir geldt dit zeer waarschijnlijk wél. Misschien is
de grond van de latifundios daar zelfs beter dan die van de kleine bedrijven.
Bij alle bovenstaande berekeningen gaat het om jaartotalen. Dit betekent dat geen rekening is gehouden met seizoenfluktuaties en dat de berekende toenames zeker niet ten volle realiseerbaar zullen zijn. Daar staat echter tegenover dat een arbeidsplaats van een halve of driekwart AJE voor de
overgrote meerderheid van de dagloners ook al een verbetering zou betekenen vergeleken met de huidige werkgelegenheid. Ook is het natuurlijk de
vraag of een algemene realisering van de nu op kleinere bedrijven voorkomende arbeidsintensiteit uit bedrijfs-economisch oogpunt wel rendabel is op
bedrijven die met vreemde arbeidskrachten werken.
Het voorgaande houdt in dat een, zij het genuanceerde, bevestiging is
verkregen van diverse opinies over het latifundisme zoals die in allerlei bronnen werden gesignaleerd, zonder dat zij daarin voldoende werden toegelicht
of met gegevens onderbouwd. Het gaat hier om de volgende opvattingen.
1°. De exploitanten van latifundios kiezen overwegend voor winstmaximalisatie en arbeidsminimalisering bij de produktie. De nuancering die hierbij
moet worden aangebracht is dat exploitanten van grotere latifundios dat
sterker doen dan die van kleinere en dat het voor exploitanten in Sevilla
in hogere mate het geval is dan voor die in Córdoba.
2°· De latifundios hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vermindering
van de agrarische werkgelegenheid in de jaren '70, waarschijnlijk zelfs de
hoofdrol. Hierbij bleek echter dat de vermindering van de werkgelegenheid
veel groter is geweest op de Sevillaanse dan op de Cordobese latifundios.
3°. De werkgelegenheid zou kunnen worden vergroot, ten eerste door een
andere keuze van gewassen op de latifundios, ten tweede door arbeidsintensivering van reeds verbouwde gewassen. Uit onze berekeningen bleek wél dat
de agrarische werkloosheid hierdoor zou kunnen worden verlicht, maar dat
het niet waarschijnlijk is dat het probleem hierdoor zou kunnen worden opgelost.

3.3.2 DE SEIZOENVARIATIES

IN DE

WERKGELEGENHEID

Een van de grootste verschillen tussen de werkgelegenheid in de landbouw en die in de meeste andere bedrijfstakken is dat de vraag naar arbeid
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min of meer konstante jaarlijkse seizoenvariaties vertoont. Omdat deze variaties voor de verschillende gewassen en veesoorten, noch voor de verschillende
agrarische produktietakken (akkerbouw, tuinbouw, veeteelt) hetzelfde patroon vertonen, kunnen door de keuze van bepaalde produktiekombinaties
de seizoenvariaties groter of kleiner zijn. Een gelijkmatige spreiding van de
arbeid over her jaar zal echter zelden mogelijk zijn, al was het alleen maar
omdat het verloop van de weersomstandigheden elk jaar weer anders is. Onvoorziene en ongewilde ophopingen van werk zullen op bepaalde tijdstippen
daardoor altijd wel blijven optreden. Overschotten en tekorten aan werk op
bepaalde momenten moeten dan ook als normaal worden beschouwd voor
het agrarisch bedrijf. Slechts bepaalde vormen van intensieve veehouderij en
tuinbouw kunnen daar grotendeels aan ontsnappen.
Een verschijnsel waarvoor met name de latifundios verantwoordelijk
worden gesteld, is dat er door een eenvoudig en eenzijdig bouwplan grote
fluktuaties in de vraag naar arbeid optreden. Als gevolg daarvan zou er op de
latifundios ook weinig behoefte bestaan aan vaste arbeidskrachten. Dat laatste komt in het volgende deel aan de orde; hier zal worden bezien of de
latifundios inderdaad zulke grote fluktuaties in hun arbeidsbehoefte hebben.
Bij de beantwoording van deze vraag doen zich een drietal problemen
voor. Ten eerste zijn er geen direkte gegevens over de seizoenfluktuaties in
de vraag naar arbeid voorhanden. Statistisch materiaal is niet beschikbaar en
in het kader van de enquête was het niet mogelijk deze informatie te verzamelen. Dit zou te tijdrovend zijn geweest, terwijl het ook niet waarschijnlijk
leek dat de gegevens konden worden verkregen. Wel is er echter een geschikte indirekte benadering van het probleem. Aan de hand van de oppervlakte
van de gewassen en de aantallen stuks vee is het namelijk mogelijk om met
behulp van de standaarduren (deel 3.3.1 en Bijlage 9) de arbeidsfilm te bepalen.
Het tweede probleem betreft de maatstaf die moet worden aangelegd
om te bepalen of de ene gekonstateerde variatie groter is dan de andere. Er
zal een maatstaf worden gekozen die is gebaseerd op de gevolgen van het aan
de orde gestelde verschijnsel, namelijk dat bij grotere schommelingen minder
vaste arbeidskrachten zijn in te schakelen. De methode, die hieronder nog
nader wordt toegelicht, heeft dus tot doel om te bepalen welke mogelijkheid
een bepaalde arbeidsfilm heeft om mensen in een volledige baan tewerk te
stellen.
Het derde probleem is dat er geen 'objektief' kriterium bestaat om de
schommelingen die men in een bepaalde arbeidsfilm konstateert, als 'groot'
of 'klein' te waarderen. De enige beschikbare maatstaf is om de fluktuaties
van de latifundios te vergelijken met die van de kleinere bedrijven.
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De meest komplete analyse is weer te maken met behulp van het materiaal van de CENSO AGRARIO, omdat de gegevens hiervan betrekking hebben op de hele populatie, zij het dan voor 1972. Figuur 3.17 (A en B) werd
op basis hiervan vervaardigd. Voor elke grootteklasse c.q. regio werd het aanFiguur 3.17
ARBEIDSBEHOEFTE IN DE LOOP V A N HET JAAR IN DE
LAGE CAMPIÑA V A N S E V I L L A EN CORDOBA
Aantal arbeidsuren per ha bewerkte oppervlakte
A totaal van de Lage Campiña, bedrijven van <300 en >300 ha

В

Latifundios per regio van de Lage Campiña

J

f

Bron: Berekend uit de Censo Agrario 1972: 8 geselekteerde gemeenten
van de Lage Campiña
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tal hektares van elk gewas vermenigvuldigd met het aantal standaarduren dat
dit gewas in elke maand vraagt. Voor het vee werd het jaartotaal voor ééntwaalfde aan elke maand toegerekend. Uit het totaal werd het gemiddelde
per ha bewerkte oppervlakte berekend.
Er blijkt een aanzienlijke variatie in de arbeidsbehoefte te zijn, zowel op kleine bedrijven als op latifundios. Bij de laatste is dat het geval in
alle drie de onderscheiden regio's. In de Lage Campiña als geheel blijken de
bedrijven kleiner dan 300 ha in tien maanden van het jaar meer arbeid per
ha te bieden dan de latifundios. De grootgrondbedrijven van het oostelijk
deel van de Lage Campiña (Córdoba) bieden gedurende de helft van het jaar
relatief meer werk dan die in andere regio's, voor het Midden is dat het geval
in vier maanden en voor het Westen in twee. Het grootste verschil tussen
kleine en grote bedrijven komt voor in de maanden september-oktober en
december-januari, wat samenhangt met het belangrijkste al eerder gekonstateerde onderscheid in gewaskeuze tussen de grootteklassen. Gedoeld wordt
op het aandeel van tafelolijven (oogst in sept.-okt.) en olie-olijven (oogst in
dec.-jan.), die met name in de klassen kleiner dan 200 ha een belangrijke
plaats innemen (zie deel 2). Bij de latifundios blijken de verschillen het
grootst te zijn tussen het Westen en het Midden enerzijds en het Oosten anderzijds. Ze worden vooral veroorzaakt door de grotere plaats die suikerbieten en peulvruchten in het Oosten in het bouwplan innemen en de kleinere
plaats van de olijven.
Om konklusies te kunnen trekken uit de seizoenvariaties zullen we
ons nu afvragen wat uit de kalenders te konkluderen valt over de mogelijkheden om vast werk te bieden en hoeveel arbeid in aanmerking komt om als
seizoenarbeid (daglonerarbeid) te worden verricht. We kunnen er daarbij
van uitgaan dat het mogelijk is om een landarbeider in een volledige baan
(v.b.) tewerk te stellen (of dat 'vast' werk betekent is nog een andere zaak),
als hem gedurende tenminste 9 maanden van het jaar voldoende werk kan
worden geboden. De andere drie maanden zijn dan beschikbaar om vrije dagen op te nemen (landarbeiders hebben recht op 21 vakantie- en 12 feestdagen) en om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. In het
beeld van Figuur 3.17 kan men het dan zo voorstellen dat het aantal mensen
dat een volledig arbeidsjaar kan werken, korrespondeert met de hoogte van
de maand die op drie na de minst benodigde arbeidsuren telt. Voor de groep
bedrijven kleiner dan 300 ha is dat de maand juli. In die maand kunnen per
ha gemiddeld 9,6 arbeidsuren worden vervuld. De twaalf maanden vermenigvuldigd met 9,6 arbeidsuren leveren voor het totale areaal 28,5 miljoen AU.
Daarop moeten in mindering worden gebracht de Overtollige' uren van de
drie maanden die te weinig werk bieden, namelijk 1,8 miljoen, zodat netto
26,7 miljoen arbeidsuren door vaste arbeidskrachten, c.q. personen meteen
volledige baan, kunnen worden vervuld, d.w.z. 77,1% van het totale aantal
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arbeidsuren of 5,2 AJE per 100 ha. Voor seizoenwerkers zouden dan nog
1,5 AJE per 100 ha resteren. De uitkomsten van dezelfde berekening voor de
verschillende grootteklassen en regio's staan vermeld in Tabel 3.12. Zij dienen hier dus alleen om de mate van seizoenvariatie te beoordelen, de samenhang met de werkelijk aanwezige verdeling in vaste arbeiders en dagloners
komt nog aan de orde in deel 3.3.3.1.
Tabel 3.12
Mogelijke tewerkstelling in volledige banen (v b ) en vraag naar dagloners, op grond van de
seizoenvariatie in de arbeidsbehoefte en arbeidsbe¿etting
Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
A Arbeidsbehoefte
Lage C a m p i ñ a

La t i f u η d ι o s

Volledige banen (%)H)
volledige banen
(AJE per 100 ha)(2)
dagloners
(AJE per 100 ha)(3)
volledige banen + dagloners(AJE per 100 ha)

westen

midden oosten

alle
bedr

bedr <- bedr >
300 ha 300 ha

78,0

90,3

63 5

82,0

77,1

75,6

3,6
1,0
4,6

4,9
0,5
B,4

3,4
1,9
5,3

5,0
1,1
6,1

5,2
1,5
6,7

3,9
1,2
5,1

Bron Berekend m b ν standaarduren uit gegevens van de Censo Agrano van 1972 8 geselekteerde
gemeenten van de Lage Campiña
В Arbeidsbezettinq
L a t i f u η d ι o s(a)

Volledige banen (%)(1)
volledige banen
(AJE per 100 ha)(2)
dagloners
(AJE per 100 ha)(3)
volledige banen * dagloners(AJE per 100 ha)

Sevilla

Cordoba

C o r d oba(b)
bedr -- bedr >
300 ha 300 ha

50,9

57,1

83,1

76,0

1,5
1,5
3,0

2,8
2,1
4,9

6,2
1,2
7.4

3,8
1,2
5,0

Bronnen (a) Bedrijfsenquête 1977/78
(b) Bedrijfsenquête 1977/78 en enquête Loring 1974/75
(1 ) werk m ν b als % van de totale arbeidsbehoefte of bezetting
(2) aantal ν b , uitgedrukt in arbeidsjaareenheden per 100 ha bewerkte oppervlakte (censo) of
produktieve oppervlakte (enquêtes)
(3) omvang van de behoefte с q bezetting aan dagloners, uitgedrukt m arbeidsjaareenheden per
100 ha bewerkte с q produktieve oppervlakte

De eerste konklusie die uit Tabel 3.12 (A) en de figuren kan worden getrok
ken is wel dat kleine en grote bedrijven in de Lage Campiña als geheel vrijwel
dezelfde mate van variatie in de arbeidsbehoefte vertonen (resp. 77,1 en
75,6% van het totaal zou volledige banen kunnen zijn), maar dat er absoluut
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een groot verschil ¡s. Het totale aantal volledige banen dat kleine bedrijven
kunnen leveren op eenzelfde oppervlakte is immers 25% hoger en het aantal
dagloner-uren 20%. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit een gevolg is van het streven van exploitanten van kleine familie- en gezinsbedrijven
om de produktie zo in te richten dat een optimale arbeidsbezetting in zoveel
mogelijk maanden is verzekerd.
Wat betreft de seizoenvariatie in de vraag naar arbeid op de latifundios
zien we dus dat alle drie de regio's van de Lage Campiña van elkaar verschillen. In het Westen is de mogelijkheid voor het aantal volledige banen absoluut
minder groot dan gemiddeld (3,6) en in het Oosten is ze nog iets kleiner
(3,4), maar in het Westen is er daarnaast ook nog veel minder ruimte voor
daglonerarbeid dan in het Oosten (1,0 tegen 1,9). In het Midden is de beschikbare totale hoeveelheid werk nog iets groter dan in het Oosten en hier
zou zelfs meer dan 90% hiervan in volledige banen kunnen worden verricht.
Deze situatie steekt gunstig af bij die in het Westen en zeker bij die in het
Oosten, dat met zijn 63,5% van de onderscheiden regio's het andere uiterste
vertoont.
Om de arbeidsfilm van de bij de ENQUETES vastgestelde arbeidsbezetting (de werkelijk aangewende arbeid) te bepalen is eerst weer m.b.v. gewassen, vee en standaarduren de maandelijkse behoefte bepaald, waarna deze
met behulp van de cijfers van de bewerkingsintensiteit is omgerekend tot de
arbeidsbezetting.
De resultaten staan in Figuur 3.18 (A en B) en in Tabel 3.12 (B). In
1977/78 blijken de latifundios van de Lage Campiña van Sevilla in alle maanden een lagere arbeidsdichtheid te hebben dan in Córdoba, met uitzondering
van september, hetgeen zal samenhangen met de oogst van tafelolijven, een
gewas dat in Córdoba vrijwel ontbreekt. Verder vertonen de arbeidsfilms in
grote lijnen dezelfde fluktuaties, maar de mate van variatie is in Córdoba iets
kleiner dan in Sevilla, zoals blijkt uit de percentages volledige banen van
resp. 57,1 en 50,9.
Het deel van het werk dat door vaste arbeidskrachten kan worden verricht ligt in beide gebieden dus ¡ets boven de helft. Vergeleken met de resultaten van de Censo is er slechts een klein verschil tussen 'Cordoba' en het
'Oosten', maar tussen 'Sevilla' en het 'Westen' is er een groot onderscheid.
Dit duidt erop dat tussen 1972 en 1977/78 de seizoenvariatie in Sevilla
sterk is toegenomen, parallel met een sterke vermindering van de arbeidsdichtheid (vgl. het totale aantal AJE per 100 ha). Verder valt op dat tussen
genoemde jaren blijkbaar veel werk in de periode december-maart is verdwenen, maar dat de piek in mei veel geprononceerder is geworden. Ongetwijfeld
weerspiegelt zich hierin een verschuiving in de gewaskeuze, met name die van
olijven (althans olie-olijven) naar zonnebloemen. Ook een vermindering van
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Figuur 3.18
ARBEIDSBEZETTING IN DE LOOP V A N HET JAAR IN DE LAGE
CAMPIÑA V A N S E V I L L A EN CORDOBA
Aantal arbeidsuren per ha produktieve oppervlakte
A Latifundios van Sevilla en Córdoba

В Córdoba

Latifundios en kleine bedrijven m de Lage Campiña
geregistreerde agrarische werkloosheid in Ί978 inde provincia
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Bronnen: Bedrljfsenquête 1977/78; enquête Loring 1974/75, SEAF-PPO.

de werkzaamheden ¡π de overige maanden doet deze arbeidspiek sterker
uitkomen, vooral in Sevilla.
Vergeleken met de latifundios hebben de kleinere bedrijven van
Córdoba geringere seizoenvariaties, maar het verschil ¡s niet groot, namelijk
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7,1 procent-punten. Hun totale hoeveelheid werk (en daarmee van het aantal
volledige banen) ligt echter aanzienlijk boven dat van de latifundios en dit
geldt zelfs voor elke maand van het jaar (72). De variatie in de film van de
kleine bedrijven in Córdoba lijkt vrij sterk op die van alle kleine bedrijven in
de Lage Campiña in 1972. Het is niet onmogelijk dat hierbij ook een rol
speelt dat de enquêtes van Loring uit 1974/75 dateren, maar vooral zal de
gelijkenis er waarschijnlijk toch op duiden dat zich bij de kleine bedrijven
veel geringere wijzigingen in de gewaskeuze hebben voorgedaan.
Ter vergelijking met de fluktuaties in de arbeidsbezetting is in Figuur
3.18 (B) ook het verloop van de paro registrado in de landbouwsektor van
Cordoba voor 1978 gegeven. Een dergelijke vergelijking is nooit volledig mogelijk, omdat de agrarische werkloosheid ook door externe faktoren wordt
beïnvloed, de geregistreerde werkloosheid behalve de vraag naar werk ook de
kans op werk weerspiegelt en de vermelde gegevens over werkloosheid voor
de provincie als geheel gelden. Toch is het duidelijk dat er een verband bestaat tussen het verloop van de arbeidsbehoefte en de vraag naar werk. Daarbij lijkt het verband met de kleinere bedrijven minstens zo sterk als dat met
de latifundios, zeker in de tweede helft van het kalenderjaar. Eén oorzaak
hiervan zal zijn dat ook veel bedrijven onder de 300 ha-grens vreemd personeel in dienst hebben, een andere dat ook een deel van de arbeidskrachten
op familie- en gezinsbedrijven een aantal maanden van het jaar werk zoekt
op de grotere bedrijven. Dat laatste zal o.a. ook de verklaring kunnen zijn
voor het verschijnsel dat de opmerkelijke daling van de hoeveelheid werk
in november op de kleine bedrijven nauwelijks wordt weerspiegeld in de
werkloosheidskurve. Maar het belangrijkst is uiteraard dat de bedrijven kleiner dan 300 ha 87% van de totale arbeidsbehoefte van de Cordobese landbouw (volgens de Censogegevens) voor hun rekening nemen en ook aan landarbeiders waarschijnlijk meer werkgelegenheid bieden dan de latifundios.

Bezien we het voorgaande in het licht van de vraagstelling, dan kan
worden gekonstateerd dat, voor zover het vergelijkbare situaties betreft (de
Lage Campiña als geheel in 1972, de Lage Campiña van Córdoba in 1974/751977/78), er geen reden is om aan de latifundios veel grotere fluktuaties in
arbeidsbehoefte of arbeidsbezetting toe te schrijven dan aan kleinere bedrijven, al hebben de kleinere bedrijven wel een iets regelmatiger arbeidsfilm. De
seizoenschommelingen in de werkloosheid worden dus veroorzaakt door fluktuaties op zowel grote als kleine bedrijven.
Wel valt, met name voor 1977/78, te konstateren dat de hoeveelheid
werk die beschikbaar is voor vaste arbeidskrachten op de latifundios relatief
klein is, namelijk 50 à 60% van de totale hoeveelheid. Vrij zeker heeft zich
in de loop van de jaren '70 hierin een daling voorgedaan, in het bijzonder in
Sevilla.

Hoewel ¡η relatieve zin de seizoenschommelingen op de latifundios
van Sevilla kleiner zijn (1972) of niet veel groter (1977/78) dan in Córdoba,
is het absolute aantal potentieel beschikbare volledige banen in Córdoba ongeveer gelijk (1972) of veel groter. Dit is het gevolg van de veel grotere arbeidsdichtheid. Daardoor is ook de beschikbare hoeveelheid werk voor dagloners in Córdoba veel groter. Het Middengebied van de Lage Campiña bood in
1972 het gunstigste beeld wat betreft de seizoenschommelingen in de werkgelegenheid op de latifundios.

3.3.3 KENMERKEN
DIOS
3.3.3.1

VAN DE ARBEIDSKRACHTEN

OP DE

LATIFUN-

Vaste arbeiders en dagloners, klassificering van het personeel
naar funktie

In deel 3.3.2 werd het percentage van de totale arbeid dat potentieel
vervuld zou kunnen worden door vaste arbeiders gebruikt als indikator voor
de seizoenvariaties. Deze berekende 'behoefte' kan voor de geënquêteerde
bedrijven vergeleken worden met de werkelijk ingezette vaste arbeid. In Tabel 3.13 staan de betreffende cijfers vermeld. Bleek het eerder mogelijk om
de totale bezetting goed te voorspellen aan de hand van de standaarduren
voor de arbeidsbehoefte (alleen voor de kleine bedrijven van Córdoba is er
een afwijking van betekenis, zie ook onder 'totaal' in Tabel 3.13), de werke-

ТаЬеІЗ.13
Vaste arbeidskrachten berekende behoefte en gekonstateerde bezetting Lage Campiña van
Sevilla en Cordoba
Berekende
totaal
AJE
per
100
abs
haSE
LATIFUNDIOS(a)
Sevilla
Cordoba

Arbeidsbezetting

behoefte

vaste arb kr
% van
AJE
de
per
100
totale
behoefte abs
haSE

totaal
AJE
per
100
abs
haSE

vaste arb kr
% van
AJE
de
per
100
totale
bezetting abs haSE

913
1 060

2,9
3,7

50,9
57,1

465
605

1,5
2,1

871 2,7
1 053 3,6

53,1
41,5

463
437

1,4
1,5

CÓRDOBA(b)
bedrijven ' 300 ha
606
bedrijven > 300 ha 1 364

4,7
3,8

83,1
76,0

504
1 037

3,9
2,9

788 6,1
1 363 3,8

49,7
41,4

391
564

3,0
1,6

Bronnen: (a) Bednjfsenquête 1977/78
(b) Bedrijfsenquête 1977/78 en enquête Lonng 1974/75
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kelijke bezetting aan vaste arbeiders blijkt soms minder goed overeen te komen met de aan de hand van de arbeidsfilms bepaalde mogelijke inzet in
volledige banen (v.b.'s). Op de latifundios van Sevilla is de werkelijke bezetting precies gelijk aan de 'voorspelde' (resp. 463 en 465 eenheden), maar bij
die van Córdoba vormt ze slechts 72% van de potentiële inzet. Volgens de
samengevoegde enquêtebestanden van 1974/75 en 1977/78 bedraagt deze
in Córdoba 78% voor de bedrijven onder 300 ha en slechts 54% voor de
latifundios.
Ter verklaring van deze verschillen zijn er in beginsel twee mogelijkheden. De eerste is dat er door de exploitanten van de diverse grootteklassen en/of gebieden verschillend gekozen wordt, als het gaat om het aanstellen van vaste arbeiders of dagloners; de tweede is dat de verschillen worden
veroorzaakt door methodische onvolkomenheden die verhinderen dat men
met behulp van de arbeidsfilms het aandeel van de vaste arbeiders goed kan
voorspellen.
Beginnend met de laatste mogelijkheid, moet men inderdaad konstateren dat de werkelijkheid om verschillende redenen niet geheel overeen hoeft
te komen met de voorspelling. Op grond van de arbeidsfilms werd slechts
vastgesteld hoeveel arbeidskrachten het hele jaar werk zou kunnen worden
geboden door een bepaalde groep (klasse) van bedrijven. Indien echter niet
steeds dezelfde arbeiders worden ingeschakeld (hetgeen heel goed mogelijk
is, gezien het grote aanbod door de hoge werkloosheid), dan zal het aantal
arbeiders dat een volledige baan c.q. vast werk heeft in elk geval kleiner zijn.
Wanneer we het hebben over 'vaste arbeiders' (de groep die werd geregistreerd
bij de enquête), dan impliceert dat bovendien dat ze het hele jaar werken op
hetzelfde bedrijf, of in elk geval bij dezelfde exploitant. De gebruikte arbeidsfilms waren echter gebaseerd op de gegevens van een groot aantal bedrijven, die elk voor zich doorgaans een sterkere variatie in arbeidsbehoefte
vertonen dan de klasse als geheel, omdat ze in vergelijking daarmee een eenzijdiger bouwplan hebben. Daardoor hebben ze ook minder mogelijkheden
tot aanstelling van vaste arbeiders. Beide redenen zullen er dus voor zorgen
dat het aantal werkelijk aanwezige vaste arbeiders lager is dan het voorspelde
aantal, maar ze vormen geen reden waarom de afwijking bij de ene klasse of
regio groter is dan bij de andere.
De keuze die de exploitanten doen, kan zowel leiden tot een vergroting als tot een verkleining van het aandeel vaste arbeid. Een exploitant kan
bijvoorbeeld door verschuiving van werkzaamheden en het laten verrichten
van overwerk, proberen de optredende arbeidspieken zoveel mogelijk op te
vangen met het aanwezige vaste personeel, zodat er voor dagloners minder
arbeidsuren beschikbaar komen. In dat geval zal dus het aandeel vaste arbeid hoger zijn dan het berekende, maar tegelijk zal de totale inzet van arbeid naar verhouding laag zijn. Het motief van een dergelijke keuze zou kun282

nen zijn een vereenvoudiging van het personeelsbeheer. Men heeft dan immers relatief meer te maken met vertrouwd 'eigen' personeel en heeft tevens
minder werk met de werving en inzet van een steeds wisselend personeelsbestand. Als bovendien het overwerk van het vaste personeel (gedeeltelijk)
gekompenseerd wordt met vrije dagen in tijden van slapte, zou dit ook nog
arbeidskosten besparend kunnen werken. Een nadeel van vast personeel is
dat men de arbeidskosten kwijt is, hoe de oogst ook uitvalt, maar daar staat
weer tegenover dat men met zekerheid kan beschikken over voldoende arbeid
op momenten waarom men dit wenst.
Exploitanten kunnen er echter ook voor kiezen om slechts zoveel
personeel vast aan te nemen als strikt nodig is om de minimaal in alle seizoenen noodzakelijke werkzaamheden te verrichten (b.v. 3 à 4 AU/ha bij de
latifundios van Sevilla en Córdoba, rekening houdend met de vakanties van
het personeel). Alle pieken daarboven moet men dan opvangen met dagloners. Daardoor zal het procentuele aandeel van vaste arbeiders in de bezetting dalen, maar de totale arbeidsbezetting gelijk blijven. Een voordeel hierbij is dat men niet onnodig arbeidskosten verliest, een nadeel dat men wellicht geen dagloners kan krijgen in geval van arbeidspieken. Dit risico is uiteraard wel kleiner naarmate het aanbod op de arbeidsmarkt groter is, wat sterker geldt voor Sevilla dan voor Córdoba (73).
Wanneer we de cijfers van de latifundios bekijken in het licht van
voorgaande redeneringen (Tabel 3.13 en 3.14; Figuur 3.19) dan konstateren
we in de eerste plaats dat de bezetting met vaste arbeiders zowel in Sevilla
als in Córdoba inderdaad lager is dan de berekende behoefte. Het verschil is
echter in Córdoba aanzienlijk groter dan in Sevilla (15,6 tegenover 2,2 procent-punten), zonder dat er reden is om aan te nemen dat methodische onvolkomenheden een groter verschil veroorzaken in Córdoba dan in Sevilla.
Men mag daarom aannemen dat de oorzaak moet worden gezocht in de uiteenlopende keuze van (een — groot - deel van) de exploitanten van beide
gebieden. Die van Sevilla kiezen meer voor een hoger percentage vaste arbeid, maar een lagere totaalinzet, die van Córdoba meer voor het tegenovergestelde, waarbij overigens de inzet van vaste arbeid per hektare nog altijd
groter is dan die in Sevilla. Dit verschil in keuze sluit aan bij het eerder gekonstateerde onderscheid op het vlak van de totale arbeidsinzet. In Sevilla
bleek men immers te streven naar arbeidsminimalisering, in Córdoba niet
of minder. In overeenstemming hiermee is ook dat in Sevilla door landarbeiders herhaaldelijk werd geklaagd over het feit dat sommige arbeiders overwerk verrichtten (pluriempleo) terwijl anderen geen werk konden krijgen.
In Córdoba werd dit soort klachten niet vernomen.
Nog duidelijker dan in het aandeel vaste arbeid in het totaal (resp. 53,1
en 41,5%) komt het verschil tussen de latifundios van Sevilla en Córdoba tot
uiting in de percentages betreffende de individuale bedrijven (Tabel 3.14).
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Tabel 3.14
Vaste arbeid op de latifundios in de Lage Campiña van
Sevilla en Cordoba
Percentage van de totale bedrijfsbezetting

%
vaste arbeid

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Totaal

Sevilla
aantal
bedr

%

Cordoba
aantal
bedr
7r

0
2
1
6
7
7
11
7
7
1

0
4
2
13
14
14
23
14
14
2

2
2
5
7
6
5
7
4
5
1

5
5
11
16
14
11
16
9
11
2

49

100

44

100

Bron: Bednjfsenquête 1977/78

In Sevilla leveren vaste arbeiders op 67% van de bedrijven meer dan de helft
van de ingezette arbeid, in Cordoba is dat op 49% van de bedrijven het geval.
Vergelijkt men de latifundios met de kleinere bedrijven, dan blijkt uit
de enquête van 1977/78 dat de latifundios in Córdoba een ¡ets hoger percentage vaste arbeid hebben dan de bedrijven kleiner dan 300 ha (resp. 42 en
39%) en een iets lagere arbeidsbezetting per ha (resp. 1,5 en 1,6 vaste AJE
per 100 haSE). De samengevoegde bestanden van 1974/75 en 1977/78 tonen
echter zowel een hoger percentage vaste arbeid bij de kleine bedrijven (50 tegen 41) als een hogere bezetting per ha (3,0 tegen 1,6). Bij vergelijking van
het geringe bestand van kleine bedrijven in Sevilla met de latifundios aldaar,
zien we percentages van resp. 28 en 53 en voor beide groepen een bezetting
van 1,4.
Verder kunnen we konstateren dat bij de enquêtes het percentage vaste arbeiders per grootteklasse zeer varieert (Figuur 3.19), maar dat er geen regelmatige verandering is te zien die korrespondeert met de grootteklasse. Wel
tekent zich bij Córdoba een dalende tendens af vanaf de klasse van minder
dan 100 ha tot die van 300-500 ha en daarna een stijging, terwijl dat bij
Sevilla omgekeerd is.
Wat betreft het gemiddelde aantal vaste arbeidskrachten per 100 haSE
zien we dat het cijfer nauwelijks varieert vanaf 300 ha en groter. Bij de enquête 1977/78 ligt bovendien het gemiddelde van de bedrijven van minder
dan 300 ha op hetzelfde niveau als dat van de latifundios. Bij de samenge-

Figuur 3.19
VASTE A R B E I D PER BEDRIJFSGROOTTEKLASSE IN DE LAGE
CAMPIÑA V A N S E V I L L A EN CORDOBA

SEVILLA

CORDOBA

bedr if^groQUf*!»* [rw

CÓRDOBA

Bronnen:
Bedrijfsenquète 1977/78,
enquête Loring 1974/75

voegde enquêtebestanden van 1974/75 en 1977/78 is echter sprake van een
sterke stijging in de bezetting van vaste arbeiders in de klassen beneden 300
ha en is uiteraard ook het gemiddelde van deze hele klasse veel hoger dan dat
van de klasse van 300 ha en groter (resp. 3,0 en 1,6 AJE per 100 haSE). In
de enquête van 1977/78 ziet men dus geen duidelijke verschillen tussen kleine bedrijven en latifundios wat betreft de inzet van vaste arbeid, bij die van
1974/75 wel, namelijk een tweemaal zo grote inzet per hektare.
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Tabel 3.15 geeft de aantallen personeelsleden ¡n de diverse funkties
op de latifundios volgens de enquête van 1977/78 en het percentage dat zij
vormen van het totaal.
Tabel 3 15
Personeel naar funktie op de latifundios Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Sevilla
Funkties vast personeel

Leidinggevend en hoger personeel
inclusief technici, administratief personeel,
bedrijfsleiders (encargados) en voormannen
(capataces)
Tractorbestuurders
inclusief tractorbestuurder monteurs
Bewakers en huispersoneel
(guardas, caseros)
Niet gespecialiseerde handarbeiders (peones)
Overig personeel
veeverzorgers, monteurs, timmerlieden, metse
laars e d
Totaal vast personeel
Totale arbeidsbezetting

aantal
personen

Coirdoba

%

aantal
personen

%

81

17

74

17

232

50

214

49

34

7

26

6

77
39

17
9

93
30

21
7

463

100

437

100

aantal
AJE

%

aantal
AJE

%

vast personeel
dagloners

463
408

53
47

437
616

42
58

Totale arbeidsbezetting

871

100

1053

100

Bron Bedrijfsenquête 1977/78

De meeste onderscheiden funkties spreken voor zichzelf, zodat slechts
bij enkele een toelichting volgt. Tot het leidinggevend en hoger personeel
zijn ook die eigenaars gerekend, van wie duidelijk was dat zijzelf daadwerkelijk het bedrijf leidden en daar hun tijd geheel of grotendeels aan besteedden. Wanneer dat niet duidelijk het geval was, werden ze niet tot het personeelsbestand gerekend. Slechts één eigenaar was tijdens ons bezoek aan het
bedrijf zelf bezig lichamelijk werk te verrichten, een ander verklaarde in
noodgevallen wel eens een tractor te besturen. De overige op hun bedrijf
werkzame eigenaars beperkten zich, voor zover kon worden nagegaan, geheel
tot het leidinggeven, al verzorgden sommige ook de administratie.
De technici waren doorgaans middelbaar opgeleide landbouwkundigen
(peritos), bij enkele bedrijven was het een landbouwingenieur. Zij werden
ook tot de groep leidinggevenden gerekend. Dat is ook geschied met de
encargados en capataces. De funktie van encargado (bedrijfsleider) kan een
zeer verschillende inhoud hebben. Sommigen runnen het bedrijf zowel land2Θ6

bouwkundig als financieel vrijwel zelfstandig, met slechts summiere instrukties van de eigenaar. Anderen voeren slechts de instrukties van de eigenaar
uit en vervullen dan eigenlijk dezelfde funktie als de capataz of de manijero,
namelijk die van voorman. Ze regelen het werk en zien toe op de uitvoering.
Vandaar dat de funktie van encargado dan ook door zeer verschillende personen wordt vervuld. Sommige van hen bleken goed opgeleid (perito of landbouwingenieur), maar de meeste waren voormalige landarbeiders, met weinig
scholing (enkele bleken zelfs analfabeet), maar wel met veel praktische ervaring. Ook velen uit deze laatste groep runden het bedrijf vrijwel volledig en
zij deden ook de boekhouding, wat uiteraard alleen mogelijk is dankzij de
weinig gekompliceerde bedrijfsvoering op de meeste bedrijven. Op bedrijven,
waar weinig personeel was of waar de eigenaar de leiding had, was de
encargado vaak gedurende een deel van de tijd ook tractorbestuurder. Bij de
tractorbestuurders is een belangrijk onderscheid tussen degenen die wel en
degenen die niet tevens als monteur optreden. De tractorbestuurder-monteur
verdient meer en is beter verzekerd van vast werk.
Wat in Tabel 3.15 het eerst opvalt, is dat de verdeling naar funktie in
Sevilla en Córdoba vrijwel hetzelfde is en dat de tractorbestuurders in beide
regio's de helft van het totale bestand vormen. De omvang van het leidinggevend personeel is zowel in Sevilla als in Córdoba 1,7 personen per bedrijf of
1 per 358 ha in Sevilla en 1 per 290 ha in Córdoba. In Sevilla leveren de nietgespecialiseerde en/of niet-opgeleide of -geoefende personeelsleden (bewakers, huispersoneel, peones en dagloners) 60% van de totale hoeveelheid
werk, in Córdoba 70%. Ook de dagloners worden namelijk op de geënquêteerde bedrijven doorgaans alleen ingeschakeld voor eenvoudig handwerk.
Weliswaar is dat niet het geval met de ook tot deze groep gerekende loonwerkers, maar die leveren slechts 2% van het aantal arbeidsdagen. De meerderheid van het personeel op de latifundios verdient dan ook een minimumloon en heeft in zijn beroep weinig mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.
Uiteraard is het aantal dagloners zowel in Sevilla als Córdoba veel groter dan het aantal vaste personeelsleden, omdat de eerste slechts een deel
van het jaar werk hebben op de betreffende bedrijven. Nemen we aan dat de
dagloners op de geënquêteerde bedrijven gemiddeld 4 maanden werk vinden
en houden we er rekening mee dat vele op verschillende bedrijven werken
dan zou het aantal personen minstens het dubbele bedragen van het voor
dagloners geregistreerde aantal arbeidsjaareenheden. Dit zou betekenen dat
in Sevilla circa 64% van het aantal personeelsleden uit dagloners bestaat. De
groep niet-gespecialiseerde en/of niet-opgeleide of -geoefende personeelsleden zou dan 73% van het totaal zijn. Voor Córdoba zouden deze percentages resp. 74 en 76 zijn. Dit zijn wel minimumcijfers, aangezien tijdens de
voorjaarspiek ook velen worden ingeschakeld die in de rest van het jaar niet
in de landbouw werken (huisvrouwen, schoolverlaters). Aangezien de piektijd
287

¡η Sevilla korter is dan ¡η Córdoba, mag men bovendien aannemen dat het
cijfervoordit gebied het werkelijke aantal sterker onderschat dan in Córdoba.

SAMENVATTEND
kan men stellen dat het verwijt aan exploitanten
van latifundios dat zij voorkeur zouden hebben voor dagloners boven vaste
arbeiders, juist is als men het aantal werkenden in aanmerking neemt.
Minstens tweederde tot driekwart van het aantal werknemers zijn dagloners.
Wanneer men echter let op de geleverde hoeveelheid werk, dan blijkt iets
minder dan de helft voor rekening van de vaste arbeiders te komen.
Hierbij is echter wel een onderscheid tussen Sevilla en Córdoba. In
Córdoba blijkt weliswaar een relatief laag percentage van het werk verricht
te worden door vaste arbeidskrachten, maar dit hangt samen met een hoge
totale arbeidsinzet, zodat de inzet van vaste arbeid per ha er betrekkelijk
hoog is. In Sevilla is het percentage vast werk hoger dan in Córdoba, maar
dat hangt samen met een lage arbeidsdichtheid: zowel de inzet van vaste arbeiders als van dagloners is laag. Arbeidsminimalisering gaat hier samen met
een voorkeur van de exploitanten voor vaste arbeiders en waarschijnlijk is er
samenhang tussen die twee.
In het vaste personeelsbestand van de latifundios vormen de gespecialiseerde arbeidskrachten, de beter opgeleiden of de geoefenden (dus ook de
beter betaalden) driekwart van het totaal, maar gerekend op het totale personeel vormen zij naar schatting hooguit 25%, terwijl hun arbeidsprestatie
ongeveer éénderde van het totaal uitmaakt. De meerderheid bestaat uit tractorbestuurders. Het aantal personen met een managementfunktie is zeer
klein. Inclusief de encargados gaat het om 5% van het aantal ingezette jaareenheden, terwijl een deel van hen alleen een uitvoerende funktie heeft. In
de opbouw van het personeelsbestand van de latifundios kan men dan ook
het zeer eenvoudige bouwplan van de meeste weerspiegeld zien, evenals de
weinig op verandering en verbetering gerichte bedrijfsvoering.

3.3.3.2

De herkomst van de landarbeiders

Het traditionele beeld aangaande de woonplaatsen van de latifundioarbeiders is, dat de vaste werknemers op de bedrijven wonen en daar (grote)
woongemeenschappen vormen en dat de tijdelijke arbeidskrachten (dagloners) uit een zeer groot gebied worden gerekruteerd.
Om dit aspekt van het latifundisme te onderzoeken is bij de enquêtes
gevraagd welke de (permanente) woonplaats van de arbeiders was: op het bedrijf of in een dorp en zoja, welk dorp. Voor de vaste arbeiders kon, met uitzondering van enkele bedrijven, deze informatie gemakkelijk worden vergaard.
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Voor de dagloners werd gevraagd naar de plaats van herkomst en zo mogelijk
om aan te geven welk deel van de arbeiders uit die plaats(en) afkomstig was.
Uiteraard deden zich in deze geen problemen voor als alle dagloners uit
slechts één plaats kwamen, hetgeen in Sevilla bij meer dan 60% van de bedrijven het geval was en in Cordoba bij ruim éénderde. Wanneer er meerdere
plaatsen van herkomst bleken te zijn, werd bij de uitwerking van de gegevens
bepaald welk deel van de dagloner-arbeid, uitgedrukt in AJE, uit elke opgegeven plaats afkomstig was aan de hand van de door de informant geschatte
verhouding (in die gevallen waarin dit gegeven ontbrak werd het aantal AJE
gelijk verdeeld).
Met behulp van de aldus ter beschikking gekomen informatie werden
de Figuren 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 vervaardigd, die een visueel beeld geven
van de woonplaatsen van resp. vaste arbeiders en dagloners in Sevilla en
Córdoba, alsmede de Tabellen 3.16 en 3.17, die dezelfde verschijnselen numeriek weergeven. Met de herkomst van de loonwerkers is geen rekening gehouden. Veel loonmaaiers komen uit andere delen van Spanje (o.a. NieuwKastilië) en trekken vanaf mei van zuid naar noord door het land om hun
werk te verrichten.
Vergelijkt men de herkomst van de vaste arbeiders en de dagloners
onderling, dan blijkt in Sevilla het rekruteringsgebied van beide groepen vrijwel gelijk te zijn en zich te beperken tot de plaatsen die in de direkte omgeving van het onderzochte gebied liggen. Het is ook meestal de dichtstbij gelegen nederzetting die de arbeiders voor een bepaald bedrijf levert en de
meeste bedrijven betrekken hun arbeiders uit slechts één plaats. In Córdoba
vertonen de rekruteringsgebieden van beide soorten arbeidskrachten zowel
overeenkomsten als verschillen. Voor de vaste arbeiders zien we een zekere
voorkeur voor de dichtsbij gelegen nederzettingen, maar een aantal van hen is
ook afkomstig uit veel zuidelijker gelegen plaatsen. De wegafstand van
Córdoba naar Aguilar en Nueva Carteya bedraagt resp. 51 en 59 km, naarde
meest zuidelijk gelegen plaatsen waaruit arbeiders komen, Rute en BenamejT,
resp. 92 en 98 km, terwijl de wegen tendele niet in al te beste konditie zijn.
Veel landarbeiders pendelen inderdaad dagelijks per brommer of auto over
zeer grote afstanden. De meeste echter die afkomstig zijn uit de verst weggelegen plaatsen, gaan alleen in de weekenden of om de paar dagen naar huis en
wonen dus semipermanent op het bedrijf. Ook hun gezin woont in de drukke
perioden, als er lange werkdagen worden gemaakt, soms tijdelijk op het bedrijf.
In Córdoba is er wel verschil in herkomst tussen de vaste arbeiders en
de dagloners. Van de eersten komt een relatief groot deel uit de dichtbij gelegen plaatsen, waarbij de stad Córdoba een belangrijke rol speelt. Dagloners
zijn echter nauwelijks uit deze stad afkomstig. Die wonen voornamelijk in
plaatsen ten westen en vooral ten zuiden van het gebied waar de geënquêteer289
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Tabel 3.16
Woonplaatsen van vaste arbeiders en dagloners op de latifundios van de
Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Woonplaatsen met
,> 10 vaste arb of > 10 AJE
dagloners

vaste arbeiders
aantal

%

SEVILLA
Carmona
El Arahal
Paradas
Utrera
El Viso del Alcor
Fuentes de Andalucía
Lora del Rio
Guadajoz
Puerto Serrano
Overige nederzettingen
Onbekend
Nederzettingen

16
22
318

5
7
100

Nederzettingen
Bedrijven
Totaal

318
145
463

39
11
10
6
1
6
4
3
3
13
4
100

69
31
100

408

100

408

100

61
29
28
24
24
21
21
11
1
3
9
7
2
2
1

22
10
10
9
9
8
8
4
0
1
3
3
1
1
0

-

_
-

12
29
41
39
29
68
26
92
14
16
30
19
19
27
24
10
23
33
12
10
41
2
616

2
5
7
6
5
11
4
15
2
2
5
3
3
4
4
2
4
5
2
2
7
0
100

616

100

616

100

-

49
11
8
7
5
5
3

-

-

-

23
8
275

8
3
100

Nederzettingen
Bedrijven
Totaal

275
162
437

63
37
100

292

%

161
45
41
23
6
26
15
11
11
53
16
408

156
36
26
23
17
14
8

CORDOBA
Cordoba
Espejo
Fernán Núñez
Santa Cruz
Villafranca de Cordoba
La Carlota
Alcolea
Santaella
Nueva Carteya
Castro del Rio
Guadalcazar
La Victoria
Benamejr
Montemayor
Aguilar
Lucena
Almodovar
Villarrubia
Montalban
La Rambla
Overige nederzettingen
Onbekend
Nederzettingen

Bron Bednjfsenquete 1977/78

d a g I оη e r s
aantal AJE

_

-

de bedrijven zich bevinden. Ze zijn voor een groter deel dan de vaste arbeiders afkomstig uit nederzettingen in Midden- en Zuid-Córdoba. Bij enkele
plaatsen zien we juist het omgekeerde als bij de stad Córdoba, er komen
veel dagloners maar weinig of geen vaste arbeiders vandaan. Dit geldt voor
Villarrubia, Almodovar,Guadalcázar en Montemayor.
De dagloners wonen in de provincie Córdoba dan ook over veel meer
plaatsen verspreid dan de vaste arbeiders. Nemen we de vijf plaatsen die de
meeste arbeiders (of AJE) leveren, dan is bij de vaste arbeiders 68% daaruit
afkomstig en van de dagloners 51%. De omvang van de rekruteringsgebieden
is dus globaal hetzelfde (behalve aan de westkant), maar de verder weggelagen plaatsen leveren relatief meer dagloners dan vaste arbeiders, hetgeen overigens geen verwondering hoeft te wekken. Veel bedrijven betrekken hun
vaste arbeiders en dagloners uit dezelfde plaatsen, hetgeen samenhangt met
de eerder beschreven (informele) wijze van werving van dagloners.
Van het totale aantal vaste arbeiders blijkt in Sevilla 31 en in Córdoba
37% op de bedrijven zelf te wonen. De indruk is dat daarnaast de 'semi-permanente bewoning' zoals boven gesignaleerd, eveneens meer voorkomt in
Cordoba dan in Sevilla. Op de meeste bedrijven in beide provincies is het aantal daar wonende (vaste) arbeiders klein. In Sevilla telt 80% van de bedrijven
er minder dan 5, terwijl op slechts 6% van de bedrijven er 10 of meer wonen.
Voor Córdoba zijn deze percentages 75 en 6. In de laatste provincie werden
de twee bedrijven aangetroffen met de meeste daar wonende arbeiders, nl.
22 en 25.
In beide provincies worden de latifundios in het algemeen dus door
slechts een zeer klein aantal arbeidskrachten permanent bewoond. In totaal
hadden 8 bedrijven in het geheel geen vaste bewoners, 27 slechts één en 23

Tabel 3.17
Latifundios naar op het bedrijf wonend aantal arbeiders en totaal aantal bewoners

aantal arbeiders
of bewoners

0
1
5
5 10
10 20
20 30
30-40
40 50

>m
Totaal

SEVILLA
arbeiders
bewoners
aantal
bedr

%

2
37
7
3

4
76
14
6

-

-

49

100

aantal
bedr

%

2
12
14
14
2
3
2

4
24
29
29
4
6
4

49

CÓRDOBA
arbeiders
bewioners
aantal
bedr

^

aantal
bedr

^

6
27
8
1
2

14
61
19
2
4

5
12
16
4
4

12
27
36
9
9

-

-

-

-

-

100

44

100

44

100

3

7
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twee, bij elkaar bijna tweederde van het aantal geënquêteerde grootgrondbedrijven. In de meeste gevallen was de encargado (bedrijfsleider) de permanente en vaak ook enige bewoner. Op een aantal bedrijven was er een aparte
bewaker. In slechts twee gevallen behoorde de eigenaar tot de permanente
bewoners, zij het met een tweede woning in de stad. Hoewel er dus geen
grote verschillen zijn, is de permanente bewoning in Córdoba wel wat belangrijker dan in Sevilla. In de eerste provincie woont gemiddeld 3,7 arbeidskracht op de latifundios en in Sevilla 3,0, ofschoon de geënquêteerde bedrijven in het laatste gebied gemiddeld 23% groter in oppervlakte zijn.
Tussen de rekruteringsgebieden van zowel de vaste arbeiders als de
dagloners van de beide provincies bestaan aanmerkelijke verschillen. Die van
Córdoba zijn veel uitgestrekter dan die van Sevilla. Dit is niet alleen te zien
op de kaarten, maar het blijkt ook uit de cijfers van de tabellen. In Córdoba
is 68% van de vaste arbeiders en 51% van de dagloners afkomstig uit de 5
plaatsen met het grootste aantal op de onderzochte latifundios werkzame
arbeiders. In Sevilla is dat voor beide 85%. Het aantal arbeiders leverende
plaatsen is in de laatste regio geringer en dat betekent dat de herkomst er
minder gespreid is dan in Córdoba. De plaatsen van herkomst liggen er echter
ook op kortere afstand van de bedrijven dan in Córdoba.
Bezien we de twee grootste gemeenten die werden onderzocht, Carmona en Córdoba, dan blijken de genoemde verschillen tussen de beide gebieden duidelijk. Van de totale hoeveelheid arbeid die aangewend wordt op
de latifundios van Carmona,wordt 65% geleverd door mensen die ook in deze
gemeente wonen, in Córdoba is dat 36%. Van de vaste arbeiders in Carmona
woont 28% op de bedrijven, 44% in rest van de gemeente (de hoofdkern Carmona en de nevenkern Guadajoz) en 28% komt van buiten de gemeente. In
de gemeente Córdoba woont 38% van de vaste arbeiders op het bedrijf, 22%
in de rest van de gemeente (de stad Córdoba en de nevenkernen Alcolea, Villarrubia en Los Angeles) en 40% erbuiten. Van de dagloners die op de latifundios in Córdoba werken komt slechts 16% uit de gemeente. Wel wordt de
situatie hier enigszins gekompliceerd doordat de tot de gemeente Montilla
behorende kern Santa Cruz een enclave in de gemeente Córdoba vormt,
maar ook als men de uit deze plaats afkomstige arbeiders meetelt, dan stijgt
het binnen het gemeentegebied woonachtige percentage dagloners van de
latifundios slechts van 36 naar 44. Het aandeel van de uit de gemeente zelf
komende arbeid is bij Carmona dus bijna tweemaal zo groot als bij Córdoba
en het verschil is het grootst bij de dagloners (56% in Carmona, 16% in
Córdoba).

De voornaamste KONKLUSIES
den getrokken zijn:

die uit het voorgaande kunnen wor-

Gemiddeld woont slechts ongeveer éénderde van de vaste arbeiders permanent op de grootgrondbedrijven en zij leveren gemiddeld rond 16% van de
aangewende hoeveelheid arbeid. De latifundios vormen dus geen belangrijke
koncentratiepunten van bewoning door landarbeiders.
- Zowel de vaste arbeiders die niet op het bedrijf wonen als de dagloners
zijn afkomstig uit een groot aantal nederzettingen. Voor het merendeel gaat
het bij beide groepen om dezelfde plaatsen, zodat de rekruteringsgebieden
van beide soorten arbeiders grote overeenkomst vertonen.
Er zijn echter grote verschillen tussen de rekruteringsgebieden van Sevilla
en Córdoba. In de laatste provincie zijn ze aanmerkelijk uitgestrekter en is
het aantal plaatsen waaruit vaste arbeiders en/of dagloners komen veel groter, waardoor het deel van de arbeid dat wordt geleverd door arbeidskrachten
uit de eigen gemeente, vanzelfsprekend veel kleiner is (ongeveer 1/3 in de gemeente Córdoba tegen 2/3 in de gemeente Carmona).

Zoeken we naar de VERKLARING voor het gekonstateerde verschil
tussen Sevilla en Córdoba, dan moet voorop worden gesteld dat het voor exploitanten van landbouwbedrijven doorgaans het aantrekkelijkst is om de arbeiders te betrekken uit plaatsen die zo dicht mogelijk bij het bedrijf zijn gelegen. Voordelen hiervan zijn niet alleen dat men meer zicht heeft op het
aanbod, dat men nabij wonende arbeiders eerder op het gewenste moment
ter beschikking zal hebben en misschien ook mensen kan aantrekken die men
kent, maar ook dat de rekrutering goedkoper is. De exploitant zorgt namelijk
voor het vervoer van de arbeiders (per vrachtauto, tegenwoordig veelal per
bus) of betaalt de reiskosten aan de arbeiders. Zo wordt bij de produktiekostenberekeningen voor Sevilla door de COSA gemiddeld 60 pesetas per dag
bij het loon voor tijdelijke arbeiders geteld ter kompensatie van deze kosten,
wat een verhoging is van 6 à 7% (COSA Sevilla 1978: 9). Ook arbeidsovereenkomsten in Córdoba kennen dergelijke bepalingen (Alonso e.a. 1976: 233).
De voornaamste oorzaak voor het verschil tussen beide gebieden zal
waarschijnlijk dan ook moeten worden gezocht in de andere arbeidsmarktsituatie. Bij de twee grootste onderzochte gemeenten zien we het volgende
beeld. Volgens de op de Cuadros de Tipos gebaseerde berekeningen is er in
de landbouw van Carmona behoefte aan ± 6.000 arbeidsjaareenheden. De in
de gemeente wonende landarbeiders en boeren kunnen naar schatting 2.800
AJE leveren, zodat er een arbeidsoverschot is van circa 3.200 AJE. In Córdoba zijn deze cijfers bij benadering 9.600 (behoefte), 4.200 (arbeidskrachten)
en 5.400 (arbeidsoverschot). Het tekort aan arbeidskrachten is in Córdoba
dus groter dan in Carmona.
Zoals uit de herkomst van de landarbeiders is gebleken, strekken de
arbeidsmarktgebieden zich echter ook uit over de omringende gemeenten.
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Foto 25: Landarbeidersdorp El Arahal (Sevilla)

Foto 26: Landarbeidersdorp Espejo (Córdoba) met 'ruedo'
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Betrekken we deze erbij dan ziet de balans er geheel anders uit. Alle aan
Carmona grenzende gemeenten tezamen hebben een arbeidsbehoefte van
± 15.900 AJE, terwijl de agrarische beroepsbevolking er ongeveer 19.900
personen omvat. Er is dus een tekort aan arbeid in deze gemeenten van
4.000 AJE. Voor de aan Córdoba grenzende gemeenten zijn deze cijfers
11.900 (behoefte), 17.700 (arbeidskrachten) en 5.800 (tekort). Begrijpelijk
wordt nu uit deze cijfers waarom bedrijven in Córdoba en Carmona arbeiders
uit andere gemeenten aantrekken. Voor het totale arbeidsmarktgebied van
Carmona is er volgens deze berekening echter een iets groter tekort aan arbeid (= een groter overschot aan arbeidskrachten) dan voor dat van Córdoba.
Daarbij komt dat in de afgelopen jaren de arbeidsbehoefte is teruggelopen,
vrij sterk in Sevilla en minder in Córdoba.
De konklusie is dat de bedrijven in Córdoba arbeidskrachten uit verder
weggelegen plaatsen moeten aantrekken, omdat ze er uit de direkte omgeving
onvoldoende kunnen krijgen. Dit is wél mogelijk voor de bedrijven in het
Sevillaanse gebied. In Córdoba heeft men bovendien op bepaalde momenten
hogere arbeidspieken en beschikt men op de bedrijven over relatief minder
vaste arbeiders, zodat men daar met name dagloners van verre moet aantrekken.
Dit lijken plausibele verklaringen voor de verschillen tussen de rekruten ngsgebieden van Sevilla en Córdoba. Of in Córdoba ook een rol speelt dat
de exploitanten een voorkeur hebben voor arbeiders uit verder weggelegen
plaatsen omdat die 'stabieler' zouden zijn, zoals door Martinez Alier wordt
verondersteld (zie deel 1.1.2.1 ), weten we niet maar lijkt ons voor de verklaring niet wezenlijk (74).
Vroeger was het waarschijnlijk zo dat de rekruteringsgebieden van beide streken zich over een groot deel van de eigen provincie en zelfs daarbuiten
uitstrekten. Met de vermindering van de hoeveelheid beschikbare arbeid zal
zich echter een inkrimping van deze gebieden hebben voorgedaan, die nu het
verst is voortgeschreden in Sevilla.
Een indikatie daarvoor hebben we gekregen uit een beperkt aantal van
onze enquêtes (14 in Sevilla, 10 in Córdoba), waarbij ook gegevens over de
herkomst van de landarbeiders in 1960 konden worden verkregen. Van de
plaatsen die in Sevilla werden genoemd had 23% betrekking op aangrenzende
gemeenten, tegen 9% op dezelfde bedrijven in 1977/78. In Córdoba waren
deze percentages 38 en 25. Vooral in Sevilla levert de gemeente waarin het
bedrijf is gelegen nu dus een veel groter deel van de arbeid. Wel blijkt hieruit
dat er ook al in 1960 een verschil bestond tussen beide gebieden (75).
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3.3.3.3

De bewoning van de bedrijven

Tabel 3.17 geeft ook een indruk van de mate waarin de latifundios
fungeren als nederzetting. In Sevilla bestaat de totale bevolking (inclusief
gezinsleden) van de geënquêteerde latifundios uit 526 personen (waaronder
145 arbeiders) en in Córdoba uit 567 personen (162 arbeiders). Gemiddeld
betekent dit in de eerste provincie 10,7 en in de laatste 12,9 personen per
bedrijf.
Het aantal bedrijven dat een bevolking van vrij grote omvang heeft is
gering. Een inwonertal van 40 of meer (d.w.z. een tiental gezinnen) hebben
er slechts twee in Sevilla (resp. 40 en 48 personen) en in Córdoba zijn het er
drie (52, 101 en 125 personen). Alleen op deze latifundios treft men gemeenschapsvoorzieningen aan als een school en een kerk. Het traditionele beeld
van de cortijo als belangrijke bevolkingskoncentratie in de overigens lege gebieden tussen de dorpen en steden klopt dus niet (meer). Wel wonen er uiteraard in de betreffende gebieden wat meer mensen dan wij bij onze enquête
registreerden, omdat niet alle latifundios zijn geënquêteerd en de bewoonde
kleine bedrijven evenmin zijn meegeteld. Het echte cortijo-gebied van de
Lage Campiña, de tierra calma, blijkt echter een vrij schaars bewoond gebied
te zijn.

Foto 27: Landarbeidsters, Cordoba

DEEL4
VERKLARINGEN EN KONKLUSIES
In dit deel zullen om te beginnen verklaringen worden gezocht voor
(10) de zowel bij de exploitatiewijze als bij de werkgelegenheid gekonstateerde verschillen tussen de latifundios (van de beide bestudeerde regio's
van Sevilla en Córdoba alsmede voor die tussen de afzonderlijke latifundios)
en (2°) voor de gekonstateerde diskrepanties tussen de kenmerken van de
latifundios zoals die uit onze studie zijn gebleken en de opiniesdaarover die
in de literatuur werden aangetroffen. Vervolgens zullen uit de resultaten van
ons onderzoek konklusies worden getrokken ter beantwoording van de vragen die voortvloeiden uit de probleemstelling van deze studie.
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4.1

VERKLARINGEN

4.1.1 VERKLARING VAN DE GEKONSTA TEERDE VERSCHILLEN TUSSEN REGIO'S EN INDIVIDUELE
LATIFUNDIOS
In de loop van deze studie hebben we telkenmale vastgesteld dat er bij
de latifundios opmerkelijke verschillen bestaan in exploitatiewijze en werkgelegenheid. We konstateerden ze tussen individuele bedrijven, tussen bedrijfsgrootteklassen en, in het bijzonder en zeer konstant, tussen de latifundios van Sevilla en die van Córdoba.
Wat dat laatste betreft, zagen we verschillen bij vergelijking van de
grote regionale gehelen, maar konden ze met name worden vastgesteld en gemeten in de beide veldwerkgebieden van de Lage Campiña. In het algemeen
bleken de latifundios in Córdoba zowel produktie- als arbeidersintensiever
te worden geëxploiteerd dan die in Sevilla (de voornaamste Indikatoren
daarvoor zijn nog eens vermeld in de kolommen d en g van Tabel 4.1 ).
Verder konstateerden we dat de verschillen tussen de individuele
latifundios of de latifundioklassen soms, maar zeker niet altijd, samenhang
vertoonden met de bedrijfsgrootte. Verschillen waren er vrijwel steeds tussen
de latifundios en de kleinere bedrijven, met name die van onder circa 100 ha.
Ook bij de latifundios zelf waren er volgens de meeste kenmerken en kriteria
grote kontrasten, maar dan meer tussen de individuele bedrijven en minder
tussen de grootteklassen. Wanneer dat laatste het geval was, dan was er niet
altijd sprake van verschillen die parallel liepen met het onderscheid naar
grootte. Bovendien vertoonden de tot een bepaalde grootteklasse behorende
bedrijven doorgaans een grote onderlinge verscheidenheid, terwijl die ook
bleken te bestaan als het ging om bedrijven van dezelfde grootteklasse wanneer die in verschillende gemeenten of gebieden waren gelegen. Voor de verklaring van de gekonstateerde diversiteit van de latifundios, lijkt de bedrijfsomvang dan ook een faktor van secundaire betekenis.
Tussen de ligging van de latifundios binnen de beide veldwerkgebieden
en de intensiteit van de exploitatie (BPQ) was geen samenhang te bespeuren. Voor de faktor arbeid tekende zich alleen een iets grotere intensiteit af
bij de bedrijven in de buurt van de nederzettingen. De ligging binnen de onderzochte gebieden, c.q. de afstand van de bedrijven tot de twee provinciehoofdsteden, lijkt daarom evenmin een afdoende verklaring te leveren voor
de gekonstateerde verschillen. De beide voorgaande konklusies stemmen
overeen met de bevindingen waartoe Roux (1975: 201) kwam bij zijn onderzoek van de grote extensieve veeteeltbedrijven in de Sierra van Huelva: 'de
lokatie, noch de oppervlakte van de bedrijven kwamen naar voren als determinerende faktoren voor de verschillen tussen de afzonderlijke eenheden'
(bij hem bedrijven van 100 ha en groter).
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In deel 1.6.3 werd aangetoond dat de natuurlijke mogelijkheden van
de beide veldwerkgebieden van de Lage Campiña grotendeels dezelfde zijn
en dat het geringe verschil dat er in deze is uitvalt in het voordeel van het
Sevillaanse gebied. Dit betekent enerzijds dat de verklaring van de gekonstateerde diversiteit evenmin hierin kan liggen, anderzijds dat de verschillen in
exploitatiewijze eigenlijk nog wat groter zijn dan tot uitdrukking komt in
onze intensiteitsvergelijkingen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de beschikbaarheid van arbeidskrachten. De werkloosheid onder de landarbeiders is in
Sevilla aanzienlijk groter dan in Córdoba (deel 3.2), zodat de lagere inzet van
arbeid in het eerste gebied niet kan worden verklaard uit een gebrek aan arbeiders. Ook liggen de loonkosten in Sevilla lager. De afzetmogelijkheden
aan verwerkende bedrijven ter plaatse zijn voor verschillende arbeidsintensieve gewassen in Sevilla eveneens beter dan in Córdoba. Met name is dit het
geval voor tafelolijven, katoen en suikerbieten (Min. de Agricultura 1979b).
Hierin kan dus evenmin een reden liggen voor de gekonstateerde verschillen
in gewaskeuze.
De vraag is waarin de verklaring dan wél gezocht moet worden voor de
diverse verschillen, met name die tussen de beide veldwerkgebieden van de
Lage Campiña. Herhaaldelijk hebben we vastgesteld dat een gemiddeld hogere bruto produktie per ha of een hogere arbeidsbehoefte of arbeidsinzet niet
te relateren was aan een intensievere produktie van de verbouwde gewassen,
maar veroorzaakt werd door een andere samenstelling van het gewassenpakket. Daaruit trokken we de konklusie dat de verschillen, zowel tussen individuele bedrijven als tussen klassen en regio's, geheel of grotendeels een gevolg
moesten zijn van een andere keuze door de exploitanten. De potentiële mogelijkheden van de beide gebieden werden immers vrijwel gelijk geschat.
Omdat in onze studie geen onderzoek werd ingesteld naarde houding
van de ondernemers ten aanzien van de exploitatie van hun grond of hun bedrijven en evenmin naar hun motieven daarvoor, kan geen direkte nadere
verklaring van de gekonstateerde verschillen worden gegeven. Indirekt is dat
echter wel mogelijk en wel dankzij een ander kontrast tussen de beide onderzochte gebieden in de Lage Campiña. Behalve verschillen in grondgebruiken
werkgelegenheid werd namelijk ook nog een onderscheid gesignaleerd tussen
de grootgrondbezitters van Sevilla en Córdoba. Zoals we in deel 1.5.3 zagen
zijn die van de Lage Campiña van Córdoba in mindere mate ('mentaal') absent dan die van Sevilla. Een vergelijking nu tussen de bedrijven van de absenteisten en die van de persoonlijk exploiterende eigenaars van beide gebieden
levert opvallende verschillen op het vlak van de produktie- en arbeidsintensiteit, zoals Tabel 4.1 laat zien.
Uit de totaalkolommen van Sevilla en Córdoba (h en i) blijkt dat de
gemiddelde oppervlakte van de beide kategorieën van bedrijven weinig afwijkt
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Tabel 4.1
Produktie- en arbeidsintensiteit van de latifundios van 'persoonlijk exploiterende eigenaars' en van 'absenteisten'. Lage Campiña van Sevilla en Córdoba.
Sevilla
pers
expl. eig

Kenmerken/indikatoren
(а)

(Ы

absent.
(c)

Córdoba*
enquête
totaal

pers
expl. eig.

(d)

(e)

absent.
(f)

Sevilla & Córdoba
enquêtetotaal

pers.
expl.eig.

(g)

(h)

absent.
(ι)

enquêtetotaal
(j)

1 Aantal bedrijven
% van het totaal

9
18

15
31

49
100

14
32

9
21

44
100

23
25

24
26

93
100

2. Oppervlakte (ha)
% van het totaal

5.276
18

9.071
31

29.038
100

5.999
28

4.239
20

21.640
100

11.275
22

13 310
26

50.678
100

586

605

593

429

471

492

490

550

545

4. Gemidd. BGO per ha (ptas)

43 415

34 284

38 836

57.516

46 763

52.970

50.914

38.240

44.849

5. BPQ
kwalifikatie

104,6
matig int

86,9
extensief

97,7
extensief

124,0
intensief

106.4
matig int.

112,3
matig int

117,4
matig int

93,5
extensief

104,5
matig int

6. Bewerkingsintensiteit

1,19

0,86

0,95

1,36

0,81

0,99

1,30

0,84

0,98

7 Arbeidsdichtheid AD/ha prod opp.

11,3

6,3

8,4

18,3

10,1

13,7

15.0

7,5

10,7

3. Gemidd. opp. per bedrijf (ha)

8. Arbeidsdichtheid AD/haSE
kwalifikatie

9,8
5,8
matig ext. extensief

9. Bruto arbeidsproduktiviteit (mil| ptas/AJE)
1,08
kwalifikatie
matig ext
* exclusief het in de Sierra gelegen deel
Bron: Bedrijfsenquête

1977/78

1,51
extensief

7,6
extensief

13,9
matig int.

8,2
10,2
12.1
matig ext. matig ext. matig int

1,33
extensief

0,88
matig int

1,30
extensief

1,11
extensief

6,6
extensief

8,8
extensief

0,95
1,42
matig ext. extensief

1,21
extensief

van het gemiddelde van de geënquêteerde ondernemingen. De bedrijfsomvang speelt dus in de te konstateren verschillen geen rol. Vervolgens kunnen
we waarnemen dat bij de diverse intensiteitsindikatoren de bedrijven van de
absenteisten 21 tot 50% lager scoren dan die van de persoonlijk exploiterende eigenaars. Die van de laatsten kunnen doorgaans als 'matig intensief', die
van de eersten als 'extensief' worden gekwalificeerd.
Daarnaast is het opmerkelijk dat de verschillen tussen de twee groepen,
afgezien van het kriterium bewerkingsintensiteit, in beide gebieden relatief
vrijwel even groot zijn, al ligt het algemene niveau in Sevilla veel lager dan in
Córdoba. We konkluderen hieruit dat 'mentaal' absentéisme, dus het niet
persoonlijk exploiteren door de eigenaar van zijn bedrijf, leidt tot een veel
extensievere exploitatie, óók als de eigenaar zijn zaken laat behartigen door
een bedrijfsleider of administrateur.
Dit absenteisme van de eigenaar leidt tot een keuze van gewassen met
een lage bruto geldopbrengst, maar waarvoor de overheid wel de minimumprijzen en de afzet heeft gegarandeerd. Deze gewassen hebben op zich al een
lage arbeidsbehoefte, maar uit de cijfers van de bewerkingsintensiteit (< 1,00)
blijkt dat de arbeidsinzet op de bedrijven van de absenteisten ook nog onder
de normbehoefte ligt. De persoonlijk exploiterende eigenaars daarentegen
kiezen relatief meer voor gewassen met een hogere BGO en een hogere arbeidsbehoefte en die soms een speculatief karakter hebben. Daarbij overschrijdt de werkelijke arbeidsinzet ook nog de normbehoefte met 30%. Toch
blijft ook dan de exploitatie nog lonend voor de ondernemer, want de bruto
arbeidsproduktiviteit is gemiddeld 0,88 of hoger. Op de bedrijven van absenteisten nemen tarwe, zonnebloemen, braakland en natuurweide samen
83% van de oppervlakte voor hun rekening, op de bedrijven van de persoonlijk exploiterende eigenaars 73%. Voor suikerbieten, olijven, fruiten diverse
tuinbouwgewassen samen zijn deze percentages resp. 6 en 11. De laatste
groep van gewassen is veel intensiever dan de eerste: de gemiddelde BGO per
ha is bijna 4 maal zo hoog, het aantal arbeidsdagen bijna 10 maal. Ook is het
percentage bevloeide oppervlakte op de bedrijven van de persoonlijk exploiterende eigenaars bijna tweemaal zo hoog als op die van de absenteisten.
Aangezien in de Lage Campiña van Sevilla de absenteisten het talrijkst
zijn en in die van Córdoba juist de persoonlijk exploiterende eigenaars domineren, komen de gemiddelden van het Sevillaanse gebied sterker overeen
met de 'absenteistische' kenmerken en benaderen de gemiddelden van het
gebied in Córdoba meer die van de persoonlijk exploiterende eigenaars (76).
We mogen aannemen dat dit een belangrijke faktor is ter verklaring van de
tussen de beide gebieden gekonstateerde verschillen.
Het blijkt dus dat het wel degelijk belangrijk is of de eigenaar zhh persoonlijk met de exploitatie van zijn bezit bemoeit of niet, ook al stelt hij een
bekwame bedrijfsleider aan. Aangezien (zie deel 1.5.3) slechts één van de
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persoonlijk exploiterende eigenaars ook in fysieke zin absenteist bleek te
zijn tegenover 10 van de mentaal absenteisten, kan men aan het bovenstaande ook de konklusie verbinden dat de woonplaats van de eigenaar mede van
invloed is op de exploitatiewijze. Mogelijk geldt dit ook voor het al of niet
bezitten van meerdere eigendommen, omdat de mentaal absenteisten in iets
hogere mate eigenaar zijn van meerdere bezittingen. Bezien we de eigenaars
die van adel zijn, dan blijkt hun aandeel in de groep van absenteisten proportioneel tweemaal zo groot te zijn als dat van de overige eigenaars. Ze scoren
bovendien op bijna alle intensiteitsindikatoren lager dan de absenteisten gemiddeld. Alleen de bewerkingsintensiteit is op hun bedrijven 15% hoger,
maar de cijfers voor de BGO, de BPQ en de arbeidsdichtheid per ha en per
haSE liggen resp. 17, 6, 14 en 4% lager dan die van de groep absenteisten
gemiddeld.
In tegenstelling tot de opinies van diverse auteurs (zie deel 1.1.3.1),
blijken dus het zich al of niet persoonlijk bemoeien van de eigenaars met hun
bedrijf, de woonplaats, het behoren tot een bepaalde sociale groep (adel) en
wellicht ook het al of niet hebben van meerdere eigendommen, faktoren van
niet geringe invloed te zijn op de exploitatiewijze van de latifundios. Hoewel
we uit het onderzoek daarover slechts fragmentarische informatie hebben
verkregen, lijkt het ons dat uiteindelijk de houding van de grootgrondbezitter van doorslaggevende invloed is op de exploitatiewijze. Veel latifundisten
missen de interesse en/of de habitus om zich persoonlijk in te zetten voor
een adekwate exploitatie van hun bezit.
Misschien moet men hier overigens meereen algemene sociaal-culturele oorzaak achter zoeken dan een eigenschap die specifiek is voor latifundisten. We doelen hier op het gegeven dat het in Spanje (of in bepaalde sociale
groepen van dit land) als normaal en acceptabel wordt beschouwd om de
dagelijkse beslommeringen verbonden aan de exploitatie van zijn bezit zoveel
mogelijk aan anderen over te laten, zodra men zich dat financieel kan veroorloven. Dit zou dan ook een verklaring geven vopr de veel gehekelde instelling
van de señorito (zie deel 1.1.3.1 ). Dat dit al gauw leidt tot de boven omschreven exploitatiekenmerken van de 'absentei'st' valt te begrijpen, omdat een bedrijfsleider of zaakwaarnemer weinig speelruimte zal krijgen of durven nemen voor vernieuwingen of de verbouw van gewassen met grotere produktieof afzetrisico's. Uit diverse gesprekken met bedrijfsleiders is ons dat ook gebleken.
In Sevilla benadert de mentaliteit van de grootgrondbezitters dus mogelijk meer, of vaker, deze 'señorito-mentaliteit' dan in Córdoba. Dit zou
men ook kunnen konkluderen uit een vergelijking van de beschrijvingen van
latifundisten uit Córdoba door Martinez Alier (1968) en van die uit Sevilla
door Gilmore (1980). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de grond304

bezittende klasse ¡η Sevilla meer is voortgekomen uit de adel en de 'hoge
burgerij' en in Córdoba meer uit de klasse van pachters en landarbeiders.
Toch verschilt het ondernemersgedrag van de laatste groep nog altijd sterk
van dat van grondbezitters-exploitanten in andere landen, met name ook
voor wat betreft de inhoud die men aan het 'persoonlijk exploiteren' geeft.
Zo konstateerde Walford (1979: 7) bij een onderzoek op 62 akkerbouwbedrijven van 300 ha en groter in Groot-Brittannië dat 34% van de managers
op hun bedrijf per jaar zelf tot 500 uur lichamelijk werk verrichtten, 35%
deed dat 501-1500 uur en 31% meer dan 1500 uur. Dit is wel een hemelsbreed verschil met de twee eigenaars in Córdoba die verklaarden zelf wel eens
lichamelijk werk te doen.
Een andere mogelijke, al dan niet aanvullende, verklaring voor de geringe bemoeienis met de exploitatie kan zijn dat de eigenaar een beroep buiten de landbouw uitoefent. Volgens de bij de enquête verzamelde informatie
had in Córdoba 68% van de eigenaars de landbouw als hoofdberoep, 18%
had een niet-agrarisch hoofdberoep (ingenieur, arts, advokaat) en voor 14%
was dit niet bekend of niet van toepassing (vennootschappen). In Sevilla
had slechts 36% de landbouw als hoofdberoep, tegenover 44% een hoofdberoep daarbuiten (hoge ambtenaar, handelaar, advokaat, fabrikant, torero,
militair). Voor de 'absenteisten' en de 'persoonlijk exploiterende eigenaars'
liggen deze cijfers nog veel verder uit elkaar. Van de eerste groep had 4% zijn
hoofdberoep in de landbouw en 79% daarbuiten. Bij de persoonlijk exploiterende eigenaars waren deze percentages resp. 78 en 9.
Dit bij onze enquêtes gesignaleerde verschil tussen het Sevillaanse en
het Cordobese gebied wordt bevestigd door de gegevens van de Censo Agrario
van 1972. Hierbij worden de 'ondernemers' (d.w.z. de eigenaars) die natuurlijke personen zijn, onderscheiden naar het al of niet hebben van de landbouw als hoofdberoep. Tabel 4.2 (kolom b) geeft de percentages per gemeente en per regio van de Lage Campiña. Het blijkt dat het Cordobese gebied circa 30% meer hoofdberoepslandbouwers op de latifundios heeft dan
West-Sevilla. De vermelde percentages liggen zeer dicht bij die van onze enquête, vooral als we ook uitgaan van het totaal van de privaatbedrijven (kolom c). Opvallend is dat het percentage van 'Oost' nog overtroffen wordt
door dat van het middengebied. Uitgaande van onze redenering kan het
echter geen coïncidentie meer zijn dat juist dit gebied op basis van de Censogegevens herhaaldelijk de meest intensief geëxploiteerde latifundios bleek te
hebben. Evenmin kan het dan toeval zijn dat volgens Drain (1977: 262) de
meeste grote bedrijven in Alcalá en in het oostelijk deel van de Lage Campiña
van Sevilla (ons 'middengebied') toebehoren aan eigenaars die in de betreffende gemeente of in een nabijgelegen gemeente wonen. Een heel andere situatie dan hij konstateert voor Carmona.
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Tabel 4 2
Ondernemers (eigenaars) van bedrijven van > 300 ha, met de landbouw
als hoofdberoep Lage Campiña van Sevilla en Cordoba
Percentages van het aantal natuurlijke personen en van het aantal
eigenaars van privaatbedrijven
Hoofdgroep = Landbouw

%
Gemeente/regio

%

van het aantal
nat pers

van het aantal eig
van privaatb

ib)

(c)

Alcalá de Guadaira
Carmona
West

77
43
51

59
31
38

Ecija
Marchena
Palma del Río
Midden

90
57
77
83

74
40
71
68

Castro del Río
Cordoba
Santaella
Oost

80
71
82
73

80
68
82
64

Totaal Lage Campiña

72

58

(a)

Bron. Censo Agrario van 1972 8 geselekteerde gemeenteri van de Lage
Campiña

Al deze gegevens duiden op een verband tussen kenmerken van de eigenaar (zoals een η ¡et-agrarisch hoofdberoep, adellijke afkomst en fysiek
absenteisme), diens gedrag (mentaal absenteisme) en de exploitatiewijze (lage produktie- en arbeidsintensiteit). Iemand die fysiek absent is of zijn hoofdberoep buiten de landbouw heeft kan ongewild als gevolg daarvan mentaal
absenteist zijn. Het omgekeerde lijkt echter minstens zo plausibel, namelijk
dat een grondbezitter een ander beroep kiest uit gebrek aan interesse en/of
kwaliteiten om als landbouwondernemer op te treden.
De gekonstateerde verschijnselen en de veronderstelde achtergronden
of oorzaken daarvan stroken met de gedragswetenschappelijk beïnvloede opvatting in de economie en de (economische) geografie, dat voor de verklaring
van verschillen in bedrijfsvoering en voor de verklaring van regionale verscheidenheid in economische aktiviteiten, aan de opvattingen en kwaliteiten van
de ondernemers, alsmede aan de hun ter beschikking staande informatie,
een belangrijke of zelfs beslissende betekenis moet worden toegekend.
Zo konkludeerden Meijer, Van Ast & Zachariasse (1979: 811) uit hun
vergelijkend onderzoek naar de rentabiliteit van 29 bedrijven in de Noordoost306

polder: 'De belangrijkste gevolgtrekking ¡s dat de verschillen in netto-overschot voornamelijk veroorzaakt werden door verschillen in 'efficiency van
de bedrijfsvoering', waarbij de faktor 'boer' of 'ondernemersschap in de landbouw' een beslissende invloed heeft'. Voor de economische geografie is met
name het werk van Pred in theoretisch opzicht van belang. Hij ontwierp een
'gedragsmatrix' met als variabelen de informatie waarover de beslisser beschikt en diens bekwaamheid om daarvan gebruik te maken. Aan de hand
van deze matrix verduidelijkt hij dat boeren een andere vorm van grondgebruik kunnen praktizeren dan die waarmee ter plaatse volgens de klassieke
agrarische lokatietheorie (Von Thünen) de hoogste netto-resultaten te behalen zijn (Pred 1969, I: 72 e.V.). Praktisch onderzoek in deze is echter tot nu
toe schaars. Wel is uit de studie van Wolpert (1964) over Midden-Zweden en
van llbery (1977, 1978, 1979) over Noordoost-Oxfordshire gebleken dat het
gedrag van de boeren inderdaad van grote invloed is op de regionale verschillen in exploitatie en dat dit gedrag wordt beïnvloed door de kwantiteit en
kwaliteit van de informatie die de exploitant bezit, door diens eigenschappen
en door zijn sociale en economische positie.
De resultaten van ons onderzoek laten zien dat de exploitatiewijze van
de latifundios samenhangt met het gedrag van de eigenaars, met name zoals
dat tot uitdrukking komt in hun bemoeienis met de bedrijfsvoering. De mate
van bemoeienis verschilt niet alleen met de kenmerken en de sociale positie
van de eigenaar, maar blijkt ook regionaal te verschillen, waardoor de exploitatiewijze eveneens regionaal varieert. Verschillen in ondernemersgedrag
konstateerde ook Martinez Alier reeds bij de Cordobese grootgrondbezitters,
maar hij brengt deze niet in verband met het door ons gemaakte onderscheid
tussen 'persoonlijk exploiterende eigenaars' em 'absentei'sten'. De door ons
aangetoonde regionale variatie in de houding van de latifundisten ten opzichte van de exploitatie van hun bezit werd, voor zover ons bekend, niet eerder
gesignaleerd.

4.1.2 VERKLARINGEN
VOOR DE DIVERGENTIE TUSSEN DE FEITELIJK GEKONSTATEERDE SITUATIE VAN HET
LATIFUNDISME
EN DE OPINIES DAAROVER
In deel 4.2 zal nog eens per aspekt worden nagegaan in hoeverre de
bevindingen van ons onderzoek overeenkomen met de in de literatuur aangetroffen opinies over het latifundisme. Daaraan voorafgaand zullen we ons
nu echter bezig houden met de vraag wat de oorzaken kunnen zijn voor het
feit dat het in de literatuur geschetste beeld nogal eens bleek af te wijken э^
de situatie die bij ons onderzoek werd gekonstateerd, terwijl uit de literar
,
studie ook al bleek dat de opinies van de onderscheiden auteurs herh^

strijdig met elkaar waren. Het lijkt ons dat de volgende mogelijkheden zich
kunnen voordoen.
1 - Ons onderzoek beperkte zich tot de provincies Sevilla en Córdoba en in
het bijzonder tot de Lage Campiña. Aangezien het laatste gebied naar Spaanse maatstaven uitermate geschikt is voor landbouw, is het mogelijk dat de
door ons onderzochte bedrijven veel beter en intensiever worden geëxploiteerd dan in andere gebieden het geval is. We konstateerden trouwens zelf al
flinke verschillen tussen, met name, enerzijds de Sierra en de Pedroches en
anderzijds de Campiña. Daarnaast kwam ook een opmerkelijk verschil tussen
Sevilla en Córdoba aan het licht.
De gegevens die we in de afgelopen jaren aantroffen in allerhande publikaties over bedrijven die als slecht geëxploiteerd of niet-bebouwd werden
bestempeld of die vanwege hun slechte exploitatie door de overheid tot 'onteigenbaar bezit' waren verklaard, hadden vrijwel allemaal betrekking op bedrijven in de Marismas en de Hoge Campiña van Sevilla. Slechts enkele bedrijven in de Hoge Campiña van Córdoba (Baena) en in de Lage Campiña (Fuentes
de Andalucía, Córdoba) werden genoemd. Dit zou er op kunnen wijzen dat
de zojuist genoemde bedrijven in de Lage Campiña minder voorkomen dan
elders, waardoor ons onderzoek mogelijk niet representatief is voor het totaal van de Spaanse latifundios.
Het is dus mogelijk dat (veel) in deel 1.1 aangehaalde auteurs hun mening baseren op gegevens en ervaringen uit andere gebieden, binnen of buiten
Andalusia en deze generaliseren tot kenmerken van het latifundisme in het
algemeen. Aangezien er ook grote verschillen bleken te bestaan tussen individuele bedrijven, is het daarnaast zeer goed mogelijk dat de diverse auteurs
refereren aan andere soorten bedrijven, eventueel zelfs gelegen in hetzelfde
gebied als door ons bestudeerd.
2— De exploitatiewijze van de latifundios is in de laatste decennia sterk veranderd. Mogelijk geldt dit echter alleen, of met name, voor die van de Lage
Campiña. López Ontiveros (1977: 475) merkt op dat de 'Copernicaanse wending' in de Andalusische landbouw zich voornamelijk heeft voorgedaan op
de beste gronden van de vlakte van de Guadalquivir (de Lage Campiña). De
extensieve veeteelt-bosbouwbedrijven van de Sierra Morena en de olijfbedrijven in de Hoge Campiña, alsmede de bedrijven in een groot deel van OostAndalusië, zijn volgens hem in recente tijd veel minder gemoderniseerd.
Het verschil tussen de huidige situatie en die in de jaren vijftig bleek
duidelijk uit de publikaties van Naredo, Sumpsi en Ruiz-Maya. Zelf konden
wij dit ook konstateren aan de hand van onze enquêtevragen over de bedrijfssituatie in het verleden. Hoewel de respons op deze vragen te klein was om
daaruit generaliserende konklusies te trekken, bleek o.a. wel dat rond 1960
op verschillende bedrijven nog het año y vez systeem met onbebouwde braak
iyerd toegepast en op één bedrijf zelfs nog een drieslagstelsel met slechts één

jaar graanbouw, gekombineerd met extensieve veeteelt. Op andere bedrijven
werd in die tijd een flink deel van de grond met katoen bebouwd, wat de in
schakeling van enorme aantallen arbeidskrachten nodig maakte. Op sommige
bedrijven werd dit gewas ook nog rond 1970 verbouwd. Op een enkel bedrijf
werden omstreeks 1960 ook andere gewassen nog met de hand geoogst, ter
wijl de onkruidbestrijding toen overwegend nog zonder machines of herbi
ciden gebeurde. Zeker is in elk geval dat zich tussen 1960 en 1970 grote ver
anderingen voltrokken. We hebben bij ons onderzoek echter gekonstateerd
dat zich, vooral in Sevilla, ook in de jaren '70 ingrijpende wijzigingen hebben
voorgedaan op de latifundios. Verschillende arbeidsintensieve gewassen ver
minderden sterk ( т . п . de olijf) en er trad in het algemeen een vereenvoudi
ging op van het bouwplan, doordat het aantal gewassen werd beperkt. Ons is
echter weinig bekend van eventuele veranderingen in andere regio's dan de
Lage Campiña.
De wat oudere literatuur die wij citeerden over de exploitatiewijze
(met name die uit de jaren 60) heeft dus mogelijk betrekking op een voor
alle latifundismegebieden voorbije situatie. We vonden weliswaar ook in zeer
recente literatuur soortgelijke kenmerken beschreven als in de oudere werken, maar de mogelijkheid moet niet worden uitgesloten dat de betreffende
auteurs zich nog baseren op oude, en daardoor verouderde, informatie. Bij
sommige is dat evident uit hun literatuurverwijzingen.
3— Een andere mogelijke oorzaak, tevens een
verklaring van het voorgaande, is het gebrek aan konkrete en goede informatie over het Spaanse latifundisme in het algemeen en over de bedrijfssituatie in het bijzonder. Vanaf
het eind van de Burgeroorlog tot aan het eind van de jaren zestig werd het
onderwerp vrijwel doodgezwegen (Flores 1969: 91) en ook nu nog ligt het
politiek en maatschappelijk gevoelig. Degenen die erover schreven baseerden
zich vaak op bronnen van vóór de Burgeroorlog ( т . п . op de werken van
Bernaldo de Quirós, Diaz del Moral en Carrión) of lieten zich hierdoor sterk
beïnvloeden. De recente studies over het latifundisme zijn grotendeels gericht op historische situaties en ontwikkelingen (Bernal. Artola e.a., Naredo,
Ruiz-Maya, Sumpsi), zodat ze weinig licht werpen op de huidige situatie en
wellicht bepaalde stereotypen nog versterken.
4— Het aanleggen van verschillende beoordelingskriteria is een andere oorzaak voor het divergeren van de opinies. Een laf ¡tundió die uit bedrijfseconomisch (rentabiliteits-) oogpunt goed geëxploiteerd wordt, kan vanwege zijn
beperkte werkgelegenheid toch negatief beoordeeld worden. Dit bleek al
eerder uit de verschillen in opvatting van enerzijds Naredo c.s. en anderzijds
auteurs als Martínez Alier en Bernal en kwam ook uit ons onderzoek naar
voren. Ook kunnen beoordelingen uiteenlopen door het verschillend benadrukken van macro-economische, produktiviteits-, ecologische, sociologische
of politieke overwegingen of door het aanleggen van slechts één van die kriteria.
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5— Bovenstaande redenen voor het divergeren van 'beeld' en 'werkelijkheid'
of van de diverse auteursopvattingen onderling zijn vrij plausibel en ook aantoonbaar, al is niet uit te maken wat hun invloed in elk individueel geval is.
Minder duidelijk is echter welke betekenis moet worden toegekend aan andere invloeden, zoals ideologische standpunten of strategische motieven van
pressiegroepen. Bij de laatste kan met name worden gedacht aan enerzijds
tegenstanders van het latifundisme c.q. de voorstanders van een landhervorming (zoals landarbeiders, kleine agrariërs en hun bonden en die voorstanders
van regionale autonomie die in het latifundisme een of dé oorzaak zien voor
de slechte situatie in hun regio) en aan de andere kant de verdedigers van het
latifundisme, met name uiteraard de grootgrondbezitters zelf.
Deze beide groeperingen kan men duidelijk overdrijvingen en irrationele elementen in de diskussie zien brengen. Zo wordt door sommige tegenstanders telkens weer ongenuanceerd beweerd dat de grond van dé latifundio
niet of zeer slecht wordt geëxploiteerd, waarbij de grootgrondbezitter wordt
afgeschilderd als een adellijke rijkaard meteen hele of halve provincie in zijn
bezit. De voorstanders herhalen telkens dat alle latifundios thans rationeel en
direkt door de eigenaar worden geëxploiteerd en dat daarmee alle problemen
de wereld uit zijn. Zij zijn alergisch voor het woord latifundio, gebruiken systematisch termen als 'grote landbouwonderneming' (liefst met hoofdletters
geschreven) of kleineren de omvang van de latifundios, o.a. door ze wél te
vergelijken met grote industriële ondernemingen, maar niet met het gros van
de landbouwbedrijven in Spanje.
De latifundios vormen ook een geliefd thema voor politici die stemmen willen winnen in de latifundismegebieden. Ook de daarbij gelanceerde
opvattingen komen de duidelijkheid niet altijd ten goede. Waarschijnlijk
wordt het beeld evenmin verhelderd door sociale theoretici die het latifundisme als maatschappelijk verschijnsel ongewenst vinden, maar het bij gebrek
aan adekwate informatie slechts met theoretische argumenten kunnen bestrijden of door theoretici van economische huize die alleen de rentabiliteit
van de ingezette produktiefaktoren als kriterium wensen te hanteren en
menen dat grote produktie-eenheden daarom de voorkeur verdienen.
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4.2

KONKLUSIES

Hieronder worden de konklusies uit ons onderzoek samengevat en wel
in de vorm van antwoorden op de vragen die in het kader van de probleemstelling werden geformuleerd (deel 1.2). Deze konklusies zullen tevens worden vergeleken met de in deel 1.1 en deel 2.3 naar voren gekomen meningen
over het latifundisme, aangezien deze in feite het vertrekpunt vormden voor
onze probleemstelling.

4.2.1 DE EXPLOITA TIE VAN DE GROND OP DE LA TI FUNDIOS
— Het niet gebruiken van de grond voor agrarische doe/einden.
Het onbenut laten van de grond of het zeer extensief gebruiken daarvan komt voor op de latifundios van alle in Sevilla en Córdoba onderscheiden
regio's. Op de bedrijven van de Pedroches en de Sierra Morena is dit het geval met ca. 90% van de grond, maar in de Hoge en de Lage Campiña is het
percentage veel lager (resp. 30 en 10% van de totale oppervlakte). Uit de
voor de drie eerstgenoemde gebieden beschikbare gegevens valt niet op te
maken of het hierbij gaat om grond die voor andere doeleinden ongeschikt
is, maar uit het feit dat in alle gebieden het aandeel van het extensieve bodemgebruik op de kleinere bedrijven veel lager is (gemiddeld minder dan de
helft) zou men kunnen afleiden dat tenminste een deel van de latifundiogrond ten onrechte (zeer) extensief wordt gebruikt.
Door middel van onze enquête kon in een deel van de Lage Campiña
de situatie veel nauwkeuriger worden geanalyseerd. Het bleek dat het niet of
uiterst extensief exploiteren van de grond hier zeer weinig voorkomt en op
zijn minst gedeeltelijk samenhangt met de natuurlijke omstandigheden ( т . п .
het reliëf). In Sevilla was het areaal iets groter dan in Córdoba en op de
latifundios wat meer dan op de kleine bedrijven, maar als geheel kan voor
dit gebied de beschuldiging dat de latifundisten op grote schaal hun grond
onbebouwd laten of zeer extensief gebruiken, c.q. verwaarlozen, als onjuist
worden aangemerkt.
— De intensiteit van het bodemgebruik.
In alle onderscheiden regio's van Sevilla en Córdoba bleken de latifundios qua gewaskeuze extensiever te worden geëxploiteerd dan de kleinere
bedrijven, hoewel het verschil in sommige streken niet zeer groot is. De gebieden in Córdoba bleken zich daarbij gunstig te onderscheiden van die in
Sevilla. Dat laatste was ook duidelijk het geval met de Sevillaanse en het
Cordobese deel van de Lage Campiña. Zowel naar bruto geldopbrengst als
naar bruto produktiequotiënt gemeten was er een duidelijk verschil. Toch
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worden volgens het laatste kriterium niet veel latifundios als verliesgevend
of marginaal geëxploiteerd, namelijk 18 (19,4% van het totaal). Wel vertonen de cijfers van zowel BGO als BPQ enige daling met de toename van de
bedrijfsgrootte. Een vergelijking met kleinere bedrijven laat zien dat de
laatste wel een groter aandeel intensieve produkties hebben, maar dat de bedrijfsresultaten toch weinig verschillen, т . п . door lagere stofopbrengsten (dit
geldt vooral voor bedrijven van circa 100 tot 300 ha).
De vraag of de latifundios intensiever zouden kunnen worden bebouwd
is met onze gegevens alleen voor de Lage Campiña te beantwoorden. Zeer
extensief grondgebruik (zoals voor blijvend grasland) komt hier nauwelijks
voor. Wat betreft de kg-opbrengsten van de nu verbouwde gewassen, blijkt
dat deze op de grootgrondbedrijven gunstig afsteken bij de gemiddelden van
de regio als geheel en bij die van veel kleinere bedrijfsklassen. Dit neemt niet
weg dat op de latifundios voornamelijk gewassen met een extensief karakter
worden verbouwd (tarwe, zonnebloemen), vooral in Sevilla. Gezien de kwaliteit van bodem en klimaat kunnen ook diverse intensievere gewassen met
sukses verbouwd worden (knoflook, suikerbieten, wijndruif, tabak, suikermeloen, tuinboon), ook op niet bevloeide grond. Er werd een tiental secanobedrijven aangetroffen waarvan de bodem met niet al te hoge investeringen
zou kunnen worden bevloeid. Het is echter niet precies te zeggen welke omvang het achterwege laten van bevloeiing op irrigeerbare grond heeft.
Vastgesteld werd in elk geval wel dat een groot deel van de bevloeide
grond werd gebruikt voor de produktie van gewassen met een extensief karakter, die ook goed op secanogrond zijn te verbouwen. Tarwe en zonnebloemen namen in Sevilla 39% en in Córdoba 43% van het gei'rrigeerde areaal van
de geënquêteerde latifundios voor hun rekening. Het extensieve gebruik van
de gei'rrigeerde oppervlakte blijkt trouwens ook uit het feit dat de permanent
bevloeide grond in Sevilla voor slechts 3,5% werd gebruikt voor de verbouw
van een tweede gewas en in Córdoba voor 5,2%, hoewel dat in het eerste
gebied op 23,2% van de oppervlakte mogelijk moet worden geacht en in het
tweede op 43,1% (namelijk na de oogst van t^rwe of zonnebloemen). Ook
zijn winstgevende nagewassen waarvoor een afzetmarkt bestaat voorhanden,
zoals soja en sorghum.
— De

produktie-intensiteit.
Volgens het kriterium van de BPQ-waarde worden de latifundios van
de Lage Campiña van Sevilla gemiddeld extensief, die van Córdoba matig
intensief en alle geënquêteerde latifundios tezamen gemiddeld matig intensief geëxploiteerd.
— Monocultuur en eenzijdige exploitatie.
In de Lage Campiña werd slechts een enkel bedrijf aangetroffen waar312

op maar één gewas werd verbouwd. Wel worden de latifundios veelal zeer
eenzijdig geëxploiteerd. Op veel bedrijven, vooral in Sevilla, werden slechts
twee gewassen afwisselend verbouwd, namelijk tarwe en zonnebloemen.
Toch lenen bodem en klimaat zich voor de rendabele produktie van een groter scala van gewassen, maar deze zijn doorgaans wel arbeidsintensiever. Of
dit in andere regio's (Pedroches, Sierra en Hoge Campiña) ook mogelijk is
kunnen we op basis van ons onderzoek niet beoordelen. Wel valt te konstateren dat veel van de kleinere bedrijf skiassen, met name die tussen circa 50 en
200 ha, gemiddeld een nog eenzijdiger gewassenpakket hebben dan de latifundios.
— Veranderingen in het bodemgebruik.
In de loop van de jaren '70 heeft zich in de provincie Sevilla en Córdoba als geheel een verschuiving in de gewaskeuze voorgedaan van arbeidsintensieve naar arbeidsextensieve gewassen. Deze was in Sevilla veel groter
dan in Córdoba. Uit de vergelijking van de gegevens van de Censo Agrario
van 1972 met die uit onze enquête valt af te leiden dat op de latifundios
van het Sevillaanse enquêtegebied de bedoelde extensivering aanzienlijk
moet zijn geweest. In het Cordobese gebied was ze veel kleiner. Waarschijnlijk hebben de latifundios dan ook de voornaamste rol gespeeld bij de veranderingen in de provincies als geheel.
-

Bedrijfsmethoden en produktiemiddelen.
Bij onze enquête bleek dat op de latifundios van de Lage Campiña
vrij algemeen en intensief gebruik wordt gemaakt van moderne produktiemethoden en -middelen. Het gebruik van machines (zoals tractoren, maaidorsers en vliegtuigen) en andere technische hulpmiddelen (zoals beregeningsinstallaties en soms zelfs een computer) is zeer hoog opgevoerd. Datzelfde geldt voor de toepassing van kunstmest, herbiciden, insecticiden en
fungiciden.
Op grond van het voorgaande zijn wij het eens met degenen die stellen dat de latifundios bedrijfseconomisch gezien in het algemeen op zeer
moderne en rationele wijze worden geëxploiteerd. Dit geldt echter niet voor
alle bedrijven omdat immers rond éénvijfde van de geënquêteerde grootgrondbedrijven volgens ons BPQ-kriterium een 'marginale' of'verliesgevende'
exploitatie hebben. De meningen dat latifundios doorgaans eenzijdig worden
benut en dat de exploitanten (zelfs in toenemende mate) een voorkeur hebben voor gewassen met een (arbeids-)extensief karakter, werd door ons onderzoek echter eveneens bevestigd. De door ons gesignaleerde verschillen tussen de latifundios van Sevilla en Córdoba werden in de literatuur niet aangetroffen.
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4.2.2 DE WERKGELEGENHEID

OP DE

LATIFUNDIOS

— De arbeidsintensiteit.
De arbeidsbehoefte, bepaald op basis van de volgens de Censo Agrario
van 1972 verbouwde gewassen, wijst voor alle regio's van Sevilla en Córdoba
in het algemeen op een matige tot lage intensiteit van de latifundios. Die van
de Lage Campiña worden volgens deze bron en deze norm 'matig intensief'
geëxploiteerd. Hanteert men de aangelegde 'objektieve' maatstaven AD/haSE
en BAP, dan moet de exploitatie van de totale populatie van geënquêteerde
latifundios in de Lage Campiña echter als 'arbeidsextensief'worden bestempeld. Eén verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn dat in het laatste geval
fijnere meetinstrumenten werden gebruikt, maar aangezien er ook een duidelijk verschil is in arbeidsbehoefte, vastgesteld aan de hand van de verbouwde
gewassen, lijkt de boven reeds genoemde extensivering tussen 1972 en 1977/
78 een betere verklaring.
Volgens de maatstaf 'arbeidsbehoefte', zoals afgeleid uit de gewaskeuze, blijken de latifundios in alle gevallen minder intensief te worden geëxploiteerd dan de bedrijven kleiner dan 300 ha die in hun regio voorkomen. Wel
is er binnen de laatste groep (in de Lage Campiña) een groot verschil tussen
de 'middenbedrijven' (van ca. 100-300 ha) en de bedrijven kleiner dan 100
ha. De middenbedrijven scoren vaak lager dan de latifundios. Het verschil
tussen latifundios en kleinere bedrijven is het grootst in Sevilla. Het arbeidsextensieve karakter van de latifundios blijkt alleen te worden veroorzaakt
door de gewaskeuze. Voor de gewassen die worden verbouwd, wordt namelijk gemiddeld een hoeveelheid arbeid ingezet die overeenkomt met de standaardnormen van de arbeidsbehoefte (de bewerkingsintensiteit is gemiddeld
0,98).
Binnen de groep van latifundios is er volgens de Censo sprake van een
stijging van de arbeidsintensiteit naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Volgens de enquêtes zijn echter de latifundios van 300-500 ha arbeidsintensiever dan die daarboven. Ook dit wijst er vrij zeker op dat de extensivering in
de jaren '70 omvangrijker is geweest naarmate de bedrijven groter zijn. Het
blijkt dat gemiddeld op de latifundios een hoge bruto arbeidsproduktiviteit
wordt gerealiseerd. Eerder konstateerden we ook al een redelijk hoge bodemproduktiviteit. Beide duiden op een op hoge rentabiliteit gerichte exploitatiewijze.
Bij alle gegeven kenmerken van de werkgelegenheid is het echter noodzakelijk een duidelijke regionale differentiatie aan te brengen. De latifundios
in de Lage Campiña van Córdoba hebben een grotere arbeidsbehoefte, een
hogere arbeidsdichtheid (63% meer AD/ha produktieve oppervlakte en 34%
meer AD/haSE), een hogere bewerkingsintensiteit (4% meer) en een veel kleinere afname van de werkgelegenheid in de loop van de jaren '70 dan die van
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Sevilla. Hoewel ze ook een hogere bodemproduktiviteit hebben (de BGO per
ha is 36% hoger), vertonen ze daardoor toch een lagere bruto arbeidsproduktiviteit (20% minder).
Deze resultaten bevestigen de opvatting van degenen die menen dat de
latifundios relatief weinig werkgelegenheid bieden en dat deze de laatste jaren sterk is verminderd. De oorzaak ligt echter niet in een slechte (weinig
produktieve) exploitatie maar juist in een, toenemende, rationalisatie van de
produktie, althans in de Lage Campiña en dan met name in die van Sevilla.
De verschillen tussen Sevilla en Córdoba, die we ook bij de meeste andere
werkgelegenheidsaspekten aantreffen, werden in de literatuur niet gesignaleerd.
-

Seizoenfluktuaties.
De latifundios vertonen vrij grote schommelingen in hun arbeidsbehoefte in de loop van het jaar. Deze fluktuaties zijn gemiddeld echter niet
veel groter dan die van kleinere bedrijven. Op grond daarvan lijkt het niet
terecht om (alleen maar) de exploitanten van latifundios te verwijten dat ze
een instabiele werkgelegenheid scheppen, zoals veelal gebeurt.
— Vaste arbeiders en dagloners.
Dagloners leveren iets minder dan de helft van de op de latifundios van
de Lage Campiña benodigde arbeid. Doordat hun inzet in de loop van het
jaar echter van veel kortere duur is dan die van vaste arbeiders, vormen ze
naar schatting wel tweederde à driekwart van het aantal werknemers. Het
deel van het totale werk dat de vaste arbeiders voor hun rekening nemen, is
in Sevilla hoger dan in Córdoba, hun gemiddelde bezetting per ha is echter
iets lager, terwijl de bezetting van dagloners er zelfs veel lager is dan die van
Córdoba. In het algemeen is het aantal vaste banen op de latifundios kleiner
dan mogelijk zou zijn, mede gelet op de arbeidsfluktuaties. Zowel latifundios
als kleinere bedrijven bieden gemiddeld een ongeveer even groot deel van hun
werkgelegenheid aan in de vorm van vaste banen; het aantal vaste banen gerelateerd aan de oppervlakte is bij de kleine bedrijven echter veel groter. De
kwaliteit en de beloning van de op de latifundios geboden werkgelegenheid
zijn in het algemeen laag.
Degenen die stellen dat de werkgelegenheid op de latifundios voornamelijk bestaat uit daglonerarbeid hebben dus ongelijk wanneer de omvang
van de werkgelegenheid als maatstaf wordt gehanteerd, maar grotendeels gelijk als men uitgaat van het aantal erbij betrokken arbeidskrachten. Onze bevinding dat de exploitanten van latifundios minder vaste arbeiders aantrekken dan mogelijk zou zijn, vooral in Córdoba, is in overeenstemming met de
kritiek, zoals te vinden in de literatuur.
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-

De arbeidsmarkt.
De latifundios opereren op een arbeidsmarkt waarop de vraag naar
werk veel groter ¡s dan het aanbod. In Sevilla en Córdoba samen zijn naar
schatting 45.000 landarbeiders struktureel werkloos. Gezien de agrarische
werkloosheid van rond 30% en het aandeel van ongeveer éénderde in het aantal werkloze landarbeiders van Spanje, kan de agrarische werkgelegenheidssituatie van de beide provincies slechts als katastrofaal worden getypeerd.
Daarbij komt nog dat ook hun totale werkloosheidscijfers tot de hoogste van
het land behoren en Spanje als geheel medio 1980 het hoogste werkloosheidspercentage van alle OECD-landen had bereikt. Daardoor is er nauwelijks alternatieve werkgelegenheid te vinden, uitgezonderd wat seizoenwerk. De hoge en nog steeds groeiende werkloosheid en de geringe mogelijkheden om een
werkloosheidsondersteuning te krijgen veroorzaken een toenemende verpaupering onder de landarbeidersbevolking.
Hoewel de latifundios een relatief klein deel van de totale agrarische
werkgelegenheid leveren, is hun bijdrage van wezenlijk belang voor één bepaalde groep, n.l. de landarbeiders. De latifundios hebben echter als bron van
werkgelegenheid drie belangrijke negatieve kenmerken:
- de omvang van de geboden werkgelegenheid is veel kleiner dan mogelijk
zou zijn, zeker in vergelijking met kleinere bedrijven;
- de werkgelegenheid is in de laatste jaren, met name in Sevilla, ook nog
drastisch verminderd, juist in een tijd dat ook de totale werkloosheid
steeg en vervangende arbeidsplaatsen (in eigen regio, elders in Spanje, in
de industriële landen van West-Europa) nauwelijks nog beschikbaar kwamen en
- de dagloners (de grote massa van de landarbeiders) zijn er nooit zeker van
of ze wel werk zullen krijgen en zo ja, voor hoelang.
Het is daarom begrijpelijk dat de latifundios het belangrijkste doelwit
vormen van de talrijke akties die de landarbeiders ondernemen om verbetering van hun werkgelegenheidssituatie af te dwingen.
Vergelijken we onze bevindingen met de gangbare opvattingen, dan
blijkt dat de betekenis van de latifundios voor de totale agrarische werkgelegenheid hedentendage vaak wordt overdreven. Dit neemt niet weg dat de
latifundios zeer zeker een belangrijke rol spelen in de omvang en vooral in
de (negatieve) ontwikkeling van de werkgelegenheid in de laatste jaren. Bij
de uitbreiding van de agrarische werkgelegenheid zouden ze zeker een rol
kunnen spelen, evenals de 'middenbedrijven'. De kleinere bedrijven (onder de
100 ha) hebben daarentegen waarschijnlijk reeds een te hogearbeidsdichtheid.
-

Herkomst van de landarbeiders.
Slechts éénderde van het aantal vaste arbeiders,werkzaam op de geën-
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quêteerde /atifundios,woont ook op het bedrijf. De overigen worden, evenals
de dagloners, aangetrokken uit min of meer ver verwijderde plaatsen. De omvang van de rekruteringsgebieden van vaste arbeiders en van dagloners is vrijwel dezelfde. Ook zijn het grotendeels dezelfde plaatsen waaruit beide kategorieën arbeiders komen. In Cordoba zijn de rekruteringsgebieden echter veel
groter dan in Sevilla. Ze strekken zich daar zelfs uit over een groot deel van
de provincie.
In Sevilla komen zowel de vaste arbeiders als de dagloners overwegend
uit de meest nabijgelegen plaatsen. Meestal betrekt een bedrijf alle arbeiders
uit één plaats. In Cordoba evenwel stellen de bedrijven doorgaans arbeiders
uit verschillende plaatsen tewerk. Voor de vaste arbeiders heeft men daar een
sterke voorkeur voor nabijgelegen plaatsen, de dagloners komen relatief meer
uit verder weggelegen nederzettingen, met name uit Zuid-Córdoba. De reden
voor dit verschil in omvang van de rekruteringsgebieden is, naar men mag
aannemen, dat het voorde Cordobese bedrijven, vooral tijdens arbeidspieken,
onmogelijk is om voldoende arbeidskrachten uit nabijgelegen plaatsen aan
te trekken en niet omdat arbeiders uit Zuid-Córdoba minder last geven, zoals
Martínez Alier veronderstelde.
De landarbeiders op de latifundios blijken dus nauwelijks van buiten
de provincie te komen, zoals vroeger op grote schaal het geval was. Men mag
aannemen dat de sterke beperking van het landbouwwerk (mechanisatie,
keuze van meer arbeidsextensieve gewassen) bij deze verandering de voornaamste rol speelden. In Córdoba komt een gedeelte van de landarbeiders
nog wel uit vrij ver verwijderde nederzettingen, zoals blijkens de literatuur
vroeger ook al het geval was.
De latifundios vormen, op enkele uitzonderingen na, geen belangrijke
bewoningskoncentraties van landarbeiders. Zowel de vaste arbeiders als de
dagloners wonen overwegend in boerensteden (agro-towns). Ook als men let
op de omvang van de totale er wonende bevolking, zijn de latifundios geen
belangrijke elementen van het nederzettingspatroon. Degenen die dergelijke
kenmerken aan de latifundios toeschrijven refereren waarschijnlijk aan een
situatie in het verleden.

4.2.3 OVERIGE

ASPEKTEN

— Omvang en spreiding van het latifundisme.
Naar aantal vormen de latifundios slechts een te verwaarlozen deel van
alle Spaanse agrarische bedrijven (0,5%), maar ze nemen wel 20,9% van de
agrarische oppervlakte in beslag. Binnen Spanje doet zich de grootste koncentratie van latifundios voor in het zuidwesten. De betekenis van het latifundis317

me neemt ¡η het land in het algemeen toe van Noord(-oost) naar Zuidwest.
Sevilla en Córdoba behoren dientengevolge tot de provincies met hoge tot
zeer hoge latifundismecijfers. Binnen deze provincies komt het latifundisme
het meeste voor in de Sierra Morena en de Marismas, tenminste als we als
kriterium alleen het oppervlakteaandeel nemen. Houden we ook rekening
met de produktiewaarde van de grond, dan is de Lage Campiña het voornaamste latifundismegebied. Binnen de Lage Campiña vinden we de latifundios voornamelijk in die delen van de gemeenten die het verst van de nederzettingen liggen. De belangrijkste latifundiogebieden liggen er bij Carmona
(ten NO, O en Ζ van deze plaats), ten N van Ecija en in de gemeente Córdoba.
De uit de literatuur bekende spreiding van het latifundisme binnen
Spanje en binnen de gemeentegebieden blijkt dus nog steeds te bestaan.
-

De latifundisten.
Circa driekwart van de eigenaars van geënquêteerde latifundios heeft
ook nog andere bezittingen. Deze bezittingen liggen voor tweederde in dezelfde provincie als het geënquêteerde bedrijf. Doordat veel eigenaars méér
bezittingen hebben, is het grondeigendom veel sterker gekoncentreerd dan
valt op te maken uit de gegevens over de individuele bezittingen of bedrijven. Er zijn globaal minstens tweemaal zoveel latifundios als er latifundisten
zijn. De voornaamste groep van grootgrondbezitters zijn de natuurlijke personen die tot de klasse van de 'bourgeoisie' behoren. Het aandeel van adel en
vennootschappen beloopt tezamen ongeveer éénderde. Grootgrondbezitters
wonen vrijwel nooit permanent op hun bedrijf. Van de bedrijfseigenaars in
de enquêtegebieden heeft ruim tweederde zijn domicilie in de betreffende
provinciehoofdstad. Buiten Andalusië, met name in Madrid, woont 14%.
Volgens het door ons gekozen kriterium (wonen op meer dan 50 km van het
bedrijf) kan 20% van de latifundisten als 'fysiek absent' worden aangemerkt.
Genoemde kenmerken komen overeen met de bevindingen van enkele
onderzoeken, uitgevoerd in andere gebieden en deels betrekking hebbend op
situaties in het verleden.
— Mentaal absenteisme.
Gelet op de bemoeienis met hun bedrijf zijn er duidelijk twee typen
eigenaars: 'absenteisten' en 'persoonlijk exploiterende eigenaars'. De eersten
laten de exploitatie over aan een bedrijfsleider en/of een administrateur, ze
bezoeken het bedrijf zelden en hebben weinig kennis van de agrarische bedrijfsvoering, zeker niet van de dagelijkse gang van zaken op bedrijfsniveau.
De persoonlijk exploiterende eigenaars, echter, zijn gedurende de werktijd
op het bedrijf aanwezig of bezoeken het (bijna) dagelijks. Ze hebben de algehele leiding van de exploitatie, deels ook van de praktische uitvoering ervan, maar verrichten zelf geen lichamelijk werk. Er zijn waarschijnlijk onge318

veer even veel absenteisten als persoonlijk exploiterende eigenaars. Terwijl
echter in Sevilla ongeveer tweederde van de eigenaars absent was, bleek dit in
Córdoba slechts éénderde te zijn.
Degenen die van mening zijn dat er tegenwoordig weinig of geen 'mentaal' absenteistische grootgrondbezitters meer zijn, blijken door de resultaten
van ons onderzoek in hun mening niet bevestigd te worden, al speelt de betekenis die men aan het begrip toekent zeker een rol bij de beoordeling van het
verschijnsel.
— De houding van de latifundisten t.o.v. de exploitatie.
Deze kan in het algemeen als 'rentabilistisch' worden getypeerd. Ze
kiezen overwegend voor produkties met een hoge bodemproduktiviteit en
een hoge arbeidsproduktiviteit, maar met vaak een geringe arbeidsbehoefte.
Wel zijn ze bereid om voldoende arbeid in te zetten om het door hen gekozen produktieplan goed te realiseren. Uit hun gewaskeuze blijkt dat ze ¡n het
algemeen opteren voor winstmaximalisatie (zij het met zoveel mogelijk vermijding van risiko's) met arbeidsminimalisering als gevolg. Ze blijken daarmee het (eigen) bedrijfsbelang prioriteit te geven boven dat van de werkgelegenheid, wat hen kenmerkt als 'kapitalistische ondernemers' van het traditionele type.
Elke grootgrondbezitter voldoet waarschijnlijk in meerdere of mindere mate aan de hierboven gegeven beschrijving. Uit hun exploitatiewijze valt
echter af te leiden dat erbinnen de groep als geheel duidelijk twee typen zijn.
De Sevillaanse latifundisten beantwoorden het meest aan de gegeven omschrijving. De Cordobese ondernemers daarentegen zijn vooreen deel bereid
de arbeidsintensiteit zover op te voeren, dat de grens van het bedrijfsrendement wordt bereikt. Ze doen dat niet door meer arbeid in te zetten dan uit
rendementsoverwegingen gewenst is, maar door het kiezen van gewassen met
een grotere arbeidsbehoefte.
Dit onderscheid tussen een 'Sevillaans' en een 'Cordobees' exploitatietype valt samen met het onderscheid in de mate waarin de eigenaar zich zelf
bemoeit met zijn bedrijf, zoals boven omschreven. Misschien kunnen deze
exploitatietypen en deze mate van bedrijfsbemoeienis als oorzaak en gevolg
van elkaar worden gezien, vast staat echter dat ze elkaar beïnvloeden en in
zekere zin eikaars voorwaarde zijn. De 'Cordobese' exploitatiewijze zal het
immers doorgaans niet kunnen stellen zonder de regelmatige en intensieve
bemoeienis van de eigenaar met zijn bedrijf. Deze zal op zijn beurt waarschijnlijk alleen bereid zijn de benodigde grotere investeringen te doen en
een groter risico te lopen als hij ook in staat is de exploitatie nauwkeurig te
volgen of zelf te leiden. Een grootgrondbezitter die de voorkeur geeft aan
een geringe bemoeienis met zijn bedrijf zal daarentegen de exploitatie liefst
zó inrichten dat, ondanks een gering toezicht, de problemen met de exploi319

tatie beperkt blijven, de opbrengst op zijn minst redelijk is en het risiko
klein blijft. Eén gevolg hiervan is de geringere werkgelegenheid, een ander dat
het werk van vaste arbeiders een relatief groter deel vormt van het totaal.
In de terminologie van Martínez Alier en anderen zou men kunnen stellen
dat de Cordobese grootgrondbezitters relatief meer labradores zijn, de
Sevillaansen relatief meer señoritos.
Degenen die menen dat de latifundisten hun grond niet goed wensen
te benutten, hebben volgens ons onderzoek dus in het algemeen geen gelijk.
Slechts een gering aantal eigenaars maakt onvoldoende gebruik van de mogelijkheden tot inkomensverwerving uit hun bezit. Een 'moderne', sterk gemechaniseerde en rationele exploitatie overheerst. Anders dan sommige andere onderzoekers zijn wij echter van mening dat de latifundisten niet alleen
vanuit op rentabiliteit gerichte motieven handelen of, anders gesteld, dat ze
alleen maar 'economische optimizers' zouden zijn. 'Satisficer'-motieven spelen ook een rol, wat vooral blijkt uit de beperking van de bemoeienis met de
exploitatie ('Sevillaanse' type) en uit het feit dat de latifundist van het
'Cordobese' type door een vergroting van de werkgelegenheid een deel van
zijn ondernemersinkomen opoffert. Ook zal men als zodanig het gegeven
moeten aanmerken dat het overgrote deel van de grootgrondbezitters zijn
bezit 'direkt' exploiteert, hoewel ze volgens door ons verzamelde gegevens
als verpachter een hoger inkomen zouden kunnen verwerven. Het door
Martinez Alier (zie deel 1.1.3.1) genoemde niet-economische motief hiervoor,
namelijk dat de eigenaars vrezen op die manier hun sociale positie te ondergraven en de voorstanders van een landhervorming een bruikbaar argument
in handen zouden spelen, kunnen deze keuze mogelijk verklaren.
De auteurs die van mening zijn dat de eigenschappen van de (klasse
van) grootgrondbezitters geen invloed hebben op de exploitatiewijze van de
latifundios, worden door onze bevindingen eveneens weersproken. Er blijken
verschillen te zijn naar de sociale klasse (adel-'bourgeoisie'), naar het hoofdberoep van de eigenaar en naar diens kenmerken als 'mentaal' en 'fysiek' absenteist. Daarbij kan worden aangetekend dat mentaal absentéisme waarschijnlijk in belangrijke mate door de sociale klasse en het fysiek absentéisme
wordt bepaald. Het hebben van een beroep buiten de landbouw lijkt zowel
oorzaak als gevolg van mentaal absenteisme te kunnen zijn.
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4.3

NABESCHOUWING

Zoals ¡η de inleiding en in het eerste deel naar voren werd gebracht, is
in heden en verleden het latifundisme in het algemeen als een problematisch
verschijnsel gezien, zij het om uiteenlopende redenen. Hoe is nu, aan het
eind van deze studie, mijn opinie over het latifundisme; beoordeel ik het ook
als een probleem en zo ja, welke veranderingen zouden dan kunnen leiden
tot verbetering of oplossing daarvan?
Ik acht het weinig zinvol om hier een beoordeling te geven op grond
van ethische normen (zoals de verdeling van bezit of inkomen) of op grond
van aspekten die ik, gezien de aard van mijn onderzoek, moeilijk of niet kan
beoordelen (zoals de invloed van de exploitatiewijze op het ecologisch even
wicht). Bovendien wil ik mij in deze nabeschouwing niet nogmaals begeven
in uitgebreide toelichtingen of een staving van het beweerde met feitenmate
riaal. Ze is slechts bedoeld als een samenvatting van een, tijdens het onder
zoek ontwikkelde persoonlijke visie, die mogelijk een bijdrage kan leveren
aan de diskussies over het latifundisme, de Spaanse landbouw en de sociaaleconomische situatie in Andalusia.
Wanneer ik mij beperk tot een evaluatie op basis van het onderzoek
dat werd verricht op de latifundios van de Lage Campiña en de informatie
die werd verzameld over de sociaaleconomische situatie in het onderzoeksgebied, dan kunnen twee kriteria ter beoordeling worden aangelegd, namelijk een bedrijfseconomisch en een sociaaleconomisch. Volgens het eerste
kriterium valt de exploitatie van een relatief klein deel van de latifundios
negatief te beoordelen, maar in het algemeen kan worden gezegd dat zij
op zodanige wijze geschiedt dat zij rendabel is voor de eigenaar. De rentabiliteit van een groot deel van deze bedrijven is echter zeker niet optimaal
en een belangrijke oorzaak hiervoor zal moeten worden gezocht in het gegeven dat het hier gaat om latifundios.
Voor een goede uitvoering van agrarische werkzaamheden is inzet en
interesse van degene die ze verricht van groot belang, mede omdat de kwaliteit van veel van dit werk moeilijk direkt kontroleerbaar is. Gezien de aversie die landarbeiders in het algemeen hebben tegen de latifundios en hun bezitters en de tijdelijkheid die de tewerkstelling voor de meesten van hen
heeft, zijn ze veelal niet bereid of gemotiveerd om die inzet en interesse op
te brengen (wel om 'werk naar loon' te leveren, de term cumplir kan men
daarvoor bij Martínez Alier aantreffen).
Een van de gevolgen van deze, dus met het latifundisme samenhangende situatie is dat de kwaliteit van het geleverde werk te wensen overlaat en
dat daardoor de produktie lager is dan mogelijk zou zijn. Een ander gevolg
is dat de grootgrondbezitters liever afzien van gewassen die een kwalitatief en
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kwantitatief hoge inzet van arbeid vereisen, ook als ze daarmee wellicht een
hogere winst zouden kunnen behalen. Een verhoging van de kosten is een ander gevolg van deze situatie, namelijk doordat er meer toezicht nodig is op
de uitvoering van de werkzaamheden.
In het voorgaande is een van de oorzaken gelegen waarom de latifundios vanuit een sociaaleconomisch kriterium weinig positief vallen te beoordelen. Ten eerste is, mede door de gewaskeuze, de geboden werkgelegenheid
veel kleiner dan de potentiële. Dit moet sociaaleconomisch negatief worden
beoordeeld omdat er onder de agrarische beroepsbevolking een hoge werkloosheid heerst. Ten tweede kan men konstateren dat produkten waarvan
Spanje jaarlijks grote hoeveelheden moet invoeren, die goede mogelijkheden
tot export bieden of die door een verwerking ter plaatse voor aanvullende
werkgelegenheid zouden kunnen zorgen, op de grootgrondbedrijven betrekkelijk weinig worden voortgebracht. Gewassen als mais, katoen, suikerbieten,
soja en andere peulvruchten, knoflook, fruit, groente en olijven nemen in
het produktieplan slechts een bescheiden plaats in, terwijl de rol van de veevoedergewassen en de veeteelt nog veel geringer is. Hierbij valt op dat er wel
een gradueel, maar geen principieel verschil is tussen gei'rrigeerde en nietgei'rrigeerde bedrijven, hoewel op de laatste de mogelijkheden om genoemde
produkties ter hand te nemen nog veel groter zijn dan op de eerste.
Er is nog een reden waarom men de oorzaak voor deze gewaskeuze
mede moet zoeken in het feit dat het hier gaat om latifundios. De grote oppervlakte van de bedrijven is het gegeven en de keuze van de gewassen wordt
mede bepaald door de vraag of ze rendabel zijn (of rendabel worden verondersteld) op deze grote bedrijfseenheden. Veel van de boven genoemde produkties zullen inderdaad weinig aantrekkelijk zijn voor bedrijven van grote
omvang die gebruik maken van vreemde arbeidskrachten en doorgaans ook
van vreemde bedrijfsleiding. Bij een andere eigendomsstruktuur of exploitatiewijze zou dat wel het geval kunnen zijn. Dat het om grootgrondbedrijven
gaat kan echter niet de enige verklaring zijn, zoals blijkt uit de grote verschillen tussen individuele latifundios van alle grootteklassen, tussen bedrijven
van eigenaars met een verschillende houding ten opzichte van de exploitatie
en (mede door dat laatste) tussen Sevilla en Córdoba.
Gezien deze, volgens het sociaaleconomisch kriterium, negatieve beoordeling van de latifundios in hun rol van produktie-eenheden en verschaffers van werkgelegenheid, kan men zich afvragen of er verbeteringen in deze
situatie zouden kunnen worden aangebracht en zo ja, hoe dan. Naar ik meen
zijn er de volgende mogelijkheden.
Men zou kunnen denken aan zodanige prijs- en subsidiemaatregelen
van de overheid dat de produkties die gunstiger zijn voor de nationale economie en/of voor de werkgelegenheid, aantrekkelijker worden gemaakt voor de
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exploitanten, eventueel aangevuld met maatregelen om gewassen die volgens
deze normen minder gunstig zijn, te weren, met name van de gei'rrigeerde
gronden. Het lijkt echter geenszins zeker dat dergelijke stimulerende maatregelen effekt zullen hebben. Het bleek immers dat er een groot verschil in
(houding ten opzichte van de) exploitatie is tussen persoonlijk exploiterende
eigenaars en absenteisten. Het valt zeer te betwijfelen of de laatsten bereid of
in staat zullen zijn om exploitatiewijzen in te voeren die (arbeids)intensiever
zijn of die meer ondernemerskwaliteiten vergen. De genoemde maatregelen
zullen daardoor op naar schatting de helft van de bedrijven, voornamelijk in
Sevilla, weinig resultaat hebben. Wel lijkt het waarschijnlijk dat een groot
deel van de exploitanten van grootgrondbedrijven in Cordoba positief op
dergelijke stimulansen zal
reageren. Het valt met andere woorden niet te
verwachten dat door deze maatregelen de houding van de absenteisten ten
opzichte van de exploitatie van hun bezit zal veranderen en evenmin zullen
die maatregelen de inzet van de landarbeiders voor hun werk verbeteren.
Beide zijn van essentieel belang om tot een sociaaleconomisch optimale
produktie te komen. Maatregelen van meer strukturele aard zullen daarom
nodig zijn om dergelijke veranderingen te bewerkstelligen.
Dat zouden maatregelen kunnen zijn waarmee niet-persoonlijk exploiterende eigenaars (zowel die van latifundios als die van kleinere bedrijven)
kunnen worden gedwongen om hun grond af te staan. Dit zou bereikt kunnen worden door onteigening of gedwongen verkoop, maar ook door verpachten op langjarig kontrakt of door erfverpachting, al dan niet tegen gereguleerde prijzen of pachtsommen. Zelfs als men alleen zou bereiken dat alle
latifundios worden geëxploiteerd zoals nu de bedrijven van de persoonlijk
exploiterende eigenaars, dan zou dit immers al een aanzienlijke verbetering
van de produktie en de werkgelegenheid berekenen. Om te bepalen welke latifundisten in aanmerking komen voor het treffen van dergelijke maatregelen, zou men het hebben van een hoofdberoep buiten de landbouw als indikatie kunnen gebruiken. Nog verdergaande maatregelen zouden kunnen inhouden dat men alle grond van een eigenaar boven een bepaalde minimumoppervlakte onteigent of gedwongen laat verpachten.
Gezien de huidige sociale, politieke en economische situatie in Spanje
lijken maatregelen gericht op onteigening weinig kans te maken. Het gedwongen afstand laten doen van de gebruiksrechten, zeker als het gaat om notoire
absenteisten, lijkt eerder binnen de mogelijkheden te liggen. Prijs- en subsidiemaatregelen die beogen de produktiestruktuur van de latifundios te veranderen, zullen de minste weerstand ondervinden. Noodzakelijke randvoorwaarden lijken in alle gevallen echter wel dat de centrale overheid bereid is om
een andere agrarische politiek te gaan voeren en dat in de organen die de genomen maatregelen moeten uitvoeren de invloed van de grootgrondbezitters
aanzienlijk wordt beperkt. Ongetwijfeld zouden een verdere toename van de
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spanningen op het platteland en een escalatie van de daaruit voortvloeiende akties van de landarbeiders, het doorvoeren van maatregelen van welke
aard dan ook kunnen bespoedigen.
Gesteld dat het zou lukken om een of meer van de genoemde maatregelen te effektueren, dan wordt men gekonfronteerd met twee andere vragen: is financiering mogelijk, en: wie zou de grond moeten gaan exploiteren
die door middel van meer ingrijpende maatregelen ter beschikking komt?
Aangezien de vereiste gegevens ontbreken, is het onmogelijk om op
de eerste vraag een exakt antwoord te geven. Wel lijkt het waarschijnlijk dat
de kosten mee kunnen vallen, zeker wanneer het niet gaat om onteigening
of gedwongen verkoop. Wanneer men erin zou slagen nieuwe werkgelegenheid te scheppen, dan betekent dit dat er in elk geval minder geld behoeft te
worden uitgegeven aan de empleo comunitario. Gezien het huidige levenspeil
van de landarbeiders mag bovendien worden verwacht dat zij een inkomensverhoging voor een relatief groot deel zullen besteden aan voedingsmiddelen.
Een deel van de nieuwe arbeidsintensieve landbouwproduktie zou dan op de
lokale markt kunnen worden gericht. Het voortbrengen van Produkten die
import-vervangend zijn of die worden geëxporteerd, zou gunstig werken op
de nationale handels- en betalingsbalans.
Wanneer men de vrijgekomen grond beschikbaar zou stellen voor het
stichten van kleine (gezins)bedrijven, dan zou dit ongetwijfeld een flinke
vergroting van de werkgelegenheid bewerkstelligen. Het bleek immers dat op
deze bedrijven relatief veel wordt gekozen voor arbeidsintensieve gewassen,
waardoor de arbeidsinzet per hektare veel hoger is dan op de grote bedrijven.
Bezwaren die tegen kleine bedrijven worden ingebracht zijn, dat ze minder
efficiënt produceren dan de grote en dat ze bij een voortschrijdende algehele
schaalvergroting, in de toekomst steeds minder rendabel zullen worden. Hiertegen kan worden ingebracht dat bij arbeidsintensieve produkties de 'optimale' bedrijfsgrootte vrij laag ligt, dat (gezien het tekort aan werkgelegenheid en aan bepaalde produkten) uit maatschappelijk oogpunt een beter gebruik wordt gemaakt van de faktoren arbeid en grond en dat het nog geenszins zeker is dat het proces van schaalvergroting zich in de toekomst zal
voortzetten. Ecologische bezwaren, een toenemende bezorgdheid om de
kwaliteit van het geproduceerde voedsel en het gebrek aan werkgelegenheid doen overal steeds meer twijfels rijzen over het nut van een verdere
ontwikkeling in deze.
Toch lijkt mij het in exploitatie geven van de grond aan collectieven
van landarbeiders en/of boeren te verkiezen boven het stichten van kleine
individuele bedrijven. Verschillende positieve aspekten van de laatste zou
men toch nog kunnen realiseren, terwijl er daarnaast nog andere voordelen
aan verbonden zijn. Men zou een gedifferentieerde produktie kunnen opzetten,
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wat gunstig ¡s voor de arbeids- en risikospreiding, maar wel met vrij grote
eenheden (percelen, kudden) kunnen werken, wat gunstig is voor de efficiency; men zou met relatief minder machines en werktuigen kunnen volstaan; een zekere specialisatie van de arbeidskrachten zou mogelijk zijn en
de overheadkosten zouden lager zijn. Wellicht kan dan ook bewoning op het
bedrijf worden gerealiseerd, evenals een (gedeeltelijke) behandeling of verwerking van de Produkten, waardoor meer en gedifferentieerdere arbeid
beschikbaar komt.
Mijn konklusie is dat een andere exploitatie van de gronden die in
handen zijn van (met name de 'absenteistische') grootgrondbezitters, zou
kunnen leiden tot een beter gebruik van de nationale agrarische hulpbronnen
en tot een, tenminste gedeeltelijke, oplossing van de grote sociaaleconomische problemen van de Andalusische landbouw en daarmee van de Andalusische samenleving. Daarvoor is ongetwijfeld een partiële verandering van de
grondbezitsstruktuur, waarschijnlijk ook van de eigendomsstruktuur, nodig.
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NOTEN
DE EL 1
(1)

De in 1976 overleden Pascual Carrion was hoogleraar aan de landbouwhogeschool van Madrid
en lid van de commissie die de landhervorming van de 2 ° Republiek moest voorbereiden Op
basis van m het latifundismegebied opgedane ervaringen en de toen recent beschikbaar gekomen
kadastergegevens publiceerde hi| in 1932 zijn klassiek geworden werk, nog steeds het belangrijkste boek over het Spaanse latifundisme, 'Los latifundios en España Su importancia Origen
Consecuencias y solución' Het is sindsdien als strijdmiddel gebruikt door de voorstanders van
een landhervorming, voor welk doel het trouwens ook was geschreven Spoedig werd Carrion
echter uit de landhervormingsorganen verwilderd en met het aan de macht komen van Franco
eerst gevangen gezet en later 'onschadelijk gemaakt' door hem te benoemen tot direkteur van
het station voor wijnbouw in Valencia Zijn boek werd verboden, maar wonderlijk genoeg werd
het nog met verkochte deel van de oplage m 1972 ontdekt in een opslagplaats en door de uit
gever Ariel met een nieuwe omslag op de markt gebracht In 1975 verscheen een 'door de au
teur uitgebreide en gewijzigde' editie, maar volgens García Delgado is er slechts een klem aan
tal onbetekenende wijzigingen in aangebracht, afgezien van een voorwoord van Gonzalo Anes
De verwijzingen in onze tekst zijn naar de uitgave van 1932 Zie voor informatie over Carrion en
zijn werk García Delgado 1977, García Regidor & Escudero Zamora 1977

(2)

Dat een bedrag van 108 miljoen pesetas een aanzienlijk fortuin voorstelt b l i j k t wel uit de door
de belastingdienst openbaar gemaakte vermogens voor 1977 De rijkste Spanjaard bezat 1590
miljoen pesetas, die op de 28ste (laatst vermelde) plaats 277 miljoen en de minst gefortuneerde
van de 16 grootste bankiers had een vermogen van 144 miljoen (Cambio 16, 384, 1979 24-27)
Dat de genoemde bedragen aan ondernemers- en verpachtersmkomen zeer hoog zijn blijkt uit
een vergelijking met enige andere inkomens Een minimumloontrekker had m 1977 een jaarinkomen van 131 600 ptas en de hoogste beambte van 794 300 Het ondernemers of verpachters
inkomen van een latifundist blijkt op hetzelfde niveau of hoger te liggen als de netto salarissen
van de hoogste funktionanssen in het bedrijfsleven in 1979 Die varieerden van 2 8 miljoen ptas
voor bedrijfsdirekteuren tot 1,7 miljoen voor personeelschefs Ze waren daarmee de best betaal
de managers van Europa naar koopkracht gerekend (Cambio 16, 449, 1980 37) Dat laatste
dient men ook te bedenken bij de andere genoemde bedragen twee miljoen pesetas was in 1977
de tegenwaarde van ongeveer f 62 500, maar het prijsniveau was in Spanje lager dan in Neder
land

(3)

Dat de ijver van Naredo om de term latifundio weg te poetsen geforceerdaandoet baieren we о a
op het feit dat hij in een als letterlijk bedoeld citaat van andere auteurs t o t drie keer toe het
woord 'latifundio' vervangt door 'gran explotación (Naredo 1975a 13, García Delgado &
Roldan 1973 260)

(4)

De Despeñaperros is een pas m de Sierra Morena van Noord Jaén waarover de voornaamste ver
bindingen tussen Madrid en Andalusie lopen De uitdrukking aan de andere kant van de
Despeñaperros' heeft m Andalusie een soortgelijke betekenis als boven de Moerdijk' m Nederland

(5)

De resultaten van het onderzoeksteam van de Fundación Juan March zijn tot nu toe voorname
lijk gepubliceerd in Ruiz Maya 1976, Naredo, Ruiz Maya & Sumpsi 1977 Naredo 1978a en
1978b, Sumpsi 1978 en 1980 Juan March, de stichter van genoemde Fundación, is behalve
bankier ook grootgrondbezitter (Leal Maldonado & Martin Arancibia 1977 77)

(6)

Het aanboren van deze databron speciaal voor ons onderzoek was mogelijk dankzij de mede
werking van Pedro Revilla Elizalde, hoofd van de afdeling landbouwstatistieken van het INE
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De omvang van de uit te draaien gegevens diende zoveel mogelijk te worden beperkt vanwege
het kostenaspekt en vanwege de beperkte beschikbare mogelijkheden voor computerbewerking
bij het INE Beperking was ook geboden omdat de gegevens slechts beschikbaar konden worden
gesteld in de vorm van tabellen, identiek aan die welke voorkomen in de Cuadernos Proviciales
Voor het uitvoeren van onze computerberekeningen diende het gehele databestand daarom ofjnieuw te worden mgeponst
(7)

BIJ de Lage Campiña van Cordoba bleek het mogelijk om een publiek sociaal bedrijf van 4522
ha uit het te bewerken Censo materiaal te elimineren omdat het als enige figureerde in de grootteklasse > 2500 ha Zodoende kon het oppervlakte aandeel van privaatbedrijven in het totaal
van de bedrijven van 300 ha en groter worden verhoogd van 91,0 t o t 97,6%

(81

Met behulp van de kaart en de ruitenmethode werd de oppervlakte van het Sierradeel van de
gemeente Cordoba bepaald op 34 000 ha of 27,3% van de 'geografische' oppervlakte Door de
m de vorige noot vermelde eliminatie van een bedrijf van 4522 ha, dat blijkens zijn grondgebruik geheel in de Sierra is gelegen resteerde voor het Siërra-aandeel nog 23,7%

(9)

Deze informatie werd o a ingewonnen bij funktionanssen van het INE, de DPA s en de COSA's
en bij de informanten van de eigen enquête Er werd zowel beweerd dat de gegevens zorgvuldig
bij de exploitanten en eigenaars zijn verzameld, als dat de formulieren van de telling tendele
door ambtenaren of funktionanssen van de Hermandad de Labradores y Ganaderos achter hun
bureau zijn ingevuld In het laatste geval hoeven de gegevens zeker nog met onbetrouwbaar
te zijn omdat veel van de bi| de Censo gevraagde informatie in een landbouwmilieu globaal wel
bij iedereen bekend zijn, zeker bij de mensen die zich beroepshalve met landbouwzaken bezig
houden In Serie A van de Censo-publikaties vindt men per provincie een lijst van gemeenten
waarvan de verzamelde gegevens minder betrouwbaar kunnen zijn dan die van de overige en wel
omdat de formulieren niet door de exploitanten zelf maar door gemeentelijke Censocommissie
werden ingevuld Van de geselekteerde 23 gemeenten betreft het alleen Cordoba, waar het gaat
o m 10,7% van de bedrijven die 11,0% van de oppervlakte bezitten Omdat beide percentages
ongeveer gelijk zijn, is de kans niet groot dat eventuele afwijkingen betrekking hebben op
latifundios In dat geval zou immers het percentage van de oppervlakte veel hoger moeten zijn
dan het percentage van het aantal Van de gemeenten in de Lage Campiña worden ook nog El
Arahal, Brenes, La Lantejuela, La Rinconada en La Carlota in deze lijsten vermeld

(10)

De kleinste onderscheiden eigendomseenheid is de SUBPAHCELA, die een eenheid vormt op
basis van hetzelfde bodemgebruik De PARCELA bestaat uit meerdere subparcelas en is 'het
aaneengesloten stuk grond, gelegen binnen eenzelfde polígono, behorend aan eenzelfde eigenaar binnen een bepaalde gemeente' De FINCA bestaat ofwel uit éen enkele parcela, ofwel uit
enkele van dezelfde eigenaar die aan elkaar grenzen of die gescheiden worden door openbare
wegen of rivieren De POLIGONO is een kadastrale sektor gelegen binnen de junsdiktie van één
gemeente, begrensd door blijvende topografische of andere afscheidingen, zoals rivieren, wegen,
kusten, administratieve grenzen, etc Doorgaans omvat deze een groot aantal fincas
Het begrip subparcela k o m t overeen met het Nederlandse prceel, de parcela grotendeels met het
begrip kavel, hoewel bij dat laatste meer aan een bedrijfskundige dan aan een eigendomseenheid
w o r d t gedacht De betekenis van de begrippen parcela en finca vallen vaak samen De polígono
is synoniem met het Duitse 'Gewann' (Ned kamp') (Ruiz García 1969 322 e v , Sanchez
Cavito 1976 99 e ν , Sanz Jarque 1975 272 e v )

(11)
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Ter toelichting volgen voorbeelden van de kwalifikatie 'labor secano', onbevloeid akkerland
Als illustratie dienen de hierbij gevoegde 'Fragmenten uit de Cuadros de Tipos Evaluatorios'
Landelijk w o r d t deze kwalifikatie in meer dan 8 0 klassen ingedeeld De meest intensieve klasse
in Sevilla (de provinciale klasse 1) komt overeen met klasse 25 op de nationale schaal en de
laagste klasse m Sevilla (31) w o r d t verondersteld even intensief te zijn als de nationale klasse
77 Voor de provincie Cordoba korrespondeert klasse 1 met de nationale klasse 40 en de laagste
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klasse (30) met de nationale 81 Men kan dus ook vergelijkingen tussen Sevilla en Cordoba maken via de nationale schaal Cordoba's klasse 1 is dan gelijk aan Sevilla's klasse 15 en Sevilla';
laagste klasse 31 aan klasse 28 m Cordoba Dit alles geldt dan alleen voor 'labor secano', want
voor andere kwalifikaties liggen de korrespondenties telkens anders BIJ de gemeentelijke klas
sifikatie gaat men op dezelfde wijze t e w e r k De gronden krijgen eveneens naar hun intensiteit,
klassifikatienummers (weer te beginnen met 1) en deze worden ingeschaald m de provinciale
klassifikatie Zo k o m t in de gemeente Cordoba klasse 1 van de labor secano overeen met de provinciale klasse 1 en de laagste gemeentelijke klasse 8 met het provinciale nummer 28 In de gemeente Carmona (Sevilla) is klasse 1 hetzelfde als de provinciale klasse 12 en de klasse 6 gelijk
aan het provinciale nummer 29
(12)

De CUOTA FIJA (vast aandeel) is een aanslag opgelegd aan de eigenaar van grond en vee, van
10% van de BASE L I Q U I D A B L E welke laatste 50% is van de riqueza imponible zoals vastgesteld door het kadaster Hier bovenop komen dan nog, naast betalingen voor de sociale verzekeringen, de toeslagen van gemeente en provincie De cuota fija w o r d t met opgelegd wanneer de
riqueza imponible van een eigenaar 5000 pesetas of minder bedraagt
De CUOTA PROPORCIONAL w o r d t geheven over elk akkerbouw en veeteeltbedrijf waarvan
de riqueza imponible hoger u i t k o m t dan 100 000 pesetas De belastinggrondslag is de winst, bepaald door inkomsten en uitgaven en als normbedrag voor een bepaalde gemeente vastgesteld in
'módulos de rendimiento' Naargelang de omstandigheden kunnen hierop korrekties worden
toegepast, terwijl er ook een direkte schatting van het bedrijf mogelijk is, b ν aan de hand van
de boekhouding 'Juntas mixtas', gemengde commissies van belastingambtenaren en belasting
plichtigen, stellen de módulos en de 'indices de coreccion' vast door middel van een 'objektieve
schatting', dat wil zeggen op basis van het veronderstelde resultaat (de winst) dat op een bepaalde grondsoort m de betreffende gemeente kan worden behaald Theoretisch zou de aldus behaalde 'belastingwinst' veel hoger moeten zijn dan de werkelijke in de praktijk is de situatie
echter omgekeerd en ligt de 'objektieve schatting' beneden de werkelijk behaalde (behaalbare)
winst Vandaar dan ook dat een van de doelstellingen die men m 1964 had met het invoeren van
de cuota proporcional, η I het relatief zwaarder belasten van de grote bezitters en exploitanten,
niet is bereikt Integendeel, de regelingen schijnen juist aan de groten de meeste mogelijkheden
te bieden om de belastingheffing te ontwijken en van een progressiviteit in de belastingdruk is
in elk geval geen sprake De belasting bedraagt 17,5% van het netto resultaat Dit is al niet
hoog, maar bovendien zijn grote kortingen mogelijk op grond van verrichte investeringen ten
behoeve van de verbetering van de produktiviteit (ontwatering, irrigatie e d ) en voor de kompensatie van vroegere verliezen (Sanchez Cavito 1976 134-135, Ruiz García 1969 364-365,
Fernandez Navarrete 1978 199-200, Lopez Ontiveros 1971 130 e ν )
In 1978 is een belastinghervorming doorgevoerd Volgens deze moeten voortaan de inkomsten
uit (alle) grondbezittingen van een bepaald persoon en zijn eventuele overige inkomsten worden
opgeteld, waarna over het totaal volgens een progressief tarief belasting zal worden geheven
Het forfaitaire systeem van belastingheffing vinden we ook m vele andere landen Binnen de
EG bijvoorbeeld kennen alleen Nederland, Denemarken en het UK een zgn reëel stelsel (Tweede Kamer der Staten Generaal, Kamerstuk 16727, 6 april 1981)

(13)
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Na berekening van het gemiddelde aantal jornadas teóricas voor de Campiñagemeenten bleek
ons inderdaad dat het aantal arbeidsdagen dat de belastingdienst voor huerta regadío aanhoudt
circa 30% lager ligt dan het gemiddelde van de standaardwaarden die door ons werden bepaald
(zie deel 3 1 3) Voor droge olijfteelt was dat ca 20% en voor bevloeide fruitbomen ca 60%
Daarentegen werd de arbeid voor citrusfruit met ca 10% overschat Voor bevloeide en droge
akkergrond is dat zeker ook het geval maar de vaststelling van de omvang daarvan is moeilijk,
omdat het aantal benodigde arbeidsdagen zeer verschillend is naargelang de aard van de verbouwde gewassen Naar schatting bedraagt het verschil zo'n 25% als het gaat om moderne grootschalige akkerbouw, maar gemiddeld zal het lager liggen

(14)

Het betreft gronden die eigendom zijn van de staat, de (vroegere) sindcalistische organisaties,
de katholieke kerk, religieuze orden, communale gronden e d (Sanchez Cavito 1976 135)
Onduidelijk is of de grond van het I R Y D A (landhervormingsmstituut) ook hiertoe behoort

(15)

De enige methode om na te gaan of de beoordeling m Sevilla en Cordoba verschillen vertoont
was een vergelijking van de gemiddelde bedragen van de belastbare som voor hetzelfde grondge
bruik aan weerszijden van de provinciegrens Wel w o r d t uiteraard de vergelijkbaarheid nogal
beperkt doordat slechts gemiddelden per gemeente beschikbaar zijn Niet alleen lopen de op
pervlakten hiervan sterk uiteen, maar ook strekt een aantal zich uit over verschillende landschappelijke gebieden ( b v voor een deel m de Sierra en voor een deel m de Campiña), zodat
een gemiddeld cijfer geen goede basis voor vergelijking levert Gaan we er van uit dat de langs
de Guadalquivir gelegen bevloeide gronden de geringste verschillen zullen vertonen in externe
produktievoorwaarden (bodem, klimaat, helling en beschikbaarheid van water naar omvangen
tijdsduur) dan mag men aannemen dat een vergelijking van de belastbare opbrengst van deze
grond een goede graadmeter is om vast te stellen of er al of met beoordelingsverschillen bestaan
bij de Juntas van beide provincies Daarom werd de gemiddelde liquido per hektare berekend
voor labor regadfo (bevloeid akkerland) en voor h u r ' t a regadío (bevloeide tumgrond) Het ge
middelde belastbare bedrag voor de langs de Guadalquivir gelegen gemeenten m Sevilla vanaf de
gemeente Sevilla t o t en met Lora de Río aan de Cordobese grens b l i j k t voor labor regadio
6 272 pesetas te bedragen en voor de in Cordoba langs de Guadalquivir gelegen gemeenten
7 179 Voor huerta regadío zijn deze gemiddelden resp 1 1 8 4 8 en 9 704 Vergelijken we enke
Ie aan elkaar grenzende gemeenten aan weerszijden van de provinciegrens dan zien we voor
labor regadío een gemiddeld liquido bedrag in Lora (S) van 6 252 en in Palma (С) van 6 153, m
Ecija (S) van 5 200 en m Santaella (C) van 8 264 Voor huerta regadío zijn deze bedragen ach
tereenvolgens 9 263 en 11 100, 10 833 en 6 663
Aan deze gegevens van de líquido bedragen zijn dus geen redenen te ontlenen om te twijfelen
aan de vergelijkbaarheid van de belastinggegevens van beide provincies Er zijn verschillen, maar
de bedragen vallen nu eens hoger uit voor Sevilla en dan weer voor Cordoba De bedragen voor
ander grondgebruik lopen wel verder uiteen, maar het is met uit te maken of hieraan beoor
delmgsverschillen ten grondslag liggen

(16)

De Cuadros konden worden verkregen dankzij de welwillende medewerking van de heren
Corazón, Jefe del Catastro in Córdoba en Botija Cabo, Delegado de Hacienda m Sevilla

(17)

Met name Roux, Vazquez, Drain en Loring maken melding van de tekorten in de bestaande m
formatie die verhinderen dat men een diepgaand onderzoek kan instellen naar, met name, de
economische- en werkgelegenheidssituatie op bedrijfs of bedrijfsklassemveau Roux & Vazquez
(1975 373 374) zien als enige oplossing het houden van bedrijfsenquêtes, maar ZIJ menen dat
de terughoudendheid van de grote eigenaars om bedrijfsgegevens openbaar te maken dit soort
onderzoek sterk bemoeilijkt Roux hield twee van dergelijke enquêtes De eerste had betrek
king op de grote veeteeltbedrijven m het berggebied van Huelva (1975), de andere (1977) op
bedrijven van diverse grootteklassen in de gemeenten Osuna en Moron de la Frontera (Sevilla)
Loring (1975) onderzocht door middel van zijn enquête bedrijven van uiteenlopende oppervlak
te m de Campiña van Cordoba BIJ de tweede enquête van Roux en bij de enquête van Lormg
werden slechts een klein aantal latifundios ondervraagd (resp 23 en 17), terwijl het onderzoek
van Roux & Vazquez (1975) slechts betrekking heeft op eén grootgrondbedrijf, namelijk dat
van Vazquez zelf Martínez Alier (1968, 1971) heeft tien jaar eerder ook enquêtes gehouden in
het kader van zijn onderzoek op de latifundios van de Campiña van Cordoba
Alles bijeen was er voor onze enquête dus zeer weinig praktische ervaring opgedaan met betrek
king tot het enquêteren van latifundios Wat betreft de statistische bronnen op bedrijfsniveau
kan nog worden vermeld dat het verzamelen van gegevens door middel van bedrijfsboekhoudm
gen, zoals in Nederland reeds lang gebeurt en nu ook voor de hele EG w o r d t georganiseerd, m
Spanje nog in een experimenteel stadium verkeert De eerste publikatie met resultaten (Min de
Agricultura 1978) is gebaseerd op gegevens uit 1769 bedrijven, maar daaronder is er geen enkel
uit de regio West-Andalusie, waartoe Sevilla en Cordoba worden gerekend
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(18)

Deze wijze van werken was uiteraard nog geen garantie dat een gelijkmatige spreiding over de
gebieden zou worden verkregen (evenmin trouwens dat ze een representatieve verdeling over de
grootteklassen zou opleveren), al was het alleen maar omdat in bepaalde delen van de onderzoeksgebieden nu eenmaal meer latifundios voorkomen dan in andere Verder speelden ook
mee meerdere mislukte pogingen tot enquêteren in eenzelfde omgeving, het feit dat bedrijfs
gebouwen doorgaans niet midden in de bijbehorende velden liggen zodat twee bedrijven van
300 ha kilometers van elkaar kunnen liggen (maar uiteraard ook vlak bijeen), gebreken m de informatie waardoor van veel bedrijven eenvoudig met bekend was of ze groter dan 300 ha waren
en het al of met vlot verlopen van de enquêtes Aan elke sektor konden η I slechts enkele da
gen worden besteed en wanneer de enquêtes veel tijd vergden ( b v door de slechte kwaliteit
van de wegen of doordat de informant ergens op de velden moest worden opgespoord) konden
er minder in deze sektor worden uitgevoerd Een deel van de geselekteerde bedrijven kon dan
ook met worden bezocht, al werd op een later tijdstip en passant zo'n bedrijf soms alsnog aangedaan

(19)

Wel werden in Sevilla een zestal bedrijven kleiner dan 300 ha geënquêteerd, maar deze werden
opgezocht omdat ze volgens de beschikbare informatie tot de latifundios zouden behoren Ook
voor een deel van de in Cordoba geënquêteerde kleinere bedrijven was dit de reden waarom de
keuze daarop viel Een aantal andere werd hier opgezocht vanwege hun ligging m de buurt van,
eveneens geënquêteerde, latifundios zodat er van kon worden uitgegaan dat hun externe pro
duktie-omstandigheden gelijk zijn aan die van deze grootgrondbednjven

(20)

Vergeleken met de cijfers die Roux vermeldt mogen genoemde aantallen geënquêteerde bedrij
ven en de non respons zeer gunstig genoemd worden In Huelva weigerde 29% van de per brief
benaderde eigenaars om mee te werken, zodat hij slechts 88 enquêtes kon afnemen (Roux
1975 65) In Moron en Osuna werden door hem minstens 160 eigenaars voor de enquête bena
derd, dat wil zeggen per plaats 20 van elk van de vier onderscheiden bezitsgrootteklassen (het
waren er in feite meer dan 160 omdat een respondent die uitviel zo mogelijk door een ander
werd vervangen) Slechts 109 konden worden geënquêteerd, 57 in Osuna en 52 in Moron, hoe
wel Roux beschikte over meerdere enquêteurs Omdat 11 enquêtes uit Moron kwalitatief ver
onder de maat bleken, bleven er uiteindelijk slechts 98 bruikbare vragenlijsten over (Roux
1977 16 e v ) Balbontfn e a (1977 153) kregen op een enquête (met waarschijnlijk dezelfde
inhoud als die van ons) onder eigenaars van grote bedrijven verspreid over heel Spanje een res
pons van 36% (18 van de 50), wat ze een zeer bevredigend resultaat noemen

(21)

Uiteraard hanteert men in Andalusie officieel de hektare, maar het bleek dat verreweg de
meeste respondenten dagelijks alleen met fanegas werken en dieze indien nodig, volgens grove
vuistregels, omrekenen m hektares Datzelfde gebeurde dan met de stofopbrengsten per ha en
vooral daarbij kwamen nogal eens storende fouten voor Een tweede reden dat er onnauwkeu
righeden ontstonden was dat respondenten soms fanegas en hektares door elkaar gebruikten
Een derde reden is dat de fanega van streek tot streek, van gemeente tot gemeente en zelfs
daarbinnen in oppervlakte varieert en de informant met altijd precies wist hoe groot de fanega
ter plekke was In Spanje varieert hij van ongeveer 0,4 tot 1,1 ha, m Cordoba en Santaella is
0,6121 ha algemeen gangbaar, in Carmona 0,5702 ha, maar in Alcalá werden diverse maten
van 0,589 t o t 0,664 ha opgegeven

(22)

De opsplitsing van bedrijven is, voor zover ons bekend, vrij zeldzaam Het samenvoegen van
bedrijven komt waarschijnlijk wat meer voor T i e n van de geënquêteerde bedrijven (8,5%) ble
ken als bedrijfseenheid ontstaan te zijn door samenvoeging in de laatste decennia In alle ge
vallen ging het daarbij om samenvoeging van een groot en een (zeer) klein bedrijf van eenzelf
de eigenaar Men mag dan ook, zeker voor de latifundios, wel aannemen dat de veranderingen
sinds 1972 zo beperkt waren dat de Censo-gegevens zich zeer goed lenen om er de omvangen
de samenstelling van de geënquêteerde groep mee te vergelijken
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(23)

Mogelijk is dat de selektieprocedure van de bedrijven tot enige vertekening in deze heeft geleid
en wel om de volgende redenen BIJ een aantal bedrijven lukte het met, soms zelfs niet na herhaald bezoek, iemand op het bedrijf aan te treffen die kon worden geënquêteerd er was geen
eigenaar of bedrijfsleider aanwezig, soms helemaal niemand De oorzaak hiervoor kan zijn dat
het betreffende bedrijf op zeer (arbeids)extensieve wijze werd geëxploiteerd, wat soms ook
duidelijk bleek uit de te velde staande gewassen In de tweede plaats werd een deel van de bedrijven 'op het oog' uitgezocht, met de bedrijfsgebouwen als voornaamste mdikatie Verschillende malen bleek echter dat grote bedrijven slechts onooglijke bedrijfsgebouwen bezaten,
soms zelfs deels vervallen, omdat er een zeer arbeidsextensieve exploitatie plaatsvond Men kon
daardoor een relatief groot deel van de werkzaamheden laten verrichten door loonbedrijven,
zodat zelfs voor het stallen van machines weinig gebouwen nodig waren Ook is het nog mogelijk dat sommige grote bezittingen als bedrijf onvindbaar zijn geweest omdat ze helemaal geen
bedrijfsgebouwen op hun grond bezaten en de eigenaar/exploitant in een dorp of plattelands
stad woonde Deze drie redenen zouden oorzaken kunnen zijn dat de slechter geëxploiteerde,
of in elk geval minder (arbeids)intensief geëxploiteerde, bedrijven in de geënquêteerde groep
zijn onder-vertegenwoordigd Maar of dat het geval is en zo ja, in welke mate, kan met worden
nagegaan

(24)

De veronderstelling dat het hier gaat om de juridische status van de eigenaar en met van de exploitant, werd bevestigd door een juridisch medewerker van de afdeling landbouwstatistieken
van het INE m Madrid Ruiz-Maya brengt in zijn artikel van 1979 eveneens op grond van dezelfde kategoneen een onderscheid aan tussen 'privaat' en 'publiek' in de bedrijfsgegevens van
de Censo Agrario

(25)

Onvolkomenheden die ook aan het gekorngeerd latifundisme-koncentratiegetal als maatstaf
zitten zijn о a
De liquido-bedragen zijn gemiddelden van gemeenten, ze hoeven met onverkort te gelden
voor de latifundios daarin
—
De gemiddelde liquido bedragen geven een vertekend beeld als een gemeente zich over
landschappelijk zeer verschillende gebieden uitstrekt Dit geldt met name voor gemeenten
die deels m de noordelijkeSierra en deels in de bevloeide 'Vega' van de Guadalquivir liggen
Een ideale korrektie zou bepaalde bedrijven boven de 300 ha-grens dienen uit te sluiten en
bepaalde kleinere bedrijven als latifundios moeten aanmerken Wanneer een gemeente b ν
het indexcijfer 0,5 heeft, dan zouden bedrijven van 600 ha pas als latifundios dienen te
worden aangemerkt en bij een indexcijfer 2,0 reeds bedrijven van 150 ha Gezien de aard
van het grondmatenaal, de in bepaalde grootteklassen ingedeelde gegevens van de Censo
Agrario, was d i t echter met mogelijk

(26)

Omdat deze bronnen pas na afloop van de enquête beschikbaar kwamen, konden ze slechts
dienen ter venfikatie achteraf

(27)

Verschillende malen kon worden gekonstateerd dat de eigenaars in Córdoba interesse lieten
blijken voor de arbeiders en het werk waarmee ze bezig waren Bij enkele rondleidingen op
Sevillaanse bedrijven daarentegen was het opvallend dat eigenaar en landarbeiders elkaar volkomen negeerden In Sevilla ook spraken verschillende bedrijfsleiders zeer negatief over de mentaliteit van de eigenaar voor wat betreft de bedrijfsexploitatie, terwijl meerdere malen, speciaal
in Sevilla, eigenaar of bedrijfsleider zich ongunstig uitlieten over de landarbeiders De enige die
zeer lovend was over werklust en mentaliteit van de arbeiders, was een jonge bedrijfsleider van
een zeer intensief geëxploiteerd bedrijf in Córdoba, die afkomstig was uit Catalome

(28)

Voor de nu volgende summiere beschrijving van de verschillende landschappen werd voornamelijk gebruik gemaakt van Diez Garci'a e a 1980, Bosque Maurel 1971, Mm de Agricultura
1975, Estudio Agrobiológico ( ) Cordoba 1 9 7 1 , Estudio General ( ) Sevilla 1973, Tomos III
& VI
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(29)

De betreffende kaarten en publikaties zijn Estudio Agrobiológico ( ) Cordoba 1972 en ( )
Sevilla 1962, Mm de Agricultura 1975 (Sevilla), DPA Sevilla en Cordoba, Jaarverslagen e a
publikaties, Estudio General ( ) Sevilla 1973, Martínez Alier 1968, Loring 1975a, Cabanas
Pareja 1962, Bosque Maurel 1968-69, Ortega Alba 1974, Lopez Ontiveros 1974

(30)

BIJ een hoge CEC-waarde heeft de bodem een groot vermogen om kationen op te nemen en
weer uit te wisselen Het grootste deel van de kationen wordt gevormd door stoffen die de planten nodig hebben Deze bodems zijn daardoor vruchtbaar, ze hebben een neutrale pH (met dank
aan mijn collega Ir M de Soet voor haar opmerkingen in deze) Gegevens over de bodems in
het onderzoeksgebied werden ontleend aan Mm de Agricultura 1975, Dram e a 1971 20 e ν ,
Loring 1975a 36 e ν , Mapa de Suelos de España 1968, Estudio Agrobiológico ( ) Cordoba
1971

(31 )

Omdat alleen m een deel van de betreffende vier gemeenten werd geënquêteerd, zijn de gemiddelden niet alleen gebaseerd op de belastbare bedragen van deze gemeenten In beide gebieden
werden ook de bedragen van zes dichtbij de geënquêteerde bedrijven gelegen gemeenten m de
berekening betrokken

DEEL 2
(32)

De verschillen zijn overigens ook weer niet zo groot BIJ de bedrijven van > 300 ha is het ver
schil voor de Pedroches 6,5%, voor de Lage Campiña van Cordoba 3,2% en voor de overige 5
regio's 0,4% of minder BIJ de berekeningen betreffende het bodemgebruik zal worden uitge
gaan van de (totale) oppervlakte van de gewassen

(33)

BIJ de 'año ν vez' of het 'sistema biennal' w o r d t het land een jaar bebouwd met een graange
was, meestal tarwe, daarna laat men de grond braak liggen Het t o t een bedrijf behorende land
w o r d t dan ook verdeeld in twee slagen de 'hoja de cultivo' en de 'hoja de barbecho' De bedoe
Img van de braakpenode is met alleen om het vochtgehalte weer op peil te brengen, maar ook
om de vruchtbaarheid van de bodem enigszins te herstellen BIJ de 'cultivo al tercio' bebouwt
men de grond eens per drie jaar, ook meestal met een graangewas (de 'hoja de siembra') In het
jaar daarop volgend dient de grond als stoppelweide (onkruidbraak, hoja de eriazo) en m het
derde jaar w o r d t hij bewerkt, zoals het braakland bij het año y vez systeem (zwarte braak, hoja
de barbecho) Dit stelsel w o r d t met name daar toegepast waar zeer arme bodems voorkomen en
het aldus bebouwde akkerland een onderdeel vormt van een (extensief) veeteeltbedrijf De erial
en vaak ook het m het eerste jaar verbouwde gewas vormen dan een welkome aanvulling van de
voedselbasis van het bedrijf
Van beide stelsel bestaan ook verbeterde, intensievere, vormen BIJ het systeem al tercio w o r d t
de erial wel vervangen door de verbouw van peulvruchten of granen als haver, gerst en rogge
Het beschreven año y vez systeem is op grote schaal geïntensiveerd door ook m het tweede jaar
een gewas te verbouwen Dit werd uiteraard mogelijk door toepassing van irrigatie, maar ook
door het beschikbaar komen en betaalbaar worden van kunstmest In de Campiña is sinds de
jaren '50 het año y vez systeem met 'barbecho blanco' (onbebouwde braak) vrijwel geheel vervangen door een tweejaarlijks stelsel met bebouwde 'braak' ('añoy vez con barbecho semillado'),
waarbij m het eerste jaar graan (vrijwel altijd tarwe) en in het tweedejaar zonnebloemen, peul
vruchten (kekers, veldbonen), suikerbieten en andere 'barbecho'-gewassen worden verbouwd
(García Fernandez 1964 139 150, Roquero de Laburu 1964 75 8 0 , Sumpsi 1978 33-35)

(34)
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Geheel improduktief hoeven deze kategorieen overigens met te zijn Alle drie kunnen nog
(enige) opbrengst leveren als jachtterrein Braakland en natuurlijke plantengroei kunnen dienen als extensief weidegebied Braakland is, behalve doordat het als rastrojo (stoppelweide) kan
dienen, ook in andere zm eigenlijk met improduktief te noemen Het vervult immers een funk
tie m het vruchtwisselstelsel en draagt zodoende bij tot de verhoging van de opbrengst van het
na de braakpenode verbouwde gewas

(35)

Voor de omrekeningswaarden in grootveeeenheden (GVE) en trekkereenheden (TE), zie de
'Verklarende lijst van woorden en afkortingen'

(36)

Ter vergelijking kan dienen dat volgens de Censo dit cijfer gemiddeld 134 was voor de provincie Sevilla, 72 voor de provincie Cordoba en 44 voor Spanje, terwijl in bijvoorbeeld Nederland
(waar het fokken van 'toros de lidia' in elk geval geen rol speelt) 15 stieren per 1000 melk- en
kalf koeien voorkomen (Landbouwcijfers 1979)

(37)

Hieraan ontlenen we een andere reden voor de verdeling van de Campiña in drieën De enquêtes
zijn gehouden m het westen en oosten van dit gebied en een vergelijking tussen West, Oost en
Midden dient mede om een antwoord te geven op de vraag m hoeverre de aktuele gegevens van
de eerste twee gebieden ook van toepassing zijn op het middengebied

(38)

Eigenlijk is het juister om de grootste klasse te omschrijven als die van 1000-2500 ha In de
Censo w o r d t namelijk ook nog klasse > 2500 ha onderscheiden, maar die komt in de geselekteerde gemeenten van de Lage Campiña met voor (de enige uitzondering, een bedrijf m Córdoba,
is weggelaten omdat het geen privaatbezit is, zie deel 1 3 1)

(39)

Zoals de m F iguur 2 4 onder В vermelde percentages laten zien, neemt de met-bewerkte grond
m het oosten een veel groter deel van de oppervlakte m beslag dan m de andere regio's De oor
zaak hiervoor is echter dan 15% van d i t gebied in de Sierra Morena ligt Dit blijkt duidelijk uit
het (eit dat de met-bewerkte oppervlakte vrijwel geheel bestaat uit bos en natuurlijke planten
groei Door uit te gaan van de 'bewerkte oppervlakte' kon de invloed van d i t Sierradeel groten
deels worden geëlimineerd, hetgeen voor ons doel (vergelijking van de diverse delen van de Lage
Campiña) een beter uitgangspunt opleverde

(40)

De tweede gewassen (nagewassen, verbouwd na de oogst van het eerste in de voorzomer) zijn
m het totaal van de bewerkte oppervlakte ook meegeteld, evenals de gronden die m 'compra
de barbecho' waren verpacht

(41)

Mededeling van medewerkers van de Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agricultura
BIJ de Delegaciones konden niet alleen luchtfoto's uit 1973, maar ook uit 1977 worden geraadpleegd

(42)

Een risico van de tijdelijke irrigatie is dat de watervoorziening eerder kan stagneren dan verwacht De opbrengsten lopen dan aanzienlijk terug en kunnen zelfs lager worden dan bij droge
verbouw De planten hebben namelijk door de irrigatie een onvoldoende wortelstelsel ontwikkeld om optimaal te profiteren van het nog in de grond aanwezige water

(43)

Voor het bepalen van de bruto geldopbrengst w o r d t geen rekening gehouden met de op de bedrijven aanwezige veestapel Een reden daarvoor is dat deze op de geënquêteerde bedrijven
slechts een zeer ondergeschikte rol speelt Bovendien werden geen gegevens over de opbrengst
hiervan verkregen Veel belangrijker is echter dat vrijwel alle vee dat werd aangetroffen, gevoerd
werd met op het bedrijf voortgebrachte Produkten De waarde van deze laatste is al verdisconteerd in de voor de gewassen berekende bruto geldopbrengst
Dat er een hoge korrelatie kan bestaan tussen het netto overschot per hektare (dit is de bruto
geldopbrengst minus alle kosten, met uitzondering van het ondernemersmkomen) en de BGO
per ha, b l i j k t uit onderzoek van Zachanasse e a (Zachariasse 1977, Zachanasse 1978, Meijer,
Van Ast & Zachariasse 1979a en 1979b) ZIJ konkluderen uit een faktoranalyse van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder dan 61 a 76% van de verschillen m netto overschot per ha tussen de bedrijven kunnen worden toegeschreven aan de hoogte van de bruto geldopbrengst per
ha en wel voor 30-36% aan de verschillen in fysieke opbrengsten ('kg-effekt') en voor 25-44%
aan de hoogte van de producentenprijs Cprijs-effekt) Bouwplan en produktiekosten (met name
arbeid) blijken de variatie in veel mindere mate te bepalen (resp 9 15 en 4-17%)
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(44)

Met niet-spekulatieve bedrijfsvoering w o r d t bedoeld dat die gewassen worden verbouwd die hun
geschiktheid voor de betreffende gebieden hebben bewezen en waarvoor de overheid zowel een
prijs als afnamegarantie heeft vastgesteld

(45)

De voor droge grond gevolgde methode om voor het kiezen van de te hanteren opbrengsten uit
te gaan van de resultaten behaald op 1/3 van het aantal bedrijven (de hoogst geklasseerde),
leverde vooral voor de bevloeide tarwe en suikerbieten produkties per ha op die in vergelijking
met die uit andere bronnen (zoals de cijfers van de DPA in beide provincies) zeer hoog waren
Omdat het aantal waarnemingen bij de enquêtes beperkt was (tarwe 17, suikerbieten 11 en
maïs 7), is met duidelijk hoe representatief ze zijn Vandaar dat voorzichtigheidshalve v o o r d e
bevloeide gewassen de middelste van de door ons geregistreerde opbrengsten werd gekozen

(46)

In beide studies gaat het om normatieve bedragen, niet verkregen uit b ν de boekhoudingen
van bestaande bedrijven, maar t o t stand gekomen door berekening van de kosten van alle be
nodigde produktiefaktoren voor een bepaald gewas (met uitzondering van de grond) volgens be
paalde standaardnormen betreffende tijden en hoeveelheden, vermeerderd met een opslag per
hektare voor de overheadkosten (de indirekte kosten) Zonder uitzondering vallen deze bedra
gen in de Sevillaanse studie hoger uit dan in de Cordobese doordat er hogere normhoeveelheden
zijn aangehouden (meer kg kunstmest, meer arbeidsuren etc )
De D I R E K T E KOSTEN omvatten veldarbeid (zowel van dagloners als van vaste arbeiders,
zowel hand als machine-arbeid), mest, bestrijdingsmiddelen, werkzaamheden door derden (m η
maaien, bespuitingen), machmekosten (afschrijving, brandstof, rente, reparatie, stalling, verze
kering, onderhoud, smeermiddelen), rente op het vlottend kapitaal, zaai- en pootgoed, irrigatie
kosten (apparatuur, canon), etc Tot de I N D I R E K T E KOSTEN zijn gerekend verzekeringen en
verplichte bijdragen (brand-, ongevallen- en sociale verzekeringen e d ), kosten van gebouwen,
water, licht en boekhouding, lonen voor toezicht, werkleidmg en bewaking, etc
Hoewel beperkter van opzet l i j k t de Cordobese studie een reeier beeld te geven van de werke
lijke produktiekosten dan de Sevillaanse In de laatste zijn kosten opgenomen die m de praktijk
zelden of nooit, of niet in die mate worden gemaakt Ook diverse geënquêteerde bedrijfsleiders
en eigenaars waren die mening toegedaan

(47)
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De direkte en indirekte kosten zijn in Tabel 2 9 afzonderlijk vermeld, omdat in beide studies
speciaal de overheadkosten duidelijk te hoog zijn, o a doordat er van een kleiner type bedrijf
wordt uitgegaan dan de geënquêteerde Dit hebben we gekorngeerd m b v de gemiddelde oppervlakte van de geënquêteerde bedrijven
Voor een juiste afweging van kosten en opbrengsten zou eigenlijk ook rekening moeten worden
gehouden met andere opbrengsten en voordelen van het verbouwde gewas dan het door ons gebruikte hoofdprodukt alléén Te denken valt aan de opbrengsten van stro of bietenkoppen, de
inkomsten uit het verpachten van het land als stoppelweide na de oogst van graangewassen of
peulvruchten, het feit dat de grond een hogere graanopbrengst geeft na de verbouw van suikerbieten, de inkomsten uit het verpachten van jachtrechten, e d Uit door ons verzamelde informatie en uit de literatuur (INC 1969, Marquez Fernández 1974 461-462), blijkt dat zulke inkomsten de BGO bedragen met 7 a 9% kunnen verhogen) Ook zou eigenlijk de enorme waardestijging van de grond een rol moeten spelen bij de opbrengsten, maar daar staat tegenover dat de
kosten van het in de grond geïnvesteerde kapitaal ook niet worden meegeteld in onze berekening
Een aanwijzing dat de berekende netto overschotten aan de lage kant zijn, kan men ook ontlenen aan de heersende pachtprijzen Volgens de enquêtes werd gemiddeld voor de 'arrendamiento' van secanogrond in Sevilla 7 600 en in Cordoba 6 300 pesetas betaald Voor regadfogrond werd in Cordoba 18 600 pesetas gerekend Alle drie de bedragen gaan de berekende
netto-overschotten te boven Natuurlijk hoeft dit nog met te betekenen dat deze overschotten
te laag zijn of dat de pachter verlies lijdt Andere mogelijkheden zijn dat de pachter (deels of
geheel) gewassen verbouwt met een hogere BGO, bezuinigt op de produktiekosten, de afschrijving van machines die hij toch al voor een ander bedrijf nodig heeft niet meetelt bij de kostenberekening van de exploitatie van gepachte grond, of zelf (een deel van) de werkzaamheden

verricht In Tabel 2 9 is nameli|k te zien dat er bi| de verbouw van de betreffende gewassen een
arbeidsinkomen valt te behalen dat het ondernemersmkomen doorgaans ver overtreft De be
dragen van de 'compra de barbecho' waren voor secano in Sevilla gemiddeld 13 300 en in
Cordoba 14 400 pesetas per ha Hierbij dient wel te worden bedacht dat de verpachter het land
zaaiklaar oplevert De marge voor de pachter zal vooral moeten komen uit de arbeidskosten
Een arbeidsintensief gewas zal dan ook voorkeur hebben (suikerbieten, knoflook)
Ter toelichting en aanvulling diene nog het volgende De BGO-bedragen zijn dus verkregen door
voor elk gewas oppervlakte, opbrengst en producentenprils met elkaar te vermenigvuldigen De
problemen die zich hierbi] voordeden waren de volgende Niet steeds was de geënquêteerde informant in staat om de opbrengst van een gewas te verschaffen b ν omdat het nog pas recent
op het bedrijf was geïntroduceerd In zo'n geval werd de gemiddeld bij de enquêtes gekonsta
reerde opbrengst voor resp Sevilla en Cordoba genomen Voor luzerne en kunstweide werd ge
rekend met hooiopbrengsten Voor natuurweiden werden bij de enquêtes geen opbrengsten ver
kregen, hiervoor werden de statistische gemiddelden voor resp Sevilla en Cordoba gehanteerd
Van de slaapbol (waarvan op twee bedrijven een klem perceel werd aangetroffen) was de opbrengst noch de prijs bekend De resultaten van dit gewas werden daarom gelijk gesteld aan die
van koolzaad Als producentenprijzen werden de gemiddelden genomen van de in 1977 in
Cordoba en Sevilla ontvangen prijzen, zoals vermeld m de jaarverslagen van de beide Delegaciones Provinciales de Agricultura De daarin ontbrekende prijzen werden ontleend aan andere
publikaties, m π aan 'La agricultura española en 1977' (Mm de Agricultura) en vertegenwoor
digen dus het nationale gemiddelde
Bij de berekening van de (gemiddelde) BGO en het BPQ werd de improduktieve oppervlakte
buiten beschouwing gelaten, evenals het m de Sierra gelegen deel van een bedrijf m Cordoba
Een vraag was ook, wat te doen met die delen van de geënquêteerde bedrijven die voor éen
oogst waren verpacht (compra de barbecho), hetgeen vaak het geval was met percelen knoflook
Omdat deze grond zaaiklaar w o r d t opgeleverd door het verpachtende bedrijf, dat zodoende het
grootste deel van het machmewerk verricht werd besloten om deze oppervlakten bij de betref
fende bedrijven mee te tellen Tenslotte kan men zich nog afvragen of het hanteren van de prij
zen van 1977 om de BGO van de door Lormg m 1974/75 geënquêteerde bedrijven te berekenen, wel een resultaat oplevert dat een vergelijking met die van 1977/78 mogelijk maakt, gezien
de mogelijk andere prijsverhoudingen De producentenprijzen van alle landbouwprodukten zijn
in de tussenliggende periode gestegen, maar voor de voornaamste in het geding zijnde gewassen
blijken deze met een vergelijkbaar percentage te zijn opgelopen Een vergelijking stuit om deze
reden dus met op bezwaren
Ter toelichting van het gestelde volgen hier enkele kanttekeningen bij 12 individuele bedrijven,
namelijk de vier hoogst en de vier laagst geklasseerde op de BPQ schaal en vier met een BPQ
van ongeveer 100 Onder de vier laagst geklaseerde (BPQ lager dan 60) is er een waarvan de helft
van het akkerland braak lag (het bleek het enige bedrijf dat nog barbecho blanco op grote
schaal toepaste) en dat ook een flinke oppervlakte weide had Op een tweede tot deze groep
behorend bedrijf werd wel ongeveer de helft bevloeid, maar de gewassen leverden een lage BGO,
zowel door de gekozen soorten (tarwe, zonnebloemen) als door de lage opbrengst van tarwe
Op een derde bedrijf werd ongeveer de helft van de oppervlakte gebruikt voor blijvend grasland
(natuurweide) Het vierde was een, ook zichtbaar, sterk verwaarloosd bedrijf De gebouwen
waren grotendeels vervallen, de gewassen (tarwe en zonnebloemen) stonden er slecht bij en leverden dan ook lage opbrengsten De bedrijfsleider woonde met op het bedrijf maar in een na
bijgelegen plaats en kombmeerde het filiaalhouderschap van een bank en diverse andere funkties met het bedrijfsbeheer Ook hij was van mening dat het bedrijf ver werd onder geëxploiteerd en weet dit aan het gebrek aan ondernemerschap bij de eigenaar Deze vier laagst geklas
seerde bedrijven zijn 337, 513, 639 en 1065 hektare groot hun gemiddelde (637 ha) ligt boven
dat van de groep geënquêteerde latifundios als geheel (565 ha) Uiteraard ligt de gemiddeld op
deze bedrijven behaalde bruto geldopbrengst ook laag Drie halen nog geen 20 000 pesetas (de
laagste 17 266), het deels bevloeide bedrijf komt slechts tot 37 823 pesetas per ha
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De vier hoogst geklasseerde bedri|ven hebben een BPQ van 207,6 en hoger Op éen ervan werd
de helft van de grond gebruikt voor de teelt van olijven, voornamelijk tafelolijven met een hoge
opbrengst Een tweede bedrijf werd helemaal bevloeid, de helft van de oppervlakte was bestemd
voor fruitbomen (overigens nog met m volle produktiel, de andere helft voor o a suikerbieten,
maïs, soja en sorghum (ook als tweede gewas) Op het derde bedrijf werd ca 1/6 van de opper
vlakte ingenomen door bevloeide suikerbieten en een even grote oppervlakte door knoflook in
secano, terwijl de overige gewassen meer dan gemiddelde stofopbrengsten leverden Het laatste
bedrijf van deze groep bestond voor meer dan 1/3 uit olijfgaard (deels tafelolijf), de rest van de
oppervlakte werd ingenomen door gewassen met hoge opbrengsten, waaronder knoflook Deze
bedrijven zijn 353, 418, 490 en 600 ha groot en liggen met een gemiddelde oppervlakte van
465 onder het totaalgemiddelde Hun BGO bedragen zijn vanzelfsprekend hoog Alle vier ko
men boven de 80 000 ptas per ha, het hoogste komt zelfs aan 210 307
De vier bedrijven die het dichtst bij een BPQ van 100 liggen (variërend van 99,0 tot 102,7) behoren met hun 594, 684, 1200 en 1256 ha tot de middelgrote en grote bedrijven en ook hun ge
middelde (934) ligt ver boven dat van de groep De drie grootste zijn vrijwel zuivere akkerbouw
bedrijven, slechts op een w o r d t 6% van de grond gebruikt voordijfteelt Op een ervan vmden we
slechts tarwe en zonnebloemen, op de andere spelen deze gewassen weliswaar ook de hoofdrol
maar zijn er ook kleine oppervlakten van andere gewassen Op het ene bedrijf zijn dat kekers
en olijven, op het andere haver, gerst en kekers, terwijl alleen op deze geënquêteerde latifundio
ook nog een flinke oppervlakte katoen werd aangetroffen Het vierde bedrijf van deze groep
werd voor meer dan de helft bevloeid Op 2/3 van het bevloeide areaal werd tarwe verbouwd,
op de rest fruit (overigens met een lage produktie), luzerne en maïs (ook als tweede gewas) De
oppervlakte secanogrond was ongeveer gelijk verdeeld over de gewassen tarwe, zonnebloemen,
kekers en veldbonen De BGO per ha ligt voor de drie secanobedrijven uiteraard rondom het
standaardbedrag voor droge grond, het deels bevloeide bedrijf komt gemiddeld aan 69 450
pesetas
De (subjektieve) indruk die betreffende de intensiteit van de exploitatie werd opgedaan tijdens
het enquêteren van de besproken bedrijven kwam voor de laagst geklasseerde groep geheel
overeen met de konklusie die valt te trekken op grond van de BPQ getallen Voor de hoogst
geklasseerde is dat met drie van de vier ook het geval, het vooral op olijf gerichte bedrijf werd
op grond van de waarneming wat lager gewaardeerd, vooral doordat de rest van het grondgebruik met erg intensief was Verder waren ook nog enkele andere bedrijven even hoog ingeschat
als deze vier ZIJ bleken een wat lager BPQ getal te hebben, al scoren ook ZIJ zeer hoog De vier
'middenbedrijven' bleken moeilijker subjektief te beoordelen de intensiteit van de drie secano
bedrijven was wat lager geschat, die van het geirngeerde bedrijf wat hoger

DEEL 3
(50)

De omvang van de eenheden van AJE, A D , arbeidsweek en arbeidsmaand werd bepaald met
behulp van gegevens uit de literatuur (m η produktiekostenberekenmgen) en met informatie
die bij de bedrijfsenquêtes werd verzameld

(51)

Deling van de m Tabel 2 9 vermelde bedragen aan arbeidskosten door het aantal standaarduren
van de betreffende gewassen geeft verschillen te zien in uurkosten per gewas Oorzaken hier
voor zijn dat de samenstelling van de per gewas ingezette arbeidskracht verschilt (meer of mm
der dagloners of vaste arbeiders, mannen of vrouwen, jongeren of ouderen) en dat de standaarduren mede zijn bepaald op basis van andere bronnen

(52)

De bedoelde gegevens, waarmee langs andere weg de grootte van een gezinsbedrijf werd bepaald,
waren de volgende
1 ° DE HOOGTE V A N DE PACHTSOMMEN De sommen die aan pacht worden betaald kun
nen worden beschouwd als de bedragen die minimaal aan de exploitatie van de grond kunnen
worden verdiend, met name m het geval van de 'compra de barbecho', omdat die niet onder de
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maar een jaar later, in mei 1979. bijvoorbeeld slechts 488 In Cordoba waren deze cijfers resp
963, 1 602, 5 353, 4 959 en 3 165 Het aantal wisselt voornamelijk met de beschikbaarheid van
financien en heeft waarschijnlijk minder van doen met de ontwikkeling van de werkloosheid
Van belang is voorts dat er migratie plaats vindt van agrarische arbeidskrachten tussen de provincies, vooral ten behoeve van oogstcampagnes zoals die van olijven en suikerbieten Zo werd
door het DPT van Sevilla in 1977 aan 10 239 personen reisgeld verleend om m andere delen
van het land seizoenwerk te verrichten Van hen hadden 3 352 Córdoba als bestemming en
1 006 gingen naar Jaén, naar men mag aannemen in beide gevallen om agrarisch werk te verrichten De veronderstelling ligt dus voor de hand dat deze mensen tot de agrarische beroepsbevolking behoorden (informatie van de SEAF-PPO in Sevilla) Ongetwijfeld is d i t slechts een deel
van het interprovinciale verkeer van agrarische arbeidskrachten Maar zelfs genoemd aantal van
4 358 kan reeds het agrarisch werkloosheidscijfer van Sevilla aanzienlijk beïnvloeden, vooral als
het vertrek m een bepaalde periode is gekoncentreerd
(60)

Genoemde groepen omvatten volgens de beide DPT S de volgende aantallen S E V I L L A totale
agrarische beroepsbevolking 102 610 (april 1977) totaal trabajadores 81 031 (1977/78), waarvan 74 521 por cuenta ajena en 6 510 por cuenta propia CORDOBA, totaal trabajadores
69 783 (juni 1977), waarvan 64.991 por cuenta ajena en 4 792 por cuenta propia

(61)

Een bescheiden hoeveelheid informatie over de recente agrarische werkgelegenheidsproblemen
in Andalusia werd aangetroffen in meer algemene werken, zoals Alonso e a 1976, Ballestero
1979 en Ramos Espejo 1978 Voor de situatie tot aan het begin van de j a r e n ' 7 0 was ook Dram
1977 van belang Nota's en andere geschriften van landarbeidersbonden waarover k o n worden
beschikt, zijn CC OO-C 1978, FTT-UGT 1978, SOC 1977 en SOC 1978 . Verder werd gebruik
gemaakt van talrijke berichten en artikelen m landelijke en regionale dagbladen en tijdschriften
uit de jaren 1977 t/m '1980, namelijk El Pais, Diario 16, Cinco Días, Correo de Andalucía,
ABC-Sevilla, Nueva Andalucía, Informaciones de Andalucía, Cambio 16, Triunfo, Cuadernos
para el Diálogo, Interviú, Tierras del Sur en La Calle In slechts enkele ervan kon overigens de
berichtgeving regelmatig worden gevolgd

(62)

In 1970 gingen 106 230 officieel geregistreerde arbeiders uit Spanje naar de Franse wijnoogst
In 1975 waren dat er 97 993, m 1978 circa 78 000 en in 1979 circa 90 000 In 1970 was hiervan 3 0 , 1 % afkomstig uit Andalusie, in 1975 was dat 37,9% (Diez García e a 1980- 184, Lara
Sanchez 1977 236 237, Banco de Bilbao, Informe 1979) Hoe sterk de mogelijkheden om in
West-Europa mm of meer permanent werk te vinden verminderden, blijkt wel uit de teruggang
tussen 1973 tot 1977 van het aantal Spaanse gastarbeiders van 190 000 tot 100 000 in de
BRD en van 13 000 tot 3 000 in Nederland (Eurostat 1978a)

(63)

De avena loca (Avena fatua, wilde haver) is een veel voedsel en vocht opnemend onkruid dat
een plaag is in graangewassen H I J kan niet met normale herbiciden worden bestreden, omdat
daardoor alleen breedbladigen worden aangetast Er is chemische bestrijding mogelijk, maar
die is erg duur, zodat met de hand wieden vaak aantrekkelijker is

(64)

De daglonen m pesetas voor de twee hoofdkategoneen van agrarische arbeidskrachten waren in
1975 in de diverse regio's als volgt

Galicie
Noorden
Ebrobekken
Noordoosten
Duerobekken
Centrum

vaste
arbeidskr

dagloners

388
454
490
501
396
420

533
564
557
618
521
492

Oostkust
Extremadura
Oost Andalusie
West-Andalusie
Can Eilanden
SPANJE

vaste
arbeidskr

dagloners

426
327
378
328
320
393

526
399
409
406
435
466

BRON Min. de Agricultura 1976, La agncultira española en 1975 dn latere edities worden deze
gegevens niet meer vermeld)

(65)

Als akties zijn aangemerkt alle protestmarsen, demonstraties, stakingen, opsluitingen in kerken
e d , bedrijfsbezettingen, en vernielingen die van de kant van de landarbeiders waren bedoeld
om hun eisen tot verbetering van de werkgelegenheidssituatie kracht bij te zetten De informatie
die kon worden verzameld is zeker niet kompleet, omdat niet alle media gedurende deze jaren
steeds konden worden geraadpleegd, terwijl ook de selektie die de media maakten van invloed
zal zijn Behalve de mate van werkloosheid, waarbij wat betreft de kritena nog onderscheid
gemaakt kan worden tussen het absolute aantal werklozen en het werkloosheidspercentage,
bepalen ongetwijfeld ook andere faktoren of de landarbeiders tot aktie over gaan Genoemd
kunnen worden de lengte van de werkloze perioden (die afhankelijk is van de aard van de ver
bouwde gewassen, de beschikbaarheid van empieo comunitario en de alternatieve werkgelegen
heid), de organisatiegraad van de arbeiders en de bond waarbij ZIJ zijn aangesloten De meest
militante bond, de SOC, heeft haar leden vooral m de Hoge Campiña van Sevilla In de meeste
gemeenten waarin veel akties werden geregistreerd, heeft ZIJ een plaatselijke afdeling Uit een
lijst van deze afdelingen bleek echter dat dit laatste eveneens het geval is in de Campiña van
Cordoba, waar veel plaatsen liggen waarin geen enkele aktie werd gesignaleerd Bovendien kan
men zich dan afvragen of het verband niet eerder omgekeerd ligt, namelijk dat een meer mili
tante vakbond meer leden zal trekken daar waar de werkloosheid het hoogst is Ook 15 het niet
onmogelijk dat nog twee andere faktoren het grote aantal akties in de Hoge Campiña (mede)
kunnen verklaren Ten eerste het zware aksent dat hier ligt op de olijfteelt, waardoor de peno
den met weinig werk veel langduriger en intenser zijn Ten tweede het feit dat verwijten over
slechte exploitatie relatief het vaakst gericht zijn aan grootgrondbezitters uit dit gebied en dit
als een katalysator zou kunnen werken om de landarbeiders tot aktie aan te zetten

(66)

Volgens Kotter (1971 84) w o r d t er in de arbeidswet van 1944 ook al een minimumaantal betaalde arbeidskrachten voorgeschreven en wel van 1 vaste arbeider per 20 tot 35 ha olijf of 1
per 30 tot 4 0 ha secano of 1 per 100 tot 150 ha grasland T o t op heden werd de toepassing er
van echter niet afgedwongen

(67)

In de resultaten van de Censo Agrario van 1972 treft men wel een tabel aan waarin per bedrijfs
grootteklasse de verdeling w o r d t gegeven tussen betaalde en niet betaalde ingezette arbeid,
maar de gehanteerde kritena zijn zo ruim dat men hieruit geen konklusies kan trekken De
reden dat alleen voor de Lage Campiña de hele arbeidskalender werd bepaald, is dat, gegeven
de noodzakelijke beperking van de werkzaamheden, alleen de gegevens van de acht Campinagemeenten op ponskaart zijn gezet Voor deze gemeenten kon daarmee gemakkelijk voor elk
van de 12 grootteklassen en voor elke maand de arbeidsbehoefte worden berekend

(68)

Deze konklusies werden getrokken op grond van het volgende Ten eerste werd berekend wat
de arbeidsbehoefte van elk van de regio's zou zijn als alle grond daar even intensief zou worden
geëxploiteerd als in de daarbinnen gelegen geselekteerde drie of vier gemeenten en wel afzonderlijk voor bedrijven kleiner dan 300 ha en bedrijven van 300 ha en groter (zie Tabel 3 8 de
kolommen c, d en e achter 'regio') Daarna is berekend hoeveel arbeid er m de betreffende
regio nodig is volgens de jornadas teóricas van de Cuadros de Tipos van alle gemeenten in die
regio (de provinciale totalen van beide berekeningen leveren immers vrijwel gelijke resultaten
op, zie ook kolom f) Men k o m t dan voor slechts één regio, η I de Sierra van Cordoba met
eerstgenoemde berekening t o t een groter aantal AJE dan bij gebruik van de jomadas teóricas m
alle andere valt het resultaat veel lager uit Zo levert de eerste berekening voor de drie Sevil
laanse regio's 42 741 AJE op, met de jornadas teóricas komt men op 59 082 en voor de 4
Cordobese regio's tezamen komt men op resp 44 871 en 58 421 AJE Omdat de bedrijven kleiner dan 300 ha blijkens de eerste berekening het leeuwedeel van de arbeidsbehoefte leveren
(in Sevilla 67,2% en m Cordoba 85,6%), maar ook omdat in de geselekteerde gemeenten slechts
een klein deel van het totale aantal kleine bedrijven voorkomt dn tegenstelling tot de latifundios,
op grond waarvan immers deze gemeenten werden geselekteerd), ligt het voor de hand te ver
onderstellen dat de onderwaardering met name bij de kleine bedrijven moet worden gezocht
Het tweede argument is dat het laatste voor Cordoba met zekerheid is vast te stellen In deze
provincie bestrijken de viervertegenwoordigde regio's (Pedroches, Sierra, Lage en Hoge Campiña)

342

beschermde pachtwetten valt Wel zijn het feit dat deze mogelijkheid t o t verpachten zich
slechts eens per twee jaar voordoet dn de barbechojaren) en de omstandigheid dat de verpachter
vooraf de benodigde grondbewerkingen uitvoert komplicerende faktoren, maar als mdikator
van de mogelijk te behalen opbrengst kunnen deze pachtbedragen zeker dienen Het gemiddel
de van de bedragen die in Sevilla en Cordoba werden genoemd door de geënquêteerden was
voor secano 13 808 pesetas/ha (39 informanten) en voor regadío 30 808 (13 informanten)
Om een inkomen van 300 000 pesetas te halen zou dan dus resp 21,7 en 9,7 ha nodig zijn
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij de enquêtevraag geen onderscheid werd gemaakt
tussen tijdelijke en permanente bevloeimg
2 ° DOOR DE GEËNQUÊTEERDEN GENOEMDE O P P E R V L A K T E N Bij de enquêtes (al
thans die van 1978) werd de vraag gesteld welke oppervlakte volgens de informant een gezin
minimaal nodig heeft om 'normaal' van te kunnen leven, uitgaande van een gezinsbedrijf m ei
gendom met droge с q bevloeide grond Voor secanogrond werd gemiddeld 28,3 ha opgegeven
De antwoorden varieerden nogal 1/3 van de respondenten gaf een oppervlakte van 20 ha of
minder, 1/3 van 21 t o t 30 ha en 1/3 van 30 ha of groter Eigenaars van bedrijven meenden dat
meer grond nodig was om normaal te leven dan bedrijfsleiders de eersten komen gemiddeld op
39,8 ha en de encargados op 25,9 ha Ook tussen Sevilla en Cordoba zijn er verschillen de
encargados uit Sevilla hielden het gemiddeld op 27,8 en die uit Cordoba op 22,7 ha Voor
regadiogrond k o m t het gemiddelde op 11,1 ha (gelijk voor eigenaars en encargados en bijna
gelijk voor Sevilla en Cordoba) Van de 19 respondenten hielden 8 het op 9, 10 of 11 ha, 5 op
7 of minder en 6 op 13 of meer ha Ook hierbij werd weer geen onderscheid gemaakt tussen
tijdelijk en permanent bevloeid
Volgens H Onessen, die als cultureel antropoloog in 1977 onderzoek verrichte in Santaella,
hanteert de Extension Agraria in deze plaats voor een levensvatbaar bedrijf een minimumgrens
van 30 ha bij secano, van 5 8 ha bij permanente bevloeimg en van 15 ha bij olijfteelt Landar
beiders daar vinden dat zo η bedrijf minimaal 18-20 ha moet hebben, volgens landeigenaars
moet het 25-30 ha zijn
3 ° DE G E M I D D E L D E ARBEIDSBEHOEFTE IN 1972 Met behulp van de standaardgegevens
zal in deel 3 3 1 het aantal arbeidsuren worden berekend dat nodig is voor de verbouw van de
gewassen zoals geregistreerd bij de Censo Agrario van 1972 Voor de Lage Campiña als geheel
blijkt dit voor droge grond gemiddeld neer te komen op 1 arbeidskracht per 23,5 ha voor bedrijven kleiner dan 300 ha op 1 per 21 9 ha en voor bedrijven daarboven van 1 op 27,1 ha
Voor bevloeide grond zijn deze cijfers resp 1 op 5,6, 1 op 5,1 en 1 op 6,9 ha Deze cijfers
zijn met inbegrip van tu ι η bouwgewassen, maar exclusief vee
(53)

Voor veeteelt of tuinbouw gelden uiteraard heel andere oppervlakte-eisen dan voor akkerbouw
BIJ extensieve veeteelt dient de oppervlakte veel groter te zijn (b ν 50 ha m de Campiña en 75 a
150 ha in de Sierra), bij tuinbouw, melkveeteelt of andere intensieve veeteelt kan ZIJ veel kleiner zijn (1 a 4 ha bevloeide grond en 5 a 10 ha secanogrond) Met name voor de veeteelt is de
bedrijfsoppervlakte echter een weinig geschikte maatstaf Doordat met over gedetailleerde gegevens betreffende deze produktierichtmgen kan worden beschikt kunnen de genoemde, op
schattingen gebaseerde, oppervlaktekritena niet nader worden gespecificeerd Men b l i j f t echter
zeker aan de veilige kant als men stelt dat een geirngeerd tuinbouwbedrijf, een intensief veehouderijbedrijf of een gemengd bedrijf ook met 4 ha voor een gezin van voldoende grootte is

(54)

Het totale aantal agrarisch aktieven waartoe Gavina uiteindelijk komt is bepaald met behulp
van het kiesregister van de Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos van 1975
en de verzekerden bij de Seguridad Social Agraria Hij past hierop enkele korrekties toe omdat
sommige groepen die in deze bronnen voorkomen niet (meer) werkelijk aktief zijn in de landbouw Het betreft voornamelijk gepensioneerden, huisvrouwen en thuiswonende jongeren
(deze vormen een groot deel van de kategone 'ayuda familiar') en eigenaars van grote en middel
grote landbouwbedrijven die met daadwerkelijk zelf de landbouw beoefenen ( men rekent een
aandeelhouder van een fabriek toch ook niet tot de industrieel aktieven') In een artikel in
Coyuntura Economica (3/1977) w o r d t de juistheid van Gavina's konklusies in twijfel getrokken
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en Pena Trapero (1977) valt Gavina zelfs vrij fel aan, wat in hetzelfde tijdschriftnummer leidde
t o t een dupliek van Gavina waaruit b l i j k t dat hij bij zijn mening blijft
(55)

Volgens de betreffende wettelijke regeling (BDE 1975 22, 75) moeten trabajadores por cuenta
ajena ouder zijn dan 14 jaar Ze kunnen vaste arbeider of dagloner zijn maar mogen het werk in
de landbouw met kombmeren of afwisselen met dat in andere bedrijfstakken De trabajador
por cuenta propia dient bezitter te zijn van een klem landbouwbedrijf en moet dit zelf bewer
ken Ook zijn of haar echtgeno(o)t(e) en bloedverwanten zijn meeverzekerd als ze 16 jaar of
ouder zijn Wat een klem bedrijf is, w o r d t bepaald door het belastbaar inkomen Het bedrag van
de liquido imponible mag maximaal 25 000 pesetas zijn Ook mag de omvang van de vreemde
arbeid op een dergelijk bedrijf niet méér zijn dan eén arbeidsjaareenheid en de betreffende ar
beidsovereenkomst mag geen vast karakter hebben

(56)

Oorzaken voor de afwijkingen tussen de cijfers van het agrarisch verzekeringsfonds en de wer
kelijke omvang van de groep van landarbeiders en kleine boeren zijn de volgende Er zijn
mensen die, tegen de regels, wel bij dit verzekeringsfonds zijn ingeschreven, maar slechts ten de
Ie in de landbouw werken of zelfs in het geheel niet, b ν een deel van de arbeiders in de agrari
sehe verwerkende industrie ZIJ doen dit omdat er voor hen geen mogelijkheid is zich elders te
verzekeren of omdat dit de goedkoopste verzekering voor hen is Daar staat tegenover dat er
(part-time) in de landbouw werkzamen zijn die bij een ander fonds zijn verzekerd, omdat de
risico's (m η werkloosheid) daar beter gedekt worden Maar ook als er geheel gehandeld zou
worden volgens de wettelijke regeling, ontstaan er diskrepanties tussen het aantal verzekerden
en de werkelijk aanwezige agrarische bevolking, met name doordat jongeren en echtgenoten
met m de cijfers van de Mutualidad voorkomen Verder is een deel van de 'arbeidskrachten in
loondienst' tevens in het bezit van enige grond, hetzij als eigenaar of als pachter (hoewel het vol
gens Gavina bij deze groep gaat om 'de traditionele agrarische dagloners') en werkt een deel van
de 'autónomos' ook als landarbeider op andere bedrijven Dram b ν zegt over de laatste la
plupart sont donc ainsi plus des prolétaires que des petits paysans' (Gavina 1976 en 1977 Pena
Trapero 1977, La población activa agrana y su cuantificacion 1977, Drain 1977 635)

(57)

De gegevens werden gedeeltelijk ontleend aan publikaties, deels verkregen dankzij de welwil
lende medewerking van diverse personen en instanties Gaarne zeg ik hiervoor dank aan met
name Ricardo Parody Giménez, hoofd van de afdeling Empleo van de Delegación Provincial de
Trabajo in Sevilla en aan Enrique Ballestero, hoogleraar aan de ETSIA te Madrid

(58)

Men kan met als agrarisch werkloze worden ingeschreven als men geen 'cartilla agrícola' (ver
zekenngskaart) heeft van de Segundad Social Agraria en dat is het geval met vrouwen, jongeren
beneden de zestien, personen die nog geen negentig dagen in de landbouw hebben gewerkt en
mensen die (wel eens) buiten de landbouw werken Voor de empieo comunitario komt men
niet in aanmerking als men geen cartilla agrícola heeft, als men een achterstand heeft m d e b e
taling van de verzekeringspremie, als men nog geen 18 jaar oud is of als er al een ander lid van
het gezin deelneemt aan de empleo comunitario Voor de agrarische jongeren die werkloos zijn
(de 'schoolverlaters') geldt waarschijnlijk dat alleen de top van de ijsberg zichtbaar is m het aan
tal dat geregistreerd is als 'sin empleo anterior' (nog met eerder werkzaam) Op 31 maart 1978
werd deze groep in Sevilla geschat op 8 000 en op 29 april m Cordoba op 2 529 (cijfers van de
'paro estimado' van de DPT in beide provincies) Als men aanneemt dat het aantal personen dat
agrarisch werk zoekt hierin hetzelfde procentuele aandeel heeft als in de totale werkloosheid
(m Sevilla 37,8 en m Cordoba 34,9%), dan zou men het aantal agrarisch werklozen in Sevilla
dienen te verhogen met 3024 en m Cordoba met 883

(59)

Toe en afname worden met alleen bepaald door vraag en aanbod in de landbouw zelf, maar
ook in andere sektoren, zowel ter plaatse als elders Ook het aantal mensen dat opgenomen
w o r d t in de empleo comunitario is van grote invloed op de officiële werkloosheidscijfers In
Sevilla waren dat er in de maanden januari t/m april 1978 resp 5 573 9 216, 12 460 en 8 725,
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vrijwel de hele oppervlakte, alleen het vrij kleine gebied van de Sierras Subbeticas valt erbuiten
Bovengenoemde eerste berekening levert hier bij de latifundios een totaal van 8 220 AJE, ter
wijl op basis van de provinciale totaalcijfers voor bedrijven van 300 ha en groter (Censo Agrario
Serie В, nr 14) 8 397 AJE vallen te berekenen Als men bedenkt dat de 12 grote bedrijven in
de Sierras Subbeticas (totaal 6 179 ha in oppervlakte) ook nog 100 a 200 AJE zullen vragen,
dan komt men voor de bedrijven van 300 ha en groter op vrijwel exakt dezelfde aantallen BIJ
de bedrijven kleiner dan 300 ha daarentegen is er een groot verschil, nl totaal 36 651 AJE be
rekend volgens de eerste methode voor de vier regio's afzonderlijk en 57 442 voor de hele pro
vincie Als men ook hierbij rekening houdt met de bijdrage van de Sierras Subbeticas, dan wor
den de kleine bedrijven door de eerste methode nog altijd circa 30% ondergewaardeerd en d i t
betekent dat de kleine bedrijven van de geselekteerde gemeenten een veel minder intensieve
produktie moeten hebben dan de kleine bedrijven m de overige gemeenten
Afgaande op de uitkomsten van de twee boven vermelde berekeningen per regio is de onder
waardering het grootst m de Sierra van Sevilla (47%), de Pedroches (42%) en de Lage Campiña
van Cordoba (40%) Wat de oorzaak is bij de Pedroches is niet duidelijk, v o o r d e beide andere
regio's wel In de Sierra van Sevilla behoort geen enkele van de tien gemeenten die voor een
deel m de Vega van de Guadalquivir liggen tot het geselekteerde drietal en juist m die gemeenten ligt hoofdzakelijk de intensief bebouwde en bevloeide grond van deze regio In de Lage
Campiña van Cordoba zijn met geselekteerd gemeenten als Montilla en Montemayor met veel
wijnbouw, Fuente Palmera, Villa del Rio en andere kleine gemeenten met veel bevloeide grond
of Bujalance en Cañete met overwegend olijfteelt Dat zijn allemaal gemeenten met overwegend
of uitsluitend kleine bedrijven Wat de andere regio's betreft de Hoge Campiñagebieden zijn m
beide provincies 1 1 % ondergewaardeerd en de Lage Campiña van Sevilla 25% (ook hier behoren
de gemeenten met de meeste olijfteelt of bevloeide grond niet tot de geselekteerde gemeenten),
terwijl de Sierra van Cordoba 25% overgewaardeerd is, naar men mag aannemen omdat juist de
drie geselekteerde gemeenten van d i t gebied voor een deel in de Vega liggen
Ook op grond van de Censogegevens kan men overigens al tot de konklusie komen dat de verschillen m het aandeel van de bevloeide grond zeker niet de enige oorzaak kunnen zijn In de
hele Lage Campiña is de arbeidsvraag voor bevloeide grond op de bedrijven die kleiner zijn dan
300 ha, circa éénderde hoger dan die op de latifundios, voor de droge grond ongeveer een kwart
(de arbeidsbehoefte voor vee is hier dus buiten beschouwing gelaten) Ook zonder de bevloeide
grond zou de arbeidsbehoefte op de kleinere bedrijven dus al aanzienlijk groter zijn dan op de
latifundios Vergelijken we de latifundios m de Lage Campiña van Sevilla en die van Cordoba
met elkaar, dan blijkt de secanogrond van Cordoba een iets hogere arbeidsbehoefte te hebben
dan die van Sevilla, de bevloeide grond echter circa een kwart minder, de laatste zorgt dus zelfs
voor een verkleining van het verschil tussen beide gebieden
Aangenomen is hierbij dat de m de Censo gehanteerde begrippen 'regadío permanente' en
'regadío eventual' overeenkomen met ons onderscheid m permanent en tijdelijk Volgens de
toelichting is er sprake van regadío permanente als aantal en omvang van de bevloenngen geen
beperking opleggen aan de intensiteit van de verbouw, maar er w o r d t niet bij vermeld of dat
voor elk gewas moet gelden Een gewas met een korte groeicyclus kan immers zonder beper
kingen ook verbouwd worden op door ons als 'tijdelijk bevloeid' getypeerde oppervlakten
(Censo Agrario, 1972, Serie D)
De bij de enquêtes verzamelde gegevens over arbeid vertonen soms onvermijdelijk een zekere
onnauwkeurigheid, met name als het bouwplan van het betreffende bedrijf de inzet van arbeid
op vele tijdstippen van het jaar, in wisselende hoeveelheden en m wisselende samenstelling
noodzakelijk maakt BIJ een eenvoudig bouwplan met slechts enkele gewassen (zoals op het
overgrote deel van de bedrijven), was de hoeveelheid arbeid echter door de informant vrij nauwkeurig op te geven, zeker als voornamelijk met vaste arbeidskrachten werd gewerkt
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(72)

Opvallend is dat door toevoeging aan het bestand van de latifundios uit de enquête van Loring
het percentage volledige banen met 18,9 procent-punten is gestegen Vergelijking leert echter
dat slechts in drie maanden een verhoging van betekenis valt waar te nemen, namelijk in sep
tember, november en december (met resp 2,3, 0,8 en 1,0 AU/ha), hetgeen verband houdt met
de ligging van een deel van Lorings' latifundios in het zuiden van de Lage Campiña, waar meer
olijfteelt voorkomt

(73)

BIJ deze redeneringen wordt er wel van uitgegaan dat het arbeidspotentieel op elk bedrijf m
elke gewenste mate kan worden gevarieerd, hetgeen waarschijnlijk wel opgaat voor zeer grote
bedrijven met veel (vreemde) arbeidskrachten Voor kleine bedrijven zal dat echter veel minder
het geval zijn en voor kleine gezins en familiebedrijven doorgaans niet of nauwelijks De perso
neelsbezetting is daar een vast gegeven, omdat ze bestaat uit gezins- en familieleden

(74)

We hebben bij onze afweging alleen rekening gehouden met de beschikbare arbeid in de landbouw enerzijds en de aanwezige agrarische arbeidskrachten anderzijds Vanwege een gebrek aan
gegevens kon geen rekening worden gehouden met de mogelijkheden van (tijdelijk) werk in
andere sektoren (zowel in het gebied als elders) of de (tijdelijke) tewerkstelling in de landbouw
van personen die met als agrarische beroepspersonen staan geregistreerd Mogelijk speelt bij
voorbeeld in het bestudeerde Cordobese gebied de provinciehoofdstad m dit opzicht een grote
re rol dan in de Sevillaanse regio

(75)

Vrijwel alle plaatsen waaruit volgens onze enquête m 1977/78 m Cordoba arbeiders kwamen leverden die ook al in 1960, met uitzondering van enkele dorpen m Sevilla en Malaga Ze worden
ook vrijwel allemaal genoemd als plaatsen van herkomst door Martínez Alier (1968 24 25), die
daarbij refereert aan bronnen uit 1957 Diaz del Moral (1928 44) noemt een zestal plaatsen
en ook daaruit komen nu nog steeds landarbeiders naar de Lage Campiña

DEEL 4
(76)

D i t kunnen we vaststellen aan de hand van het volgende staatje waarin de procentuele verschil
len zijn vermeld tussen de Indikatoren van de 'persoonlijk exploiterende eigenaars (Tabel 4 1,
kolom h) en de 'absenteisten' (kolom ι) enerzijds en die van de enquëtetotalen van 'Sevilla'
(kolom d) en 'Cordoba (kolom 9) anderzijds De gemiddelden van de geënquêteerde bedrijven
in Sevilla benaderen veel dichter de kenmerken van de absenteisten, die van Cordoba veel ster
ker de kenmerken van de persoonlijk exploiterende eigenaars
V E R S C H I L MET PERS
EXPLOIT EIG (%)

VERSCHIL MET
ABSENTEISTEN (%)

Sevilla

Sevilla

Indikatoren

BGO/ha
BPQ
Bl
AD/ha prod opp
AD/haSE
BAP
Bron· Bedrijfsenquete 1977/78
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24
17
27
44
37
40

Cordoba

4
4
24
9
16
17

2
4
13
12
15
6

Cordoba

39
20
18
83
55
22
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PROVINCIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alava
Albacete
Alicante
Almería
Avila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
CSceres

Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Coruna (La)
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Long roño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
Palmas (Las)
Pontevreda
Salamanca
Santa Cruz de T,
Santander
Segovia

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

REGIO'S
Andalucía (Andalusië)
Aragón
Asturias (Asturie)
Baleares (Balearen)
Canarias (Canarische Eilanden)
Castilla la Nueva (Nieuw-Kastilië)
Castilla la Vieja (Oud-Kastilië)
Cataluña (Catalonië)

Extremadura
Galicia (Galicië)
León
Ilurcia
Navarra
País Vasco (Baskenland)
Valencia
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1
2
3
4
5

Aguadulce
Alan.s
Albaida da Aliarate
Alcalá de Guadaña
Alcalá del Rio

27
28
29
30

:ч

Cianche
СаНіІЫэпсо de los Arroyo»
CastiHeja de Guzman
Cattillejade la Cuesta
CMtilleíadel Campo

Ы
52
ЬЗ
Ь4
55

Huevar
Lanteiueia (Lal
Lebrija
Lore de Estepa
Loradel Rio

/b
77
78
/У
HO

Ptuna
Puebla de Cavalla (La)
Puebla de lus Inlantes (Lal
Puebla del Rio (Lal
Realde la Jara {ED

6
7
8
9
10

Alcolaadel Rio
Algeba (Lei
Alaamitab
Almadén de ια Piata
Almensilla

31
32
33
34
35

Castillo da las Guarda* (Ell
Cazslla de la Sierra
Constamma
Gonadal Rio
Coupé

56
57
58
59
60

Luis.analLdl
Madrorto (Ell
Mairenadel Alcor
Mairenadel Aljarafe
Marcharía

81
82
83

Rintun,. л (Lal
Rodade Andalucía (Lal
Ronquillo (Ell
Rubo (Ell
Salteras

11
12
13
14

Arahal (EH
Aznalcaiar
Aioalcollai
Badolatosa
Benacazòn

Sb
37

Coroml (Eli
Corrales (Loti
Oo« Harmana»

Marinaleda
Martin de la jara
Molares (Lot)
Montallsno
Moron de Ια Frontera

M
87
88
90

San Juan de Aínalíarach«
Sanlucar la Mayor
San Nicol» de! Puerto
Santiponce
Saucejo (Ell

91
92
93
94
BB

SEVILLA
Toc ina
Tornarti
Umbre«
Utrera

40

Iel|·
1 sii art m»

Ol
62
63
64
65

17
18
19
20

BollulloidelaUiiación
Bormuio«
Brenet
Burguillos
Cebaz» de San Juan (Las)

41
42
43
44
45

Empa
Fuemes de Andalucía
Garrobo (El)
Galvet
Carena

66
67
68
69
70

Navas de la Concepción i Las)
Olivares
Osuna
Palacios iLosi y Villatranca
Palomares del Rio

21
22
23
24
2S

Camas
Campana 1 Lai
Cantillana
Carmona
Carrion de Ісм Ospedes

4fl

Gitana
Gmus
Guadalcanal
Guillene
Herrera

71
72
73
M
76

Paradas
Pedrera
Pedroso (Eli
Pañaflor
Pilas

ís
M
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39

47
48
49
50

m

8Ь

Ν

'Λ
97
98
M
100

Valencina de la Concepcior'
Villamannque de la Condeìa
Villanueva del Arisca!
Villanuevadel Rio y Mina»
Viilanueva de San Juan

IUI
102

Villaverdedel Rio
Viso del Alcor (EU
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\72

23

Córdoba

1
2
3
4
5

Adamui

6
7

ААога

fi

Balalcaiar

Agullw

Alear κ · | θ ΐ
AlmadtnillB
Almodovar d f l Rio

26
27
28
29

51
62
63
54
56

Padroche

ЭО

Eipiel
F«rn4n Mufle?
Fuente la Lanche
Fuente Obejuna
Fuente Palmera
Fuente Tójar
G r e n ^ e l a (La)
Guadalciiar
Cutto
H m o i o u d e l Duque

66
57
58
69
60

frente
Gemi
Rambla (La)
Rute
San S e b a t t i i n de ios B a l l a m r o t
Santaelle

PoaadH
Poioblenco
Pnaao de Córdoba

9
10

Beim«

Banamaj·

31
32
33
34
36

11

Bláiquaz
Bu|»i «net
Cabra
Cíñate da I M Т О Г Г М
Carcabuay

36
37
38
39
40

Hornechueloi
Iznéier
Lucene

61
62
63

Luqui

64

Montalbán de Córdoba

65

Sante Eufemia
Torrecampo
Valanzuela
Val»quillo
V i t t o r i « (La)

Cardéis
Cariota (Lal
Carp.o (Ell
Catiro d f l R i o
Cortquitta

41
42
43
44
45

Monttmevor
Monti))·
M o n toro
Monturque
MorilM

hh
67
b8
6'J
70

Villa del R i o
ViDatranca de Córdoba
Villeherta
V.llanuev* de Córdoba
Villanuevadal Duque

CORDOBA
Doña Mancia
Dos Torrei
E n c m n Reales
Ειρ·|θ

46
47
48
49
50

Nueve С а п а у в
Obeio
PeUnciana
Palma del R i o
Pedro Abad

M
73
7:i
/4
75

Villanuevadel Rey
Vldardlto
ViHawiciote de Córdoba
VifolEI)
Zuheroi

іа
13
14
15

Ifl
17
IH
19
20
21
2'2

23
24
2b
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PROVINCIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

3

TOTALE AGRARISCHE OPPERVLAKTE EN AANTALLEN EN OPPERVLAKTEN VAN
BEDRIJVEN s 300 h a EN VAN LATIFUNDIOS ( p r i v a t e b e d r i j v e n * 300 h a )
TOTALE AGR.
OPPFRVL.(ha)

362

LATIFUNDIOS
oppervl. (ha)

12
726
110
241
211
1.353
148
209
88
1.261
455
79
872
646
6
402
178
335
220
17
488
378
417
54
149
15
14
239
194
336
87
12
52
70
74
5
499
23
13
103
843
179
46
188
637
153
169
11
95
310

6.807
529.468
64.112
167.343
172.397
888.766
86.707
96.381
56.408
895.059
340.005
51.386
751.433
427.672
4.216
302.878
91.809
247.325
168.833
10.966
428.089
271.158
315.449
39.016
113.353
11.176
20.623
160.235
120.288
209.022
49.357
45.345
49.204
41.196
90.191
3.431
273.434
21.918
8.908
73.205
601.408
126.936
22.584
165.790
441 .268
109.378
97.719
4.397
66.779
229.447

45.702.850 20.992 20.520.125

13.422

9.570.775

BRON: TABLA 0 - 0 4 , SERIE В 4 С

157
789
167
339
327
1.444
153
226
631
1.398
490
157
979
676
114
701
221
477
575
41
535
658
490
76 2
383
145
132
334
255
389
417
152
208
377
104
114
672
68
261
299
882
440
81
504
730
276
244
44
369
605

aant.

134.859
698.783
138.845
346.223
336.728
977.730
93.094
113.130
572.998
1.067.433
390.225
129.946
921 .490
496.551
73.170
724.176
139.170
514.588
645.356
36.632
605.736
781.682
586.670
807.313
521.405
248.188
294.432
271.352
250.009
383.379
472.854
343.497
496.663
282.016
155.400
160.888
411.395
135.421
281. 146
269.516
668.920
474.480
77.690
764.032
542.825
438.209
155.125
36.834
350.352
701.566

292.860
Alava
1.380.514
Albacete
463.208
Alicante
832.457
Almería
737.978
Avila
2.060.566
Badajoz
447.270
Baleares
626.808
Barcelona
1.338.038
Burgos
1.849.596
Cáceres
666.388
Cádiz
500.655
Castellón
1.815.267
Ciudad Real
1.297.526
Córdoba
600.575
Coruna (La)
1.581.489
Cuenca
Gerona
516.575
Granada
1.172.576
Guadalajara
1.146.814
Guipúzcoa
161.573
Huelva
938.383
1.453.723
Huesca
1.314.789
Jaén
1.373.678
León
1.099.470
Lérida
Longroño
446.084
843.795
Lugo
666.303
Madrid
666.980
Málaga
1.032.467
Murcia
Navarra
982.860
Orense
635.650
Oviedo
877.144
743.766
Falencia
326.248
Palmas (Las)
Pontevreda
376.586
Salamanca
1.142.566
Santa Cruz de 1
269.990
Santander
477.385
Segovia
674.502
Sevilla
1.330.901
Soria
933.126
Tarragona
459.902
Teruel
1.432.841
Toledo
1.372.988
Valencia
916.340
Valladolid
720.592
Vizcaya
181.303
Zamora
969.571
Zaragoza
1.554.183

SPANJE

ALLE BEDRIJVEN^IOO ha
aant.
opperv. (ha)

CENSO AGRARIO VAN 1972

BIJLAGE

4

SEVILLA EN CORDOBA: GEVENS P E R GEMEENTE.
*Latifurdios (private bedrijven - 300 h a ) : aantal (3), oppervlakte in ha (¿), percentage van de totale agrarische
oppervlakte (5) .
*Latifundisme-koncentratiegetal

(Span;)e=100) (6).

*Gekorrigeerd latifundisme-koncentratiegetal (7).
*Gemiddeld belastbaar bedrag aan grondbelasting
imponible) in pesetas per hektare (8).

(líquido

*Agrarische werkloosheid in maart-aonl 1978: aantal (paro
registrado + empleo comunitario) (9), nercentage agrarisch
werklozen (10) .
BRONNEN: Censo Agrario de 1972; DPH Sevilla & Cordoba; DPT Sevilla S Сб
doba.
СШЕЕЖЕ

lATTF. GEKOR.
KONC. LATIF.
GTTAL KONC.
GCTAL

LATIFUNDIOS
oppervl.

nr.naam
1

2

aart;,

(ha)

3

4

LIQ.
IMP.
Dts/ha

AGRAR. WERKL.
—
aantal

%

%
5

6

7

8

9

10

120
93
68

26,5
20,5
36,0
0,0
17.6
77,8
47,3
18,8
4,8
37,5
15,1
5,7
4,7
80,7
20,6
40,1
3,7
17,7
59,9
37,7
60,6
86,9
31,0
46,5
20.1
43,1
16,3
0,0
7,8
11,0

SEVILLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
?R
29
30

AGUADULCE
1
22
ALANIS
ALBAIDA del A.
17
Al£ALft de GUAD.
ALCALS del RlO
1
ALCOLEA del RIO
1
ALGABA (IA)
ALGñMITAS
AIWADEN de la P. 22
ALMENSILIA
1
ARAHAU (EL)
16
AZNAICÄZAR
20
AZNALCOLLAR
9
BADOIATOSA
2
BEUACAZON
2
BOLLULLOS d.l.M.
6
BORMUJOZ
BRENES
BURGUILUDS
3
CABEZAS de S.3.(L)10
CAMAS
CAMPANA (IA)
8
CANTIUANA
7
CARMDNA
55
CARRION d.i.С.
CASARICHE
1
CfiSTILBLANCO/A
21
CA4TTT,T,F.TA de G. CASTILLEJA d.i.С • —
CASTn.LF.TA del Г. -

1.151
22.180

-

64,3
70,1

-

308
335

-

468
77

-

10.082
329
457

43,1
4,6
10,1

206
22
48

280
82
78

-

-

-

-

16.262
1.737
6.661
30.839
9.632
860
726
3.037

64,4
55,5
31,3
76,0
44,3
20,0
20,4
54,3

308
266
150
364
212
96
98
260

31
601
245
131
108
73
130
390

-

-

-

-

2.123
5.901

-

44,5
25,2

-

4.283
4.863
34.757

35,7
50,1
38,3

-

-

-

-

924 19,5
24.3Θ5 83,7

213
121

-

171
240
183

-

313
131

-

171
566
264

-

93
400

85
36

-

-

1812
276
2395
1614
4455
1931
2986
853
121
2696
1943
431
604
905
1580
1789
2735
5070
1754
1286
2739
1187
2816
1747
1604
1079
109
2970
2704
2009

-

130
420
155
44
21
69
24P
27
23
422
120
132
6
198
287
697
60
890
428
1045
10?
307
88

_

6
18

363

-vervolg-

BIJLAGE

nr.

GEMEENTE
naam

1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

4

2
CASTILLO d.l.G(EL)
C A Z A U A d.i. S.
CONSTANTINA
OJRIA del RIO
CORIFE
CORONIL (EL)
(DRRALKS (TOS)
DOS HERMANAS
ECIOA
ESPARTINAS
ESTEPA
FUENTES de Α.
GARROBO (EL)
GELVES
GERENA
CILENA
GINES
GUADALCANAL
GUILLENA
HERRERA
HUEVAR
LANTEJUELA (LA)
ТЛГСТ.ТА
DORA de Estepa
DORA del RIO
LUISIANA (LA)
MADROÑO (EL)
MAIRENA del Ale.
MAIRENA del A l ] .
MARCHENA
MARINALEQA
MARTIN de la J.
MOLARES (LOS)
ΜΠΝΤΈΤ,ΤΑΝΟ
MORON de la F.
NAVAS d.i.С. (IAS)
OLIVARES
OSUNA
PALACIOS (LOS)yV.
PALOMARES d.R.
PARADAS
PEDRERA
PEDROSO (EL)
PENAFLOR
PILAS
PRUNA
PUEBLA de С (ΙΑ)
PUEBLA d.i.I.(LA)
PUEBLA de R.(LA)
REAL d.I.J.(EL)

364

LATIFUNDIOS
aant opp. (ha)
4
3
24
26
49
5
3
7
4
7
74
15
3
6
11
27
14
4
1
12
16
4
1
20
6
1
6
26
4
2
35
5
1
22
5
2
6
9
13
14
20

14.632
20.855
34.030
2.305
2.335
3.549
1.696
4.071
38.863

6.490
5.798
3.669

8.365

LKG

ï"
5
62,5
59,4
69,8
42,8
46,6
33,2
28,1
30,5
41,5
34,3
37,9
91,6

_

56,2

-

_

18.416
13.383

65,2
74,2

2.456

389
7.506

8.253

_

48,1
19,4
19,2

-

34,7

2.456

27,1

300
-

3,7
_

11.613

35,1

3.048

880
3.344
17.978
2.465
2.029
22.540

_
_

2.541

48,1
22,2
30,1
44,2
38,9
33,8
39,5

_
23,2

335

5,7

23.218
3.313

81,1
42,5
20,4
30,7
36,6
46,5
55,4
64,5

992
3.000
6.265
6.453
25.563
11.243

GLKG

L I

AGRAR. WERKL.
aantal
W

6

7

8

299
284
334
205
223
159
134
146
199
164
181
438
269

27
85
114
332
87
192
74
315
279
131
228
105
226

111
362
404

312
355
230
93
92
166
130
18
168
230
106
144
211
186
162
189
111
27
388
203
98
147
175
222
265
309

69
302
340
146
86
214
7
30
245
159
199
121
184
76
313
163
_
180
23
74
181
146
74
159
80
519
62

1934

462
1438

650
2575
1666
2954

949
1503

286
2741

997
909
2728

264
1010
1509
1757
1868
1105

9
20
211
202
256
95
378
551
600
1326

13
472
490
23
5
310
224
24
107
288
60
162
2436

658

54

1532
1172

1706

62
2011
2538
1742
1287

823
2241
1000
1031

493
2295
1020
2099
2707
1935
1037

227
1064
1760

598
1089

426
2340

236

617
8
149
17
677
262
415
127
277
749
90
63
586
1432

3
519
380
8
241
161
87
325
383
242
34

10
6,9
27,6
20,6
24,7
28,4
37,2
63,1
73,4
36,6

7.6
56,5
37,1
28,4

5,8
47,3
32,3
22,2
22,3
35,8
45.7
22,7
26,3
60,8
36,5
67.0
34,5

6,5
21,6

6,4
44.5
53,7
66,8
30,2
23,3
33,5
26,8

7,6
30,2
41,7

4.R
4 3,3
39,8

2,2
34,1
13.7
11,3
23,5
48,1
11,4
12.1

BIJLAGE

GEMEENTE
nr.
naam
1

-vervolg-

4

2

aant.
3

81 RINCONADA (IA)
10
82 ROA DE AND. (LA)
3
83 RONQUILLO (EL)
8
84 RUBIO (EL)
85 SALTERRS
4
86 SAN JUAN de A.
87 SANLOCAR la M.
11
88 SAN NICOLAS del P. 4
89 SANTIPONCE
90 SAUCEJO (EL)
2^
91 SEVILLA
4
92 TOCINA
93 TOMARES
94 UMBREJTE
2
95 UTRERA
37^
96 VALENCINA d . i . С
1
97 VILLAMANRIQUE /C .
4
98 VILEANUEVA d e l A .
99 VIIIANUEVA d . R . y . M . 1 4
100 VILLANUEVA d e S . J . 2
101 VILLAVERDE d e l R.
3
102 VISO d e l A l e e r (EL) TOTAAL SEVILLA

LATIFUNDIOS
OPP. (ha)

LKG

AGRAR.WERKL.
aant.
%

GLKG

|

4

5

6

7

Я

q

in

6.561
1.042
5.295

46,0
17,3
63,8

220
83
305

682
79
31

2.229

43,9

210

365

3690
1126
120
1333
2071
2760
1451
473
2495
936
4515
4152
2363
2300
1699
2433
1148
3766
1240
572
3719
2000

282
153
25
440
25
8
125
25
79
72
80
406
4
113
582
86
69
45
83
25
529
174

25,8
31,2
20,8
57,4
13.5
13,6
23,0
32,1
63,7
11.6
4,1
42,9
2,6
29,8
20.8
87,8
10,5
21,1
34,0
5.6
46,8
24,8

_

_

_

7.425
2.287

62,3
51,2

298
245

364
98

972
4.304

12,5
38,7

60
185

47
701

748
27.384
422
3.053

42,9
45,5
23,9
51,3

205
218
114
245

396
312
233
235

9.366
1.223
1.585

64,5
33,5
38,5

309
160
184

321
77
574

84T

01.422

45,2

216

229

1265

27.766

34,3

13
3
3

10.982
1.257
942

33,3
8,7
7,0

159
42
33

64
93
6

11.355
1.295
8.228
12.529
5.033
696
5.227
1.879
2.092
2.200
2.607

60,3
10,7
23,7
40,6
28,4
12,5
49,2
15,5
10,3
20,3
34,0
66,3

289
51
113
194
136
60
235
74
49
97
163
317

355
11
107
35
37
79
47
169
82
163
155
70

52
218
175
108
66

111
61
392
109
22

_

_

476
2645
230
1086
1460
254
1134
211
322
1573
241
2715
1945
2001
1127
258
1130
3498
2543
339
2662
1203
397
1938
2055

438
275
51
155
472
144
375
67
13
118
127
583
297
147
106
33
331
279
196
33
423
391
151
24
169

39,5
13,7
30,9
24,3
44.8
41,5
14,5
7,9
6,6
13,1
79,4
36,6
12,2
18,1
19,9
8,5
18,4
43,4
17,1
31,1
13,4
43,3
29,4
4,3
15,6

CORDOBA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ADAMUZ
AGUILAR
АІ£АНАСШОБ
AIWEDINILLA
AIMDDOVAR del R.
ATORA
BAENA
BELALCAZAR
ROME/,
ΒΕΝΑΜΕΠΙ
BLÄZQUEZ
BUJAIANCE
CABRA
CAÑETE d.i.T.
CARCABUEY
CARDERA
CARLOTA (IA)
CARPIO (EL)
CASTRO del RlO
CXNQUISTA
CORDOBA
DORA MENCIA
DOS TORRES
ENCINAS REALES
ESPEJO

22
3
13
21
11
2
9
5
4
4
5
37

-

ЗЗ.ЗД8
2.189
1.774

5
4
83
1
3

43.424

309
1.576

10,8
45,5
36,5
22,5
13,8

-

_

_

BIJLAGE

4

-vervolg-

lATlFUNDIOS
GEMEENTE
a a n t opp.(ha)
nr.
naam
4
3
1
2
¿0
26 ESPIEL
14.685
340
27 FERNSN-NOÑEZ
1
28 FUENTE LA LANCHA
37
29 FUENTE ОВЕЖІЫА
22.217
30 FUENTE PAIMERA
31 FUENTE TOüÄR
989
2
32 GRANJUELA (IA)
6
33 GUADALCÄZÄR
2.707
3
34 GUIJO
1.697
27
35 HINOJOSA d e l D.
15.579
36 HOraJACHUELOS
64
65.370
37 IZNAJAR
6
38 LUCENA
2.818
4
39 LUQUE
1.942
40 MUTALBAN d e С
3
41 MXnHlAYOR
1.618
42 WDTILLA
22
43 МЛПОЮ
30.369
44 МШиЯОЦЕ
757
45 MDRILES
1
46 NUEVA CARTEÏA
9
47 CHEJO
7.404
48 PALENCIANA
14
49 РАША d e l RÍO
9.590
372
1
50 PEDRO ABAD
5
51 PEEROCHE
2.036
4
52 PEflARROYA-P
2.380
12
53 POSADAS
5.505
10
54 TOZOBLANCO
4.436
8
55 PRItXJO d e C .
4.114
3
56 PUENTE-GENIL
1.117
2
749
57 RAMBIA (LA)
58 RUTE
1
376
59 SANSEBAüTlfiN / B., 11
60 ΗΑΝΓΑΕΓ,ΤΛ
5.597
12
61 SANTA EUFEMIA
7.854
10
62 TORRECAMPO
6.303
63 VALENZUELA
64 АІБЕЩТТ.ТП
10
5.254
1
300
65 VICTORIA (LA)
66 VTT.TA d e l RIO
67 VTT,TAFRANCA / С.
3
1.121
68 VILLAHARIA
16
69 VILLANUEVA d e С
11.491
70 VILLANUEVA d e l D. 7
2.415
71 VIIIANUEVA d e l R. 8
3.872
72 VILLARALTO
73 VILLAVICIOSA d e С:.35
23.239
74 VISO (EL)
12
9.560
5
75 ZUHERCS
1.937
'lUlAAL CORDOBA
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646

427.672

LKG

%
5

GLKG

L I

aant.

32,5
11,8

6
156
56

7
30
123

-

-

-

8
228

2619

44,2

211

59

253
332

-

-

-

1623
1584

16,5
37,3
26,7
32,6
74,9

79
178
128
156
358

49
151
31
62
193

-

-

-

9,2

15,4

44
74

60
64

-

-

-

31,0

-

54,2

-

148

-

259

-

207

-

733

1012
290
478
648

1135
1618
1056
2236
1669
3722

142

655

-

2551
3983
1950

22,3

107

46,8

224

43

223

-

-

-

1098
2797
3500

49,6
17,2
17,1
27,5
37,4
13,6
17,7

-

357

-

6,3
5,3
3,2

237
82
8?
132
179
65
85
30
25
15

23,2
43,6
33,6

-

-

111
209
161

245
44
21

-

-

44,2
17,7

211
85

21,7

104

-

/VjHttn

-

557
246
24
33
234
21
90
42
45
20

347
297

1559
387

1266
1684
2130
1600
1710
2630
249
160

-

1882

-

1590
4629
2029

53
110
177

-

292

46,1
40,6
45,4

221
194
217

51
45
17

276
360
223
283
331
269
268
643

33,0

158

147

1110

28,0
18,4
25,5

134
88
122

40
17
29

-

-

-

9

.VVEJUMJ

%
10
3,4

5
261
52
563
810
97
34
78
10
130
141
90
181
201
33
207
150
253
88
3
385
91
98
799
213
134
31
232
212
643
476
99
323
25
229
34
58
81
25
92
290
287
44
204
23
106
42
161
164
92

27,4
22,4
37,4

14.478

20,8

17,0
48,6
56,8
46,2
37,3
34,7
29,5
9,4
8,7

14,2
7,0
5,2

23,6

3,5

21,0
7,9

24,4
19,4
0^4.
32,4
52,0
24,7
22,0
43,5
35,9
12,6
27,2
21,1
26,4
25,7
10,1
26,7
9,9

18,6
12,9
22,2
17,0
25,0
19,9
29,8
47,7
62,0
9,5

31І7
7,8

BIJLAGE 5
PRODUCENTENPRIJZEN IN 19 77.
Door de producenten ontvangen prijzen voor landbouwprodukten.
Jaargemiddelden voor de provincies Sevilla en Cordoba.

GEWAS

PTAS/KG

GEWAS

PTAS/KC-

TARWE

12,5

TUINBOON

10,,0

GERST

10,5

APPEL

23,,0

HAVER

10,4

PERZIK

21,,0

MAIS

12,0

AMANDEL

SORGHUM

10,0

SINAASAPPEL

51,,0
9,, 1

VELDBOON

18,5

WIJNDRUIF

12,,8

KEKER

79,0

OLIE-OLIJF

17,,5

WIKKE

14,0

TAFELOLIJF

40,,0

AARDAPPEL

9,0

VOEDERGEWAS

SUIKERBIET

3,4

LUZERNE

6,,7
7,,3

KATOEN

54,0

GRAS

5,,0

TABAK

67,0

BOS

1 ,, 1

ZONNEBLOEM

24,5

SAFFLOER

21,0

SOJA

22,0

KOOLZAAD

18,0

GROENTEN

13,5

(1) hooi

WATERMELOEN

13,0

(2) per dm 3 eucalyptuslio

SUIKERMELOEN

20,0

KNOFLOOK

30,0

BRONNEN: DPA SEVILLA & CORDOBA
Min. de AGRICULTURA 1978, La Agricultura española en 1977.
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BIJLAGE 6
GEMIDDELDE BRUTO GELDOPBRENGST EN KLASSEN VAN PRODUKTIE-INTENSITCIT
VOOR LANDBOUWGEWASSEN VAN SEVILLA EN CORDOBA.
OPBRENGST
kg/ha r S 1

GEWASSEN
(voorkomend i n de Censo A g r a r i o
v a n 1972)
TAWE
GERST
MAIS
OVERIGE GRANEN (geschat)
PEULVRUCHTEN (ganldd.voor k e k e r s en
veldbonen)
ІДИПйРРГГ.РМ

ьиіккмльтіл

KATOEN
OLIEZAAD ( z o n n e b l o e m )
LUZERNE
(hooi)
KUtBlWEIDE

VCEDERŒWASSEN
"
TUINBOUW ( g r o e n t e , g a m d d . p . h a 1977)
DRUIVEN
OLIJVEN ( o l i e - e n t a f e l b e d r i j f )
FRUIT (gemidd.per ha 1977)
GIMENGD DRUIF/OLIJr/TRUIT (geschat)
HLIJVEND GRASLAND
ВОБ (opbrengst aan hout)

PRIJS
BRUTO GELDOPBR.
pts/kg'o
pts/ha

2.250
1.910
4.400

12,5
10,5
12,0

28.125
20.065
52.800
37.000

670
14.000
27.000
2.350
670
13.000
3.000
3.600

48,8
9,0
3,4
54,0
24,5
7,3
5,0
6,7

4.900
1.200

12,8
21,0

2.000
3.000

5,0
1,1

32.696
126.000
91.800
126.900
16.415
94.900
15.000
24.120
185.216
62.720
25.200
98.965
62.000
10.000
3.300

(a) Gewogen g e n i d d e l d e n 1973 t/m 1977, b e v l o e i d e en droge grond, t o t a a l p r o 
v i n c i e s S e v i l l a en Cordoba.
(b) P r o d u c e n t e n p r i j z e n 1977. Zie B i j l a g e 5.
BRONNEN: DPA S e v i l l a & OOrdoba, A n á l i s i s de l a producción v e g e t a l ( d i v e r s e
j a r e n ) en andere i n t e r n e s t u k k e n .
KLASSEN VAN PRODUKTIE-INTENSITEIT
KLASSE

1. NIET PRDDUKTIEF
EN ZEER EXTENSIEF

BRUTO GEUr)PBRïNGST
(pts/ha)

10.000

2. EXTENSIEF

10.000 - 20.000

3. MATIG
EXTOBIEF

20.000 - 50.000

4. INTENSIEF

5. ZEER
INTENSIEF
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50.000 - 100.000

^100.000

GEWASSIN
(e.a. bodangebnnk)

improduktief
natuurlijke plantengroei
b r a a k l a n d en stoppelweide
bos
blijvend grasland
kunstweide
oliezaad
gerst
voedergewassen
olijven
tarwe
peulvruchten
overige granen
mals
ganengd druif/olijf/fruit
druiven
suikerbieten
luzerne
fruit
aardappelen
katoen
tuinbouw

BIJLAGE?
INDIKATOREN
R E G I O ' S VAN

VOOR PRODUKTIE- EN KAPITAALINTENSITEIT
SEVILLA EN CORDOBA.

REGIO
BEDRIJFSGHDOTTEINDIKATOREN

BEDRIJVEN VAN S : 3 0 0 HA EN VAN

SFWTTJA

SIERRA
ЮНЕИА
^ ^ І а ] ^-300 -=300

Per 1000 ha v a n
de t o t a l e o p p e r v l . :
AAHmi, GVE'>

VAN

HOGE
CAMPIÑA
^300
-•=300

PEDHJCHES
Ä300

-=300

78

131

173

104

147

166

41

I N DE

P e r 1000 ha VAN DE
BEWERKTE OPPERVL.:
AANTAL TREKDIEREM
"
TREKKERS
"
TE*>
"
№AIDORSERS

52,4
8,1
5,0
0,4

114,9
3,4
1,8
0,1

11,1
8,7
5,3
1,1

16,6
17,4
9,7
1,0

20,5
9,7
6,0
1,6

23,8
17,2
9,1
1,0

15,3
4,7
2,9
0,9

38,0
6,6
3,9
2,2

P e r 1000 ha
lANDBOUWGRCND:
AANTOL НА ВЕ ІЛЖШ
AANffiL HA BEMEST

17
589

38
260

43
889

65
849

64
626

73
653

6
315

61

94

228

74

201

59

37

Berekend u i t d e Censo A g r a r i o van 1 9 7 2 : 23 g e s e l e k t e e r d e

LAGE
CAMPINA
ζ &300
-=300

'ІШАА L

HOGE
CAMPIÑA
èt300
<300

^300

-= 300

110

115

134

31,8
15,1
8,5
1,1

100

88

45,2
9,4
5,7
0,1

50,5
8,1
4,7
0,6

19,9
11,2
6,9
1,0

33,3
20,0
11,6
1,6

20,2
7,5
4,6
0,7

47,1
12,0
7,0
0,4

19,2
9,0
5,5
0,9

4
344

218
465

125
571

121
878

133
864

4
616

29
629

67
724

75
704

61

98

37

90

114

33

235

124

87

О GMJUIVEEEEUHEDEM
ι; TREKKEREENHEDEW ·

ω
en
со
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BIJLAGE 8A
BODEMGEBRUIK OP DE L A T I F U N D I O S VAN DE LACE CAMPIÑA VAN S E V I L L A
(GEMEENTEN CARMONA EN ALCALÁ) VOLGENS DE B F D R I J F S E N Q U E T E VAN 1 4 7 7 / 7 R
OPPERVLAKTE I N HEKTARES.
N= AANTAL ENQUETES
HEDRIJFSGROOTTE
KIASSïN
GEWASSEN
'ha)

3 0 0 - 5 0 0 h a ( N = 2 e 50n-700ha(N=10)
droeg bevloeid
3934
266

TARWE
GERST
HAVER
MAIS
MAIS 2 °
SORGHUM
SORGHUM 2 o
VELDBOON
KEKER
WIKKE
AARDAPPEL
SUIKERBIET
KATOEN

370

2565
296
89

135

700-100Pha(N=9
droog b e v l o e i d
2809
6П

30

-10n0ha(N=7)
droog

bevloeid

3341
144
62

409
6
25

65

gewas

(nagewas)

17
107
4

55
40

90

170
106
112

282
36
23

10
SLAAPBOL
3100
ZONNEBLOEM
ZONNEBLOEM
SAFFLOER
SOJA
SOJA 2 °
KOOLZAAD
LUZERNE
KUNSTWEIDE
17
VOEDERGEWAS
10
BRAAKLAND
TOTAAL AKKERBOUW
7798
GROENTE
WATERMELOEN
SUIKERMELOEN
KNOFLOOK
TUINBOON
TOTAAL TUINBOUW
SINAASAPPEL
OVERIG F R U I T
WIJNDRUIF
376
OLIE-OLIJF
TAFELOLIJF
383
760
TOT.BOOM-& S T R U I K T .
8567
BEWERKTE O P P .
210
NATUURWEIDE
"0777
LANDBOUWOPP.
BOS
1
IMPRODUKTIEF
26
TOTALE OPPERVL.
8804
8804
TOT.OPP.EXCL.20
tweede

169
40

droog b e v l o e i d

289

11

1588

135

300

40
261

1386

2947

180

9

300

400
12
7
3
894

27

_
5067

-

-

270

4573

_
30

150
7634

_
467

12
10
20

10
916

-

916

916
870

20
19
59
5126
357
5483
20
5503
5503

-

270

-

270

:
270
270

300
300
4873
210
50P3
18
15
5116
5116

30

230
230
7864
114
7979

-

-

:

30
30

7978
7978

467
¿67

-

30

-

-

467

-

467

BIJLAGE 8B
BODEMGEBRUIK OP DE LATIFUNDIOS VAN DE LAGE CAMPIÑA VAN CORDOBA
(GEMEENTEN CÓRDOBA EN SANTAELLA) VOLGENS DE BEDRIJFSENQUETE VAN
19 77/78
OPPERVLAKTE IN HEKTARES
N= AANTAL ENQUETES

BEDRIJFSGROOTTE
GEMASSEU

KLftSSE

l

'i ha)

TAFWE
GERST
HAVER
MAIS
MAIS 2°
SORCMUM
SORffiUM 2',0
VELDBOON
KEXER
WIKKE
AARDAPPEL
SUIKERBIET
KATOEN
SLAAPBOL
ZCNNEBDOEM
ZONNEBIDEM 2
SAFFLOER ·
SOJA
SOJA 2°
KOOLZAAD
LUZERNE
KUNSIWEIDE
VOEDEBGEHñS
BRAAKIAND
TOTAAL AKKERBOUW
GROENTE
WATERMELOEM
SUIKERMELŒN
KNOFLOOK
lUINBOON
TOTAAL TOINBOUW
SINAASAPPEL
OVERIG FRUIT
WIJNDRUIF
OLIE-OLIJF
TAFELOLIJF
TOT.BOOM-» STRUIKT.
BEWERKTE OPP.
NATUUTOEIDE
IANDBOUWOPP.
BOS
MPRODUKTIEF
TOTALE OPPERVL.
TOTALE OPP.EXCL.2 u

300-500ha(N=29)
droog

bevloeid

4498
135

444

500-700ha(N=7)
droog
1160
28

146

700-1000ha(N=6)

bevloeid droog bevloeid
542

2055
179

30

495

:innOha (N=?)
droog
62П

639

2330

145
60
178
189

833

248

31

287
12

220

113

120

105

100
55
458
330

bevloeid

37

445
45

1015

372

81

83
84

60
81

11
8565

1337

124
214
25
363

316
2704

1022

90
40

3361

1045

1240

560

61

186
242
46
289
9217
46
9263
6
112
9381
9381

114

175

61
6
24

35

90
186
1525

1525

120
2885
123
3008

—

1525
1470

41
3049
3049

90
467

35
1057

1057

:
1057
1057

467
3828

-

ЗЯ28
15
25
3868
3868

-

-

1045
1045

-

1240
1900
3140

650

-

-

-

1045
1045

3140
3140

650
650

«0
650

-

2° = tweede gewas (nagewas)
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BIJLAGE 9
ARBEIDSKALENDERS

VOOR GEWASSEN

EN V E E .

СЕМШОЕШ BENODIOD AANTAL ARBEIDSUREN ( 'STANDAARDUREN' , 'NORTIUREN') PER DIER EN PER
HEKTARE GEMAS, PER MAAND Ш PER JAAR IN SEVILLA EN CÓRDOBA.
D= DROGE TEELT ( s e c a n o ) ; B= BEVLOEIDE TEELT ( r e g a d í o ) ; 2 o = TWEEDE GEWAS (NAGEWAS)

GEWAS
TAIÍJE
ТАШЕ
GERST
GEHST
HAVER

MAIS
MAIS
HAIS 20
SORfflUM
SORGHUM ? 0

VETUBOON
KEKERS
WIKKE
AARDAPPEL
AARDAPPEL

SUIKERBIET
SUIKERBIET
KATOEN
KATOEN
TABAK

ZdNNEBLOïM
ZONNEBLO№
ZONNEBIJDEII 2°
SAFFLOER
SOJA

D/B JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP ΟΚΤ NOV DEC
D
В
D
В
D

-

2
2
2
2
2

2
2

-

-

5

5

1
1

-

-

5

5

1

-

-

D
В
В
В
В

-

4
4

5
5

45
8П

5
12

-

-

-

-

D
D
D
D
В

-

D
В
D
В
D

5 110
5 120

-

-

D
В
В
D
В

-

-

3
3

2
2
3
40
40

2

-

3

13

70

-

-

-

2
4

25
24

20
7

-

-

-

15
20

25
35

20

60
60
2
3
5

26
34

40

30
46
5 40
13 110
5 112

4
4
4
3
л

1
2
1
1

4
4
4
4

1

Л

-

-

20

7
17
10
16

7
80

¿0

8
78

8
8

11
8
8

1

4
IO

3
2

й

2
4
4

5
1
7
20
30

15
20

40

_

55

-

-

3

1
3

-

30
16

-

32

-

10 120
10 150

10 95
26 100
10
2
30 35
64
15

1

1

¿0

28

11

_
26
5
11

4

3
3
3
3
3

-

2
2

4
4

-

3
3
4
4
4

5
5
15
7

6
6
13

6

-

4
4
4
4
4

4
3
q

4

з

-

3

з

4
3
4
2 100
з
30 150 150
5
15 48 145 145
54

Δ

5
30
5
8

5
5
21

2

3
3
5
4
5

3
3
5
4
5

-vervola-
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2

3
3
3

_
-

JAAR

23
34
22
31
22
40

166
134
140
116
70
47
20
264
ЗЗЧ

-

349
454
172
533
554

_
-

71
122
103
22
94

4

5
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GEWAS

D/B JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP

SOJA 2°

В

KOOLZAAD

D

-

TUINBOUW

В

16

WATERMELOEN

В

SUIKERHELDCN

D

-

SUIKERHEIOEN

В

KNCFLOOK

D

TOINHOUN

D

APPEL

В

PERZIK

D

PERZIK

В

AMANDEL

D

AMANDEL

В

-

-

-

41

41

2

96 120 160

_
-

20

15 10 11
4
4
3
200
240
200
100
240 240
4
42 22 17 200

70

87

-

-

30

40

-

-

4

72

87 52

80

80

4

96

4 200

- 24
- 276
7

4

50

-

-

1

18
5

7 110

20

-

20

20

20

40

56

41

73

7 110

20

2П

-

4

25

οκτ

6

-

63 46
100 200

75

-

4

32 150

-

4

46

-

320 500 100

-

-

20 20
16 43

-

NOV DEC JAAR

2
56
4
4

-

76
97

32 1700

-

450
163

4

4

4

4 200

-

-

405
672

-

4

4

16

18

120

-

-

1227

50 100

527

46 275 456

-

20

20

- 20
- 100
- 130

20

mo

-

20

71

70

63

320 500 100

-

20

100 1297
50
50

210

20

-

56

545

300

CITRUS

В

56

OVERIG FRUIT

В

-

WIJNDRUIF

D

10

5

5

30

40 30

10

WIJNDRUIF

В

10

5

5

40

20

ТАГЕШШІГ

D

10

5

30

OLIE-OLIJF

D

60

15

5
40

50 10
40 30

5

2

2

1

1

1

60

195

В

65

15

40

5

5

9

9

e

5
7

3

OLIE-OLIJF

9

1

65

238

TAFELOLIJF

D

9

8

_

_

40

_

70

70

238

40

9

8

10 10

50

10

75

75

1

288

VOEDERGEWAS

D

- 17

4

3

-

30

Π

11

15

В

20

25 20

25

20

10

5

-

25
134

LUZERNE

-

π

В

-

2

VOEDERGEWAS

_
-

1

В

-

40

TAFELOLIJF

KUNSTWEIDE

D

_

_

20

20 20

2П

20

D

BOS

D

BRAAKIAND

D

2

-

-

-

_
-

2

NATUUraffilDE

-

10 13

В

-

_

KUNSIWEIDE

-

3
3

3

-

-

10

-

10 200
20 250
10 4П0

5

3

20 100 100 1297
30 110
30 110

10

590

30 110

10

690

3

-

_
-

10

490

125

_
-

100

4

7

2

10

25
6

-vervolg-
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VEESOORT

JAAR

MELKKOEIEN

90

SLACHT-RUNDVEE

30

STIEREN

90

JONGVEE (RUND.)

20

VARKENS

20

SCHAPEN

10

GEITEN

15

KIPPEN

1

KONIJNEN

1

EZELS/MUILEZELS

30

PAARDEN

30

OPM. AANGENOMEN WORDT, DAT DEZE
ARBEIDSUREN GELIJK OVER DE
MAANDEN ZIJN VERDEELD.

TOELICHTING BIJ DE ARBEIDSKALENDERS VOOR GEWASSEN EN VEE.
De voornaamste hiervoor geraadoleegde bronnen waren de Estudio de
gastos de cultivo 1078 (DPA Cordoba) en Costes Agrarios de Producción
de Sevilla 1974 & 1978 (COSA Sevilla). Beide geven geen arbeidskalenders, maar wel gedetailleerde oosommingen van het benodiqd aantal arbeidsuren voor gewassen en vee in de verschillende oroduktiestadia.
De tijdstipoen waaroo de verschillende werkzaanheden in Sevilla en
Córdoba in normale jaren plaatsvinden, werden bepaald met behulp van
o.a. de Calendarios de siembra y recolección (Ministerio de Agricultura
1977). Talrijke arbeidskalenders werden ook aangetroffen in het tijdschrift ASPA (jrg. 1970-1977), maar deze hadden doorgaans betrekking
op individuele bedrijven, vaak in andere delen van Soanje. Evenals bij
de publikatle van de COSA gaat het hier om een uitgave van en voor grote landbouwondernemers die proberen om de produktiekosten, en speciaal
de arbeidskosten, zoveel mogelijk te reduceren. Andere geraadpleegde
bronnen waren: Loring 19753, García Fernandez 1971, Guerrero García
1977 en het tijdschrift Campo (jrg. 1971-1977).
Nog geen twee bronnen die over een bepaald gewas of een benaalde
veesoort werden geraadpleegd bleken precies overeen te stemmen wat betreft het jaarlijks benodigde aantal arbeidsuren of de verdeling daarvan over de maanden. Een groot aantal oorzaken is hiervoor aan te wijzen. Ten eerste is er het tijdsaspekt. Doordat veel oroduktienrocessen
onderhevig zijn (geweest) aan een steeds verder gaande mechanisatie is
de arbeidsbehoefte verschillend naargelang het jaar waaruit de gege-
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vens dateren. Dok echter als de gevonden gegevens uit hetzelfde
jaar afkomstig zijn en zelfs betrekking hebben op bedrijfsvoeringen
in hetzelfde stadium van modernisering doen zich nog grote
verschillen voor. Ze kunnen onder andere het gevolg zijn van een
andere keuze uit gelijkwaardige alternatieven (gelijkwaardig wat
betreft, bijvoorbeeld, effektiviteit of kosten) , maar ook van het
feit dat dezelfde aanduidingen voor gewassen, werkzaamheden of
teeltwijzen nog grote verschillen in arbeidsbehoefte toelaten. Van
invloed zijn immers ook:
- Of een gewas wordt bevloeid of m e t en zo ja onder welke omstandigheden, met welke methode en met welke intensiteit de irrigatie
plaats vindt (geulirngatie of beregening, permanente of tijdelijke
irrigatie e.d.).
- Of het gaat om intensieve of extensieve verbouw van hetzelfde gewas.
Een hogere dichtheid van fruitbomen geeft meer werk, een hogere kgopbrengst per ha doorgaans ook.
- Of de gewassen worden bespoten met een meer werk vragende grondspuitmachine of met een vliegtuig, de onkruidbes trijdmg mechanisch
danwei chemisch plaats vindt, het oogsten met de hand danwei mechanisch plaats vindt (katoen b.v.).
- Het feit dat sommige, op het eerste gezicht kleine, wijziaingen in
de teeltwijze de hoeveelheid arbeid sterk kunnen beïnvloeden. De tijdelijke bescherming van meloenen en andere tuinbouwprodukten met plasticfolie bijvoorbeeld vraagt veel meer werk, het orecisiezaaien van
suikerbieten daarentegen reduceert later het benodigde aantal uren
sterk.
- Het feit dat dezelfde gewas-aanduidingen heel uiteenlopende rassen
kunnen betreffen, met heel andere πjpingstijden en wijzen van verbouw.
Ook kan hetzelfde gewas voor heel andere doeleinden worden gebruikt.
Voorbeelden zijn de teelt van maïs of gerst voor korrel of voor groenvoer of hooi, de teelt van vroege of late soorten (aardanoelen, suikerbieten) of als eerste en tweede (na-) gewas (maïs, sorghum, zonnebloemen), de teelt voor groene of njoe vruchten, voor direkte konsumptie of verwerking (bonen, olijf).
- Het al of niet meerekenen van loonwerk. Dit is niet zo belangrijk
als het gaat om bespuitingen of het maaien van graan, naar wel b.v.
bij het oogsten van suikerbieten of olijven.
Een derde probleem was dat de gevonden gegevens oo verschillende
delen van Spanje betrekking hadden. Omdat de uit te voeren werkzaamheden door weers- en klimaatsfaktoren in verschillende maanden vallen,
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zijn ook de arbeidskalenders voor de diverse streken zeer uiteenlopend. De tarweoogst is b.v. in Noord-Spanje 1 à 2 maanden later
dan in het Zuiden. Op de vierde plaats bleken veel gegevens afkomstig
te zijn van één bedrijf en/of uit één bepaald jaar, ofschoon de omstandigheden van jaar tot jaar nogal uiteen kunnen lopen en er op het
ene bedrijf veel efficiënter wordt gewerkt dan op het andere. Andere
gegevens bleken juist gemiddelden voor heel Spame en voor een groot
aantal jaren te zijn en waren daardoor ook weinig bruikbaar.
Om ondanks al deze tekortkomingen in het basismateriaal toch tot
bruikbare arbeidskalenders te komen werd de volgende methode gevolgd.
Na het verzamelen van zoveel mogelijk informatie werd de teeltwij?e
van elk gewas in fasen onderscheiden en bepaald hoeveel arbeidsuren
de verschillende werkzaamheden vragen. №et behulp van deze taaktijden
en de zaai- en oogstkalenders werd vervolgens bekeken in welke maand
elke werkzaamheid normaal in het gebied van Sevilla-C6rdoba zal wor
den uitgevoerd. Steeds werd gebruik gemaakt van de meest recente ge
gevens, d.w.z. in het algemeen uit de jaren 1974-1477. Hierbij werd
in elk geval onderscheid gemaakt tussen geirrigeerde en droge teelt,
tussen de verbouw als eerste en die als tweede gewas en zonodig ook
naar soort (o.a. bij fruit en olijven). Wanneer verschillende gewassen
of produktiemethoden in Censo of enquête niet van elkaar konden worden onderscheiden (vroege of late soort, hard- of machinale oogst),
werd met beide rekening gehouden en wel door b.v. de taaktijden te
verdelen over de m aanmerking komende maanden of door het aantal
uren te middelen; soms door 'weging' aan de hand van de verbouwde oppervlakte van elk. Deze laatste methode werd ook gevolgd bij de algemene Censo-aanduidingen als 'overige granen' en 'peulvruchten'.
Over de slaapbol werden geen gegevens gevonden; hiervoor werd de
arbeidskalender van koolzaad gebruikt. Voor vee werd het aantal vastgestelde arbeidsuren gelijkelijk over de maanden van het jaar verdeeld.
Dit is niet geheel terecht, maar er waren geen gegevens voorhanden om
de (zeker niet omvangrijke) verschillen aan te geven, ils bronnen
werden hierbij gebruikt COSA 1974, ASPA, Bonhomme 1970 en Leroy 1973.
De arbeidsuren voor algemeen werk werden naar rato over de verschillende
produktiefasen verdeeld.
De wijze waarop de arbeidskalenders zijn samengesteld hangt nauw
samen met het doel waarvoor ze moesten dienen, namelijk als maatstaf
voor de vergelijking van bedrijven, bedrijfsgrootteklassen en agra-
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rische regio's in de Lage Campiña van Sevilla en C6rdoba wat betreft
de hoeveelheid menselijke arbeid die bij het produktieoroces kan of
moet worden aangewend en de spreiding daarvan over het jaar. De meeste kalenders passen niet precies op elk konkreet gewas of zijn teeltwijze, omdat rekening is gehouden met verschillende alternatieven daarvan zoals boven werd uiteengezet. Wel zullen ze in het algemeen uat
beter overeenstemmen met de praktijk zoals we die op dit moment vinden op de modernere, grotere en meer efficient geleide (d.w.z. doorgaans arbeidsmimmaliserende) bedrijven. Dit is dan vooral een gevolg
van het bewust kiezen van die bronnen waarin de beschreven teeltwijzen
het best overeenkomen met de praktijk op de geënquêteerde grootgrondbedrijven. De toepassing ervan op andere bedrijven hoeft echter niet
op bezwaren te stuiten. Door de gevolgde methode van samenstelling
zullen de arbeidskalenders en jaartotalen namelijk nóch korresponderen met extreem arbeidsmimmaliserende n6ch met extreem arbeidsmaximaliserende teeltwijzen. Veel belangrijker is evenwel dat de
verschillen in arbeidsbehoefte tussen de diverse gewassen meestal
aanzienlijk groter zijn dan die tussen de diverse teeltwijzen van
eenzelfde gewas (behalve dan in het geval van droge of bevloeide
teelt, maar dat onderscheid wordt dan ook steeds gemaakt). Hetzelfde
geldt voor mogelijke verschillen in arbeidsbehoefte van de teeltwijzen in de jaren 1972 (Censo), 1^1A/1S (enquête Loring) en 1977/78
(eigen enquête), zodat tegen toepassing van dezelfde standaarduren
op deze drie databestanden geen fundamentele bezwaren zijn.
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VERKLARENDE LIJST
VAN WOORDEN EN AFKORTINGEN
ABSENTEISME - Het afwezig zi|n van de grondeigenaar
Men onderscheidt
FYSIEK ABSENTEISME het met wonen op of bij de bezitting
MENTAAL ABSENTEISME de eigenaar kan of wil zich niet inzet
ten voor een goede exploitatie van zijn bezit
Absenteïsme in deze studie
FYSIEK A wanneer de eigenaar op meer dan 50 km van zijn bezit
woont
MENTAAL A wanneer de eigenaar zijn bezit met 'persoonlijk ex
pi οι teert
Vgl Persoonlijk exploiterende eigenaar Direkte exploitatie Delen
1 1 3 1 en 1 5 3
ACTIVOS - Zie Población activa
ACTIVOS MARGINALES - Marginaal aktieven
AD — Arbeidsdag (zie aldaar)
AGRO-TOWN - (agrostad boerenstad staddorp! Nederzetting die w b
morfologie en inwonertal op een stad lijkt maar waarvan de voor
naamste bestaansbasis de landbouw is Deel 1 1 3 4
AJE — Arbeidsjaareenheid (zie aldaar)
AÑO Y VEZ — Vruchtwisselstelsel waarbij oorspronkelijk het land een jaar
werd bebouwd (met een graangewas, doorgaans tarwe) en een jaar
braak lag
In de Campiña wordt tegenwoordig algemeen ook in het 'braakjaar'
een gewas verbouwd ('cultivo de barbecho') Deel 2 1 1
ARBEIDSBEHOEFTE - Voor de agrarische produktie benodigde arbeid,
m b ν standaarduren berekend uit de verbouwde gewassen en het vee
dat wordt gehouden Deel 3 1 3, Bijlage 9
ARBEIDSBEZETTING - De werkelijk aangewende hoeveelheid arbeid per
bedrijf of bedrijfsklasse Deel 3 1 4 4
ARBEIDSDAG - (AD, Día de trabajo, Jornada, Peonada)
Zie bij Arbeidsjaareenheid

ARBEIDSDICHTHEID - Het aantal arbeidsdagen (AD) dat per ha wordt
aangewend voor de agrarische produktie
aantal arbeidsdagen (AD)
aantal ha (totaal/produktief/bewerkt)
AD/haSE =

AD/haSE
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arbeidsdichtheid per hektare secano equavalent
Berekening
aantal AD
D + 3P + 2T
(D Ρ Τ = aantal ha van resp droge permanent be
vloeide en tijdelijk bevloeide grond)

KWALIFIKATIES van de arbeidsintensiteit m b ν de arbeidsdicht
heid |AD/ha)
Droqe qrond

Bevloeid land

Kwahfikaties

of haSE

ti|d

perm

zeer extensief

<6

«12

« 18

extensief

6 9

12 18

18 27

matig extensief

9

18 24

27

12 14

24

28

36 42

intensief

14 28

28 56

42 84

zeer intensief

>28

>56

>84

matig intensief

12

36

deel 3 1 4 4
ARBEIDSINTENSITEIT- Intensiteit van de agrarische produktie bepaald
m b ν de arbeid
Zie Arbeidsbezetting, Arbeidsdichtheid, Arbeidsbehoefte, Bewer
kingsmtensiteit. Bruto Arbeidsproduktiviteit Deel 3 1 4
ARBEIDSJAAREENHEID - (AJE, Año de Trabajo, UTH of Unidad Tra
bajo Hombre)
De, in uren of dagen gemeten, genormaliseerde arbeidsprestatie van
een arbeidskracht per |aar ('manjaar', 'mensjaar')
Voor de landarbeid m Andalusie is door ons de AJE gelijk gesteld aan
280 arbeidsdagen (AD) (het totaal aantal dagen verminderd met 52
zondagen, 21 vakantiedagen en 12 feestdagen) of 2100 arbeidsuren
(AU) (280 dagen van 7,5 uur) Voor de arbeidsmaand is als norm
genomen 180 uur (24 dagen van 7,5 uur)
ARBEIDSKALENDER - (arbeidsfilm) De verdeling van de (voor een ge
was, veesoort, bedrijf of bednjfsklasse) benodigde arbeid over de
maanden van het jaar Deel 3 1 3
ARBEIDSPRODUKTIVITEIT - Zie bruto arbeidsproduktiviteit
A R B E I D S U U R - (AU, hora de trabajo)
Zie arbeidsjaareenheid
BAP - Bruto arbeidsproduktiviteit (zie aldaar)
ARRENDAMIENTO — Pachtovereenkomst met vaste vergoeding (ι 11 deel
pacht = aparcería), geldend voor een langere periode (meestal 6 jaar)
BARBECHO - Braakland of braakpenode Bij het m de Campiña toege
paste año y vez vruchtwisselstelsel is tegenwoordig de onbebouwde
braak {barbecho blanco ) algemeen vervangen door de bebouwde
braak (barbecho semillado) De dan verbouwde gewassen worden
daarom 'cultivos de barbecho genoemd
Zie ook Año y vez. Rotatiegewas Deel 2 1 1
BASE LIQUIDABLE - Belastbare som aan grondbelasting ten bedrage van
50% van de líquido imponible Deel 1 3 2
BEVLOEIDE GROND - (Tijdelijk

Permanent ) Zie RegadTo

BEWERKINGSINTENSITEIT (BI) - De verhouding tussen de werkelijk
aangewende hoeveelheid arbeid en de op basis van gewassen en vee
berekende behoefte
arbeidsbezettmg (aantal AU AD of AJE)
BI = arbeidsbehoette (aantal A U , AD ot AJE)
Deel 3 1 5 4
BEWERKTE OPPERVLAKTE - Zie Bodemqebruik
BGO - Bruto geldopbrengst (zie aldaar)
BODEMGEBRUIK - Soorten/indelmg/gewassen
Voorkomend in de Censo Agrario van 1972 en m de bednjfsenquête
Totale oppervlakte (superficie total)

Landbouwoppervlakte
(superficie agricola)
Niet bewerkte oppervlakte

Bewerkte oppervli akte

(tierra no> labrada)

(tierra labrada)
I
* akker
bouw

* tuin
bouw

* boom
en

Γ
perman

i
bos

grasl

struikt
labor

horti

cultiv

prados

cui

leñosos

perma

tura

montes

nentes

natuurl
planten

impro
duk

groei

tief

plantas

im pro

natura
les

ducti
vo

AKKERBOUW (labor)
Granen (cereales)
Tarwe (trigo)
gerst (cebada)
haver (avena)
mais (maíz)
sorghum (sorgo)
Veevoer (forrajes)
luzerne (alfalfa)
kunstweide (pasto artificial)
voedergewas (cultivo forrajera)

Braakland (Barbecho)

TUINBOUW (horticultura)
groenten (verduras)
suikermeloen (melon)
watermeloen (sandTa)
knoflook (aio)
tumboon (haba verde)

Wisselgewassen (rotatiegewassen,
cultivos de barbecho)
veldboon (haba seca)
keker (garbanzo)

wikke (veza)
suikerbiet (remolacha azucarera)
aardappel (patata)
katoen (algodón)
tabak (tabaco)
slaapbol (adormidera)
zonnebloem (girasol)
saffloer (cartamo)
soia (soia)
koolzaad (colza)
• BOOM enSTRUIKTEELT
(cultivos leñónos)
wijnstok (viñedo)
tafeldruif (uva de mesa)
wijndruif (uva de vinificación)
olijf (olivar)
tafelolijf (aceituna de mesa)
olie olijf (aceituna de almazara)
fruit (frutales)
citrus (cítricos)
amandel (almendro)
pit en steenvruchten (frutales
de pepita ν de hueso)
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BOOM ENSTRUIKTEELT - Zie Bodemgebruik
BPQ - Bruto produktie quotient (zie aldaar)
BRUTO ARBEIDSPRODUKTIVITEITT - (BAP) Het aantal miljoenen pe
setas bruto geldopbrengst per ingezet arbeidsjaar
B A P

BGO/1 000 000
Aantal AJE

~

K W A L I F I K A T I E S m b v de BAP
BAP van
zeer arbeidsextensieve produktie
arbeidsextensieve produktie
matig arbeidsextensieve produktie
matig arbeidsintensieve produktie
arbeidsintensieve produktie
zeer arbeidsintensieve produktie
Deel 3 1 4 4

> 1,65
1 10 165
0,88 1,10
0,73 0,88
0,37 0,73
<0,37

BRUTO GELDOPBRENGST - (BGO) In geld uitgedrukte emdproduktie
van een bedrijf of gewas (= kg opbrengst χ producentenprijs)
STANDAARD BRUTO GELDOPBRENGST = de BGO die (mini
maal) kan worden behaald bij een goede en met speculatieve bedrijfs
voering per ha
Voor de Lage Campiña werden als standaard BGO bedragen voor
1977 bepaald
Droge grond
36 701 pesetas/ha
permanent bevloeide grond
96 142 pesetas/ha
tijdelijk bevloeide grond
70 184 pesetas/ha
Deel 2 3 3 1
BRUTO PRODUKTIE QUOTIENT - (BPQ) Maat voor het bepalen van de
produktie intensiteit van een bedrijf of klasse
_

werkelijke bruto geldopbrengst
standaard bruto geldopbrengst

χ

IQQ

KWALIFIKATIES van de produktie intensiteit m b ν de PBQ waar
den
BPQ van
verliesgevende exploitatie
< 60
marginale exploitatie
60
80
extensieve exploitatie
80 100
matig intensieve exploitatie
100 120
intensieve exploitatie
120 140
zeer intensieve exploitatie
> 140
Deel 2 3 3 1
BUJEO - Brume tot zwarte en vruchtbare bodems (vertisolen) m de Lage
Campiña
CACIQUISMO — Heerschappij van lokale bonzen (caciques)

CAMPIÑA - De vlakte van de Guadalquivir
Campiña en de Hoge Campiña
Zie ook Lage Campiña Figuur 1 1

onderscheiden in de Lage

CASERÍA - (Hacienda) Traditionele naam voor een op de olijfteelt ge
sp>ecialiseerd grootbedrijf
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CC 0 0 С - Zie Vakbonden
CENSO- (Volks)telling
Censo Agrario landbouwtelling, tot nu toe m Spanje tweemaal ge
houden, η I m 1962 en 1972
COMPRA DE BARBECHO - Het pachten van land voor de verbouw van
één gewas, namelijk het barbechogewas waarbij de eigenaar het land
zaaiklaar oplevert Vanwege de korte duur van de overeenkomst valt
ze niet onder de beschermende pachtwetten
CORTIJO — Traditionele naam voor een groot akkerbouwbedrijf in de Lage
Campiña
COSA — Cámara Oficial Sindical Agraria Provinciale 'landbouwkamer' van
de vroegere smdicalistische staatsorgamsatie In 1977 opgeheven en m
1978 vervangen door de 'Camera Agraria'
CUADROS DE TIPOS EVALUATORIOS - Door de belastingdienst samen
gestelde lijsten met normbedragen voor de belastbare sommen aan
grondbelasting en het aantal jornadas teóricas per hektare Per ge
meente wordt een lijst gemaakt met alle daar voorkomende soorten
grondgebruik Deze gelden voor een periode van vijf jaar Deel 1 3 2
CULTIVO DE BARBECHO - 'Braakgewas' Zomergewas dat wordt ver
bouwd in het vroegere braakjaar van het año y vez vruchtwisselstelsel
Zie ook Rotatiegewas Barbecho Año y vez
CULTIVOS SOCIALES - Gewassen die veel arbeid vragen en daardoor
gunstig zijn voor de omvang van de agrarische werkgelegenheid (sui
kerbiet, katoen, olijl e d )
CULTIVO AL TERCIO - Driejaarlijks vruchtwisselstelsel, vroeger veelal
met een gewas per drie jaar, nu vaak twee Deel 2 1 1
CUOTA FIJA - Vast normbedrag aan grondbelasting bepaald op basis van
de base liquidable Deel 1 3 2
CUOTA PROPORCIONAL - Variërend bedrag aan grondbelasting dat ge
heven wordt op bedrijven met een base imponible hoger dan 100 000
pesetas Deel 1 3 2
DAGLONER - (Jornalero Eventual) Arbeidskracht die per dag of voor
een bepaald karwei wordt ingehuurd
DEHESA — Weidegronden met verspreide boomgroei van vnl kurk en
steeneiken, m Sevilla en Cordoba m η voorkomend m de Sierra
Ook groot extensief veeteeltbedrijf op genoemde gronden
DESANIMADOS - 'Ontmoedigden' Werklozen die zich met als zodanig
laten inschrijven omdat ze de kans op het vinden van een baan nihil
achten
DIREKTE EXPLOITATIE - Het door de eigenaar voor eigen rekening en
verantwoording exploiteren of doen exploiteren ( d m v bedrijfsleider
of zaakwaarnemer) van zijn bezit (ι 11 verpachten = indirekte exploi
tatie)
Vgl Persoonlijk exploiterende eigenaar Absenteïsme Deel 1 1 3 1
DPA - Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura
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DPH - Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda
DPT — Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo
DROOG/DROGE GROND - Niet bevloeide grond (secano)
EMPLEO - Werk, werkgelegenheid
EMPLEO COMUNITARIO - Door de overheid betaalde werkverschaffing
aan werkloze landarbeiders m Zuid Spanje Deel 3 2 1
EMPRESA, EMPRESARIO - Onderneming, ondernemer
ENCARGADO - Bedrijfsleider
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA - Enquête onder de beroepsbevol
king die in Spanje elk kwartaal wordt gehouden Deel 3 1 2
EPA — Encuesta de Población Activa (zie aldaar)
EVENTUAL - Dagloner
FANEGA(-TIERRA) — Oppervlaktemaat, vanerend naar de streek
In de gemeente Cordoba 0,61 ha in Carmona 0,57
FIJO — (Trabajador fijo) Arbeidskracht in vaste dienst
FINCA — Grondbezitting
Deel 1 3 2

In het dagelijks spraakgebruik ook 'boerderij'

FNPT — Fondo Nacional de Protección del Trabajo
fonds

Werkgelegenheids

FTT UGT - Zie Vakbonden
GESELEKTEERDE GEMEENTEE - Gemeente die als representante werd
gekozen voor een bepaalde regio van Sevilla of Cordoba, ter bestude
ring van het latifundisme aan de hand van de uitkomsten van de
Censo Agrario van 1972 Deel 1 3 1, Figuur 1 1
GEKORRIGEERD LATIFUNDISME KONCENTRATIEGETAL - Zie La
tifundisme koncentratiegetal
GRANDE — Persoon die behoort tot de hoogste Spaanse adel, de grandeza
GRONDBELASTING INDEX - Verhouding tussen het gemiddeld belast
baar bedrag aan grondbelasting (liquido imponible) van een gemeente
en het gemiddeld belastbaar bedrag in Sevilla en Cordoba, per hektare
Berekening
liquido imponible per ha m een gemeente
l'quido imp per ha in Sevilla en Cordoba (=1191 ptas)
Deel 1 4 3
GROOTGRONDBEDRIJF, GROOTGRONDBEZITTING - = Latifundio

GROOTVEEEENHEID - Maatstaf ter bepaling van de omvang van een
veestapel 1GVE = een melkkoe van 500 kg die 3000 liter melk per
jaar geeft en 3000 voedereenheden per jaar consumeert
Gebruikte conversie coëfficiënten
paard 1 0 (muil)ezel 0 7, schaap en geit 0,1, varken 0,3, kip 0,01,
stieren en koeien boven 2 laar 1,0 runderen onder 2 jaar 0,5 (Cor
donmerea 1973 84)
GVE - Grootveeeenheid (zie aldaar)
haSE - Zie Secano equivalent
HERMANDAD (SINDICAL NACIONAL) DE LABRADORES Y GANA
DEROS — Broederschap van boeren en veehouders'
(Plaatselijke afdeling van de) smdicalistische agrarische organisatie
onder het Franco regime, in 1977 opgeheven
HOJAS — Slagen bij een vruchtwisselstelsel
INC — Instituto Nacional de Colonización
1939 1971 Voorloper van het IRYDA

Kolonisatie instituut van

INE — Instituto Nacional de Estadística
IRRIGATIE - Zie Regadío
IRYDA - Instituto Nacional de Reforma γ Desarrollo Agrario Openbaar
lichaam dat in 1971 o a de taken van het INC overnam
JORNADA - Arbeidsdag
JORNADAS TEÓRICAS - 'Genormeerd' aantal arbeidsdagen dat door de
belastingdienst wordt vastgesteld per soort van grondgebruik t b ν de
heffing van de sociale verzekeringspremies Opgenomen in de Cuadros
de Tipos Evaluatorios Deel 1 3 2
JORNALERO/IOBRERO) EVENTUAL - Dagloner
LABOREO FORZOSO - Verplichting, op te leggen aan grondeigenaars, om
hun land adekwaat te bebouwen met het doel werkgelegenheid te
scheppen of te behouden
LABRADOR — Landbouwer Naam waarmee ook de direkt exploiterende
grondeigenaars zichzelf aanduiden
LAGE CAMPIÑA - Het lage deel van de vlakte van de Guadalquivir in
Sevilla en Cordoba, inclusief de Vega del Guadalquivir Voor het
onderzoek met behulp van de geselekteerde gemeenten' (Censo Agra
по) is de Lage Campiña verdeeld m
Het Westen de gemeenten Alcalá en Carmona
Het Midden de gemeenten Marchena, Ecija en Palma
Het Oosten de gemeenten Cordoba Santaella en Castro (Figuur 1 1)
LANDBOUW/OPPERVLAKTE - Zie Bodemgebruik
LATIFUNDIO - Grootgrondbedrijf grootgrondbezittmg
Als definitie is in deze studie gekozen agrarische bedrijven of grond
bezittingen van 300 ha of groter die privaateigendom zijn Deel
1 1 3
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LATIFUNDISME - (Latifundismo) Algemene term waarmee het verschi|n
sel latifundio (grote bedrijven en bezittingen en de daarmee verbon
den kenmerken en gevolgen) wordt aangeduid Deel 1 1 1
LATIFUIMDISMEGEBIED - Regio waar latifundios een belangrijke plaats
onder de bezittingen en bedrijven innemen
Hier het zuidwestelijk deel van Spanje dat de provincies omvat met
een latifundisme koncentratiegetal van 100 of hoger Deel 1 4 2
LATIFUNDISME KONCENTRATIEGETAL - Maat voor het bepalen van
het relatieve belang van het latifundisme m een provincie of gemeente
Berekening
oppervlakte % van latifundios in prov /gem
^g
oppervlakte % van latifundios m Spanje*
( * = 20 9)
Voor de gemeenten van Sevilla en Cordoba is ook een GEKORRI
GEERD
L A T I F U N D I S M E KONCENTRATIEGETAL berekend
m b ν de Grondbelasting index (zie aldaar) Hierbij wordt ook reke
nmg gehouden met de produktiewaarde van de grond zoals die blijkt
uit het gemiddelde bedrag van de líquido imponible
Berekening van het gekorrigeerd lati f konc getal Latifundisme kon
centratiegetal χ Grondbel index Deel 1 4 2
LATIFUNDIST — (Latifundista) Eigenaar van een of meer latifundios
LIQUIDO IMPONIBLE - (Tipo evaluatorio Base imponible Producto li
guido) Belastbaar normbedrag voor landbouwgrond en vee Deel
1 32
MANIJERO - Voorman opzichter bij het werk
MUNICIPIO - Gemeente
MUTUALIDAD NACIONAL AGRARIA - Agrarisch verzekeringsfonds
NAGEWAS — (Tweede gewas) Zomergewas dat op bevloeide grond geteeld
wordt na de oogst van het wintergewas (b ν sorghum soja of zonne
bloemen na de oogst van tarwe)
NIET BEWERKTE OPPERVLAKTE - (Tierra no labrada) Zie Bodemge
bruik
NO

CLASIFICABLES - Níet klassificeerbaren werklozen die niet bij
een bedrijfssektor kunnen worden ingedee d omdat ze nog met eerder
werkten (m η schoolverlaters)

OCUPADOS — Werkenden het werkende deel van de beroepsbevolking
OCUPADOS EN SENTIDO ESTRICTO - Werkenden in strikte zin (vormen
samen met de activos marginales de ocupados)
PARADOS — (Desempleados Desocupados) Werklozen
PARITEITSINKOMEN - Inkomen dat een agrariër minimaal moet verdie
nen om eenzelfde levenspeil te hebben ais een met agrariër die gelijk
waardig werk verricht
Door ons voor Andalusie m 1977 bepaald op 300 000 pesetas per
jaar Deel 3 14 1
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PARO, PARO FORZOSO - (Gedwongen) werkloosheid
PARO ESTIMADO(PE) — 'Geschat' werkloosheidscijfer, waarschijnlijk ge
baseerd op het PR cijfer
PARO REGISTRADO(PR) - Werkloosheidscijfer dat is gebaseerd op het
aantal werkzoekenden dat staat geregistreerd bij de arbeidsbureaus
PEONADA — Arbeidsdag, 'dagwerk'
PERSOONLIJK EXPLOITERENDE EIGENAAR - Eigenaar van een land
bouwbedrijf die daadwerkelijk zelf de exploitatie voert (tenminste het
management en de dagelijkse leiding verzorgt, eventueel zelf ook
lichamelijk werk verricht)
Vgl Direkte exploitatie, Absenteisme Deel 1 1 3 1
PLURIEMPLEO — Het door eenzelfde persoon vervullen van meerdere banen tegelijk
POBLACON ACTIVA - (Activos) Beroepsbevolking de aktieven
POBLACIÓN INACTIVA beroep

(Inactivos)

Niet aktieven, bevolking zonder

PRIVAATBEZIT — Grondeigendom van een natuurlijk persoon of van een
kleine groep van natuurlijke personen (vennootschap, groep familie
leden) Delen 1 1 1, 1 1 2 en 1 4 1
PUBLIEK SOCIAAL BEZIT - Grondeigendom van publiekrechlcli|ke
lichamen of van sociale groeperingen en organisaties Delen 1 1 1 ,
1 1 7 en 1 4 1
RASTROJO

Stoppelweide

REGADÍO, TIERRA DE REGADÍO - Irrigatie bevloeide grond
In de Campiña wordt de grond ten dele permanent en ten dele tijdp
lijk bevlœid
PERMANENTE BEVLOEIING is irrigatie die ook m de zoinei kan
doorgaan omdat voldoende irrigatiewater beschikbaar is
TIJDELIJKE BEVLOEIING vindt alleen in het voorjaar plaats Deel
232
RIQUEZA IMPONIBLE - Met behulp van normbedragen vastgestelde be
lastmggrondslag voor een bezitting of een bedrijf
Vgl Líquido imponible Deel 1 3 2
ROTATIEGEWAS - (Wisselgewas Cultivo de barbecho) Gewas dat af
wisselend met het hoofdgewas wordt verbouwd BIJ het año ν vez
vruchtwisselstelsel van de Campiña betreft het zomerqewassen als
zonnebloemen, peulvruchten, suikerbieten e d
Vgl Bodemgebruik, Año y vez Barbecho
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RUEDO - Cirkelvormig landbouwgebied rondom een nederzetting Vaak
worden vanaf de nederzetting drie koncentrische zones onder
schelden
(1) een zone met kleine percelen en tuinen die enkele kilometers
breed is en vaak specifiek als de ruedo wordt aangeduid, (2) de 'tras
ruedo' met middelgrote percelen en bedrijven, (3) de 'ruedo de lati
fundios' of 'campiña' met grootgrondbedrijven Delen 1 1 3 4 en
1 44
SEAF-PPO - Servicio de Empleo y Acción FormativaPromocion Profesio
nal Obrera Dienst van het Ministerie van Arbeid en van de DPT s
Thans opgenomen in het INEM (Instituto Nacional de Empleo)
SECANO (TIERRA DE ) - Droge landbouw met bevloeide grond
SECANO-EQUIVALEIMT(haSE) - Oppervlakte eenheidsmaat voor een be
drijf of bedrijfsklasse, verkregen door de bevloeide oppervlakte (rega
dio) om te rekenen in eenheden droge oppervlakte (secano) volgens de
normen
1 ha droge grond
=
1 haSE
1 ha permanent bevloeide grond
=
3 haSE
1 ha tijdelijk bevloeide grond
=
2 haSE
Deel 3 1 4 4
SENPA - Servicio Nacional de Productos Agrarios (dienst van het Mm van
Landbouw)
SEÑORITO — Denigrerende term om een grootgrondbezitter aan te duiden
SIN EMPLEO ANTERIOR - Werkloze die nog niet eerder werkzaam is
geweest, m π schoolverlaters
Vgl по clasificables
SOC - Zie Vakbonden
STANDAARDUREN Normaal' aantal benodigde arbeidsuren (per
maand per jaar) voor een gewas of veesoort Deel 3 1 3
STANDAARD BRUTO GELDOPBRENGST - Zie Bruto geldopbrpnqst
TE - Trekkereenheid, maatstaf ter bepaling van de omvang van het trekker
park, zoals hier toegepast, waarbij 1 TE = een traktor van 100 pk
Deel 2 1 3
TEMPOREROS SIN TRABAJO - Werkloze seizoenarbeiders
TIERRA CALMA - Traditionele naam voor de droge akkerbouwgeucien
(m π die met latifundios) in de Lage Campiña
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 32 1

Arbeider m loonui°4Sl

С

I

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA - (Obrero autonomo) Werkeno
voor 'eigen rekening', iemand die zich tenminste een deel van h i t jair
zelf verzekert bij het agrarisch fonds Deel 3 2 1
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VAKBONDEN - De voornaamste m Andalusie opererende bonden van
landarbeiders zijn
De Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), aangesloten bij de
socialistische Unión General de Trabajadores (UGT)
Comisiones Obreras del Campo (CC 00 Ci, aangesloten bij de com
munistische vakcentrale Comisiones Obreras (CC 0 0 )
Het Sindicato de Obreras del Campo (SOC) (m 1978/79 SAT ge
heten. Sindicato Andaluz de Trabajadores) Deze was voorheen aan
gesloten bij de CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores), waarmee ze echter m maart 1980 brak Volgens haar
voorzitter Diamantino García, pastoor van Los Corrales, is de ideólo
gie van de SOC zowel gebaseerd op het socialisme als op het anarcho
sindicalisme (Triunfo, 906, 1980)
De SOC heeft minder leden dan de andere twee (circa 40 000 tegen
over meer dan 100 000 bij elk van de beide andere), maar ZIJ is
militanter en heeft aktievere leden
De oudste centrale van landarbeiders in Andalusie, de CNT (Confede
ración Nacional de Trabajo) heeft tegenwoordig nog maar weinig
aanhang
VASTE ARBEIDSKRACHT(EN) - (Persona fija Personal fijo)
Zie Volledige baan
V B , - Volledige baan (zie aldadr)
VEGA — Geirrigeerde of irrigeerbare vlakte voornamelijk gebruikt voor
akkerbouw In Sevilla en Cordoba de vlakte langs de Guadalquivir
(de 'Vega dpi Guadalquivir' grotendeels bevloeid) en de vlakte ten
Ζ O van Carmona (de 'Vega de Carmona' vrijwel met bevloeid)
VOLLEDIGE BAAN ( V B ) - Wanneer het voor een arbeidskracht per jaar
beschikbare werk minimaal gelijk is aan een AJE Als de ν b door een
arbeidskontrakt wordt gegarandeerd is er sprake van een vaste ar
beidskracht
WISSELGEWAS - Rotatiegewas (zie aldaar)
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SUMMARY
SPANISH LATIFUNDIOS. LAND USE AND EMPLOYMENT ON THE
LARGE AGRICULTURAL
ENTERPRISES IN SEVILLA EN CORDOBA

PART ONE.
In the literature are to be found a variety of opinions on
latifundism in Spain. One can find positive as well as very negative opinions
on the method of exploitation of the large agricultural enterprises (latifundios) and on the enterpreneurial qualities of the large landowners (latifundists). Moreover there is a strong difference of opinion on the effects of
latifundism on e.g. employment and the regional economy. Few of these
ideas however are based on careful research. Also, very different definitions
are used for a latifundio. In general these can be divided in two groups:
definitions involving only a size criterion and definitions using not only size
but also qualitative criteria, such as extensive land use or absenteeism of the
landlord. After a period of silence, the discussion on latifundism has in
recent years flared up again in Spain, more especially in Andalusia. The
reasons for this can be found in the dramatically increased agricultural unemployment in Andalusia and in the movement towards autonomy for this
region.
The aim of this study was to analyse the current situation of latifundism in Spain. Latifundios are considered to be landed properties and
agricultural enterprises of 300 hectares and over that are in private ownership. The practical research dealt with the large agricultural enterprises in
the Andalusian provinces of Sevilla and Córdoba and they were studied in
detail in a part of the plain of the Guadalquivir, the 'Lower Campiña'. The
two provinces were selected because of their location in the 'latifundia
region' of S.W. Spain (Fig. 1.3), because they are in the same natural landscapes (Fig. 1.8) and because they differ in socio-economic and agrarian
structure. The Lower Campiña was chosen for the following reasons: (1) it
is the main latifundism area of these provinces (measured by physical area
of the enterprises and the soil quality; Fig. 1.4B); (2) with respect to its
physical geography it is a fairly homogeneous area that enables regional
comparisons, and (3) being one of the best agricultural areas of Spain, it
enables an intensive land exploitation.
Two aspects were especially researched: land use (crops, productionintensity, crop diversity, etc.) and employment (size, labour-intensity,
seasonal fluctuations, development, origin of the labourers, etc.). In addition,
in order to be able to study better the large agricultural enterprises and to
evaluate their characteristics, further aspects were investigated such as the
regional spread of latifundism in Spain and in Sevilla and Córdoba, the
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situation on the agricultural labour market, land use and employment in
smaller enterprises (i.e. less than 300 hectares), regional and size differences
of latifundios, and characteristics of the landowners.
Two data sources were especially important for the research, first of
all the Censo Agrario (agricultural census) of 1972, from which not only
published material was used, but also unpublished results for 23 municipalities in Sevilla and Córdoba (Fig. 1.1). These municipalities are located in
different natural landscapes and their enterprises of 300 hectares and over
consist for nearly 100% of private property (property owned by private
individuals, families and partnerships). The second important data source
was a survey held in 1977 and 1978 on 93 large agricultural enterprises in
the Lower Campiña: 49 in the municipalities of Carmona and Alcalá de
Guadaira (Sevilla) and 44 in the Cordobese municipalities of Córdoba and
Santaella (Fig. 1.2). Further 24 smaller enterprises were interviewed and the
results were used of a survey held by Mr. Loring in 1974/75 in the Campiña
of Córdoba. From this 79 questionnaires were selected: 12 from latifundios
and 67 from smaller enterprises.
PART TWO.
By analyzing land use on the basis of the Censo material it
appears that there are huge differences between the latifundios in the various
natural regions of the two provinces. In the Pedroches of Córdoba and the
Sierra Morena of Sevilla and Córdoba 90% of their area is not used for agricultural production at all or only for vere extensive purposes: unproductive
land, fallow land, natural vegetation, woods and natural pasture (Table 2.2).
In the Lower and Higher Campiña regions this proportion is much lower,
namely 10 and 30%. Information is
lacking which would prove beyond
any doubt that non-productive and extensive use are only due to the physical
circumstances. However, the fact that the proportions of these kinds of land
use in smaller enterprises (i.e. less than 300 hectares) are on the average more
than 50 percent lower, leads to the conclusion that at least part of the
latifundio land could be exploited more intensively. Our own survey gives
evidence for the latifundios in the Lower Campiña, and this shows that nonproductive or very extensive land use is very rare there. Except for a limited
acreage of pasture in Sevilla this land is unsuited for arable farming.
In all regions of both provinces the cultivated land on the latifundios
is used less intensively than in smaller enterprises, as indicated by the sorts of
crops grown (Table 2.1 and 2.3). Intensive production such as sugar-beet,
olives, garlic, cotton, fruits or dairy farming rank very moderately, even in
the Lower Campiña. On the latifundios surveyed an average of 75% of the
cultivated acreage is used for the rather extensive crops of wheat and sunflowers and even on irrigated land this percentage is as high as 40. From a
technical point of view the exploitation of these enterprises is generally
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performed by means of 'modern' and rational methods: artificial fertilizer,
presticides and machines are used on a large scale.
The survey enables more exact indicators to be applied for measuring
production-intensity, namely gross money return (BGO) and gross production-quotient (BPQ). The latter gives the ratio between the realised gross
money return and a standard value for that BGO, which can be reached with
a good but not intensive exploitation. According to these criteria only 20%
of the latifundios are exploited at loss or marginally, whereas 34% are exploited intensively (Table 2.11). On the average the exploitation of the latifundio land can be qualified as 'moderately intensive'. In this they hardly
differ from the smaller enterprises. Although the latter have a higher proportion of intensive crops, the physical returns are in general lower than on the
latifundios. For the latifundios we see a decreasing production-intensity with
increasing acreage (Fig. 2.6).
In general the latifundio land has a one-sided exploitation. Many
enterprises only grow two crops, namely wheat and sunflowers. Except for
the class under 30 hectares this also holds true for the smaller enterprises
(Tables 2.5 and 2.7). During the seventies a shift has ocurred from intensive
to extensive crops, at least as far as the latifundios are concerned; on the
smaller enterprises this was far less the case.
In all the exploitation characteristics of the latifundios mentioned
above there is a clear difference between Sevilla and Córdoba, which is
especially clear in the Lower Campiña. In the Cordobese part of this area,
crop variety is less one-sided, relatively more intensive crops are chosen,
production-intensity is higher (it can be qualified as 'moderately intensive'
versus 'extensive' in Sevilla) and the recent shift from intensive to extensive
crops has been smaller than in Sevilla. In Sevilla there is no correlation
between the degree of the production-intensity and the size of the latifundios, whereas Córdoba shows a decrease of intensity with an increase in
farm size.
PART THREE.
On the labour markets of Sevilla and Córdoba there is a
large shortage of agricultural employment. An estimated 30% of the agricultural labourers are permanently unemployed, the percentage in Sevilla being
nearly twice as high as in Córdoba. The two provinces accounted in 1978 for
about 1/3 (= 45,000) of the unemployed agricultural labourers in Spain. The
unemployment has increased steadily in recent years whereas the chances of
finding alternative employment in other sectors or of migrating have diminished. Therefore poverty and hunger occur more and more and lead to social
tensions and actions forcing improvement measures. It follows that the
employment on the latifundios is of great importance for the agricultural
labourers and for the labour market in the two provinces.
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With the available data only the employment on the latifundios of
the Lower Campiña could be studies thoroughly. Labour-intensity, expressed
in the number of man-days per hectare (AD/ha) or in man-days per hectare
standardised area secano-equivalents (AD/haSE), turns out to be low on the
large agricultural enterprises. On the average they can be described as 'labourextensive'. This is mainly caused by the selection of crops: for the crops
grown, the average amount of labour applied is comparable with the standard
norms (smd's) for those crops. We see great regional variation also in labourintensity. On the latifundios of Córdoba about 1/3 more labour per hectare
is applied than on those of Sevilla. The former can be qualified as 'moderately
intensive', the latter as 'extensive' (Table 3.10). Generally speaking a decrease
in labour-intensity coincides with an increase in farm size. This holds true
for all size classes (Fig. 3.12 and 3.16) as well as for the latifundios separately, although enterprises of 100 to 300 hectares are the most labourextensive. In a regional breakdown however it is only for the latifundios in
Córdoba that we find a decrease associated with size; Sevilla shows little
variation in labour intensity between the latifundio size categories (Fig.
3.14).
Labour productivity (gross production per labour year unit) is on the
average high on latifundios and much higher than on enterprises of smaller
size. On latifundios there is a slight increase with size. In Sevilla labourproductivity is nearly twice as high as in Córdoba because of the much lower
input of labour.
During the seventies agricultural labour-intensity decreased. This
decrease was greatest on the largest enterprises and the decrease on the
latifundios in Sevilla was far greater than on those in Córdoba. The employment on the latifundios shows quite big seasonal fluctuations, but the
volume of these are, relatively speaking, not much bigger than on the
smaller enterprises (Fig. 3.17 and 3.18).
Day labourers and permanent workers each contribute half of the
total labour applied on the latifundios. Since casual labourers are employed
only for short periods, they form about 2/3 to 3/4 of the total number of
employees. In Sevilla the permanent labourers account for 53% of the total
amount of labour, in Córdoba for 42%. In the latter region the number of
permanent jobs is fewer than would have been possible, considering the fluctuations in labour demand. In both regions half of the permanent labourers
are tractor drivers (Table 3.13 to 3.15).
Of the regular employees 1/3 live permanently on the latifundios, the
rest come from more or less distant villages (Table 3.16). The regions of
origin of permanent and day labourers have nearly the same size, although
they are far larger in Córdoba than in Sevilla. In Córdoba the recruitment
areas cover a large part of the province, whereas in Sevilla both permanent
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and casual labourers predominantly come from the nearest places (Fig. 3.20
to 3.23). The reason for this difference is probably that in Córdoba it is impossible to find sufficient labourers in the vicinity because the crops grown
there demand a lot of labour, and because of the existence of peaks in the
labour demand.
PART FOUR.
A striking result of our study is, that there are considerable differences in the exploitation of the land and in the employment of
labour between the latifundios of Sevilla and Córdoba. Those of Córdoba are
distinctively more intensive in production and labour than those in Sevilla.
The cause for this cannot be found in the natural conditions since these
are in the Sevillian sample area slightly better than in the Cordobese area, as
is expressed e.g. by the higher physical yields of the crops. It appears that
the landlords in Córdoba choose relatively more crops with an intensive
nature.
The explanation for this difference in choice must be sought in the
behaviour of the land owning group. The extent to which the latifundists
are involved in the exploitation of their enterprises varies greatly. The two
extremes we defined as 'absentees' and 'personally operating landlords'.
The latter lead the exploitation themselves and normally they are present on
their enterprises every day. The former seldom visit their enterprises and
leave the management to a main overseer and/or an administrator. Considerable differences occur between the enterprises of these two groups of owners.
The differences are met with in both the Sevillian and in the Cordobese
sample area (Table 4.1). Concerning the production-intensity and labourintensity, the enterprises of the absentees score on various indicators on
average 20 to 50% lower than those of personally operating owners. On the
enterprises of absentee landlords crops with an extensive character are
chosen more, crops for which the government has given price- and sale
guarantees (especially wheat and sunflowers). The personally operating
owners choose relatively more of (very) intensive crops and they apply in
addition 30% more labour than necessary according to the standard mandays. Even so the exploitation of these enterprises is profitable for their
owners.
According to our survey the personally operating landlords are
associated with some other features. Only one of these owners was 'physically
absent' (defined as: living more than 50 kilometers from one's enterprise),
versus 40% of the absentee landlords. Only 10% of the former had their
main occupation in non-agricultural activities, as opposed to 95% of the
absentees. The latter group contains relatively more persons belonging to the
nobility and these landlords possess in general a somewhat greater number of
estates than do the personally operating owners.
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Of the latifundios surveyed for which the involvement of the owner
with the operation could be ascertained, half belonged to absentees and half
to personally operating owners. In Sevilla however, the absentee landlords
form nearly as much as 2/3 of the total, whereas this proportion lies in
Córdoba at 1/3 (Table 1.11). This difference is in our opinion the main
reason for the variations in land use and employment between the latifundios of Sevilla and Córdoba.
From our study it can be concluded that at least 80% of the latifundios in the Lower Campiña of Sevilla and Córdoba are exploited, from a
business point of view, in a profitable way. In socio-economic perspective
however great disadvantages adhere to the way in which latifundio land is
used, namely the choice of predominantly extensive forms of production:
— the actual employment is much smaller than the potential (mainly in
Sevilla);
— employment has decreased sharply in the last decade (especially in Sevilla);
— half of the available work consists of casual labour;
— a relative small proportion of the area is used for production for which
their exists a shortage on the Spanish national market.
A partial change of the crop choice would certainly be possible without endangering the profitability of the enterprises. Such a change would
offer various advantages, such as: increase of employment, decrease of
import and increase of export of agricultural products, and supplementary
non-agricultural employment if crops were grown that could be processed
locally. Such a change would only have a chance however if all latifundists
would exploit their enterprises personally or if the exploitation of the latifundio land were handed over to small farmers or to farmers' co-operatives.
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S/NTESIS
Primera parte
Son muy variados los juicios que aparecen en la literatura sobre el
latifundismo en España. Se pueden encontrar tanto opiniones positivas como
may negativas sobre los métodos de explotación en las grandes empresas
latifundistas y sobre las cualidades empresariales de los empresarios latifundistas, siendo también muy divergentes las opiniones en cuanto a las
consecuencias del latifundismo sobre, por ejemplo, el empleo de la mano de
obra y la economía regional. Sin embargo, pocos de estos puntos de vista
están basados en investigaciones científicas. Además se utilizan para un latifundio definiciones muy diferentes. Estas se pueden dividir, en términos
generales, en dos grupos: definiciones en las cuales se utiliza solamente un
criterio de tamaño, y aquellas en las cuales también se tienen en cuenta
criterios cualitativos, tales como la utilización extensiva del suelo o el absentismo de los propietarios. Tras un largo perfodo de silencio, la discusión sobre
el latifundismo se encendió en los últimos años nuevemente en España y en
particular en Andalucía. Las razones de esto deberán buscarse tanto en el
dramático aumento del desempleo agrario en Andalucía como en las luchas
por la autonomía de esta región.
El objetivo de este estudio fue la investigación de la situación actual
del latifundismo en España. Se consideran latifundios las propiedades de tierra
y empresas agrarias de 300 hectáreas o más, que son propiedad privada. La
investigación propiamente dicha se orientó hacia las empresas en las provincias andaluzas de Sevilla y Córdoba y se concentró particularmente en una
parte del valle del Guadalquivir, la 'Campiña Baja'. Ambas provincias fueron
elegidas por estar situadas en la 'zona latifundista'del sur de España (Fig. 1.3),
porque los mismos paisajes naturales se extienden en ambas provincias (Fig.
1.8), y porque presentan diferencias en su estructura socio-económica y
agraria. La elección de la Campiña Baja se debió a las siguientes razones: por
ser la principal zona latifundista de ambas provincias (en cuanto a extensión
superficial de las empresas y calidad del suelo; Fig. 1.4B), por ser, desde el
punto de vista físico-geográfico una zona considerablemente homogénea que
hace posible las comparaciones regionales y que, al configurar una de las
mejores zones agrícolas de Espaça, permite una explotación intensiva de la
tierra.
Se investigaron especialmente dos aspectos: la utilización del suelo (tipos de
cultivos, intensidad de la producción, diversidad, etc.) y el empleo de la mano
de obra (volumen, intensidad, fluctuaciones anuales, desarrollo, procedencia
de los trabajadores, etc.). Además se estudiaron aquellos aspectos que
fueran de importancia para la investigación de las grandes explotaciones agrarias y para la evaluación de sus características, tales como la distribución
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regional del latifundismo en España y en Sevilla y Córdoba, la situación del
mercado de trabajo agrario, la utilización del suelo y el empleo de la mano de
obra en las empresas menores (< 300 ha), diferencias regionales y de tamaño
entre los latifundios, y las características de los grandes propietarios.
Dos fuentes de información fueron particularmente importantes para
los fines de la investigación. En primer lugar, el Censo Agrario de 1972. Del
mismo, no sólo se utilizaron las publicaciones, sino también los resultados
no publicados de 23 municipios en Sevilla y Córdoba (Fig. 1.1), que están
ubicados en los diversos paisajes naturales y de los cuales casi el 100% de
las empresas de 300 ha y más están en manos privadas (propiedades de personas naturales, familias y sociedades). La segunda fuente importante de información fue una encuesta que realizamos en 1977 y 1978 sobre 93 empresas latifundistas de la Campiña Baja: 49 en los municipios de Carmona y de
Alcalá de Guadaira (Sevilla) y 44 en los municipios de Córdoba y Santaella
(Córdoba) (Fig. 1.2). Al mismo tiempo se entrevistaron también 24 empresas
menores y se utilizaron los resultados de una encuesta de empresas que Loring
llevó a cabo en 1974/75 en la Campiña de Córdoba. De esta última se seleccionaron para nuestra investigación 79 encuestas, 12 de latifundios y 67 de
empresas menores.
Segunda Parte
Del estudio de la utilización del suelo, basándonos en el material del
Censo, grandes diferencias resultan entre los latifundios de las diversas
regiones naturales de ambas provincias. En Los Pedroches de Córdoba y en
la Sierra Morena de Sevilla y Córdoba, el 90% de la superficie no se utiliza
para la producción agraria, o bien se utiliza solamente para fines muy extensivos: tierra improductiva, barbecho, vegetación natural, montes, pastizales.
(Tabla 2.2). En las Campiñas Baja y Alta esta proporción es mucho menor,
a saber, respectivamente, del 10 y el 30%. No se cuenta con suficientes datos
para poder afirmar irrefutablemente que la no utilización o el uso extensivo
se deban a las condiciones naturales; sin embargo, si consideramos que la
proporción de estas superficies en las empresas menores (< 300 ha) es, en
término medio, de un 50% más baja, se puede concluir que por lo menos
una parte de las tierras latifundistas se puede explotar en forma más intensiva.
De nuestra encuesta también podemos observar que el uso improductivo o
muy extensivo de la tierra en los latifundios de la Campiña Baja se da con
muy poca frecuencia. Se pudo comprobar además que estas tierras, a excepción de una reducida superficie de pradera en Sevilla, no son idóneas nara la
labranza.
En todas las regiones de ambas provincias, la tierra cultivada de los
latifundios se trabaja en forma menos intensiva que en las empresas menores,
como lo indican los tipos de cultivos practicados. (Tablas 2.1 y 2.3). Las
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producciones intensivas tales como la remolacha azucarera, olivares, ajo,
algodón, frutales o cría de ganado lechero ocupan también en la Campiña
Baja un modesto lugar. En los latifundios incluidos en la encuesta se utiliza
un 75% de la superficie cultivada para los cultivos relativamente extensivos,
trigo y girasol, y aún en las tierras de regadío esta proporción es del 40%.
Desde el punto de vista técnico estas empresas son explotadas en forma
'moderna' y racional, se utilizan en gran escala maquinarias, pesticidas y
abonos químicos.
Por medio de los datos obtenidos en la encuesta se pudieron también
establecer indicadores más exactos para medir la intensidad de la producción.
Nos referimos al producto bruto (BGO) y al cociente de producción bruta
(BPQ). Este último representa la relación entre el producto bruto real y un
valor estándar del producto bruto que se podría alcanzar por medio de una
explotación buena, si bien no intensiva. De acuerdo con estos indicadores
apenas un 20% de los latifundios es explotado con pérdidas o en forma marginal, y un 34% en forma extensiva (Tabla 2.11). En término medio la
explotación en los latifundios se puede calificar como 'de intensidad limitada'.
En esto se diferencian muy poco de las empresas menores entrevistadas. Si
bien éstas últimas tienen una proporción mayor de cultivos intensivos, el
rendimiento de los mismos es en promedio menor que la de los latifundios.
En estos últimos se observa una disminución de la intensidad de producción
a mayor clase de superficie de las explotaciones (Fig. 2.6).
En general las tierras latifundistas se explotan unilateralmente. En
muchas empresas apenas se practican 2 tipos de cultivos: trigo y girasol.
Con excepción de las clases menores de 30 ha, el bicultivo se aplica sin embargo también en las empresas menores (Tablas 2.5 y 2.7). En el transcurso
de los años 70 se abservó en los latifundios un desplazamiento de cultivos
intensivos a extensivos. Este cambio fue mucho menor en las pequeñas
empresas.
De todas las características de la explotación mencionadas para los
latifundios, se nota una clara diferencia entre Sevilla y Córdoba, lo cual se
pudo comprobar bien, particularmente en la Campiña Baja. En los latifundios cordobeses, la elección del cultivo es menos unilateral, hay mayor
preferencia por los cultivos intensivos, la intensidad de producción es mayor
(allí podríamos calificarla como 'de intensidad limitada', mientras que en
Sevilla como 'extensiva'), y el desplazamiento de producción intensiva a
extensiva ocurrido recientemente fue menor que en Sevilla. Mientras que en
Sevilla no existe ninguna correlación entre el nivel de la intensidad de producción y la superficie de los latifundios, en Córdoba se puede hablar de una
merma de la intensidad a mayor superficie.
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Tercera Parte
En los mercados de trabajo de Sevilla y Córdoba existe una gran insuficiencia en el empleo de la mano de obra agraria. Se calcula que un 30%
de los obreros agrícolas está estructuralmente desocupado, aunque el porcentaje en Sevilla es casi el doble que en Córdoba. Con una cifra que alcanza los
45.000 proveyeron ambas provincias, en 1978, casi un tercio de los obreros
agrarios parados de toda España. Este paro se intensifica continuamente en
los últimos años, al mismo tiempo que se reducen las oportunidades de
empleo en otros sectores o la posibilidad de migración. Esto implica pues
un aumento de la pobreza y el hambre, lo que conduce a tensiones sociales
y a acciones para lograr medidas de mejoramiento. El empleo de la mano de
obra en los latifundios es, por lo tanto, de gran importancia para los obreros
agrarios y el mercado de trabajo de ambas provincias.
Con los datos disponibles solamente se pudo estudiar a fondo el
empleo de la mano de obra en los latifundios de la Campiña Baja. La intensidad de trabajo empleado, expresada en el número de días de trabajo por ha
(AD/ha) o en días de trabajo por hectárea de superficie estándar equivalente
de secano (AD/haSE), resulta baja en las grandes propiedades. En término
medio se la debe caracterizar como 'extensiva'. La causa de esto es principalmente el tipo de cultivo seleccionado ya que, para los cultivos que se practican se utiliza una cantidad de mano de obra que coincide con las normas
estándar para una explotación normal. También en lo que respecta a la intensidad de trabajo se pueden ver grandes diferencias regionales. En los latifundios de Córdoba se emplea aproximadamente 1/3 de mano de obra más
por ha que en los de Sevilla. Aquellos pueden ser calificados como 'de intensidad limitada', los de Sevilla como 'extensivos' (Tabla 3.10). En general
se observa una disminución de la intensidad de trabajo a mayor tamaño de
empresa. Esto es válido tanto para todas las clases de tamaño, como particularmente para los latifundios, si bien las empresas de alrededor de 100 a
300 ha presentan la menor intensidad. Sin embargo, desde un punto de vista
regional, vemos sólo en Córdooa una disminución de intensidad con el
aumento del tamaño: en Sevilla hay poca diferencia de intensidad de trabajo
entre los distintos tamaños (Fig. 3.14).
La productividad de la mano de obra (producción bruta por unidad de
trabajo UTH) es en promedio alta en los latifundios y mucho más alta que en
las empresas de pequeño volumen. En los latifundios aumenta levemente a
mayor tamaño de la empresa. En Sevilla es casi el doble que en Córdoba,
como consecuencia de un empleo de mano de obra mucho más restringido.
En los años 70 se produjo una disminución de la intensidad de trabajo
que tuvo su mayor manifestación en las empresas más grandes, siendo mucho
mayor en los latifundios de Sevilla que en los de Córdoba. El empleo de la
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mano de obra en los latifundios muestra grandes fluctuaciones por temporada,
aunque por su volumen dichas fluctuaciones no son, en relación, mucho
mayor que en las empresas menores (Fig. 3.17 y 3.18).
Jornaleros y trabajadores fijos proveen cada uno la mitad de la mano
de obra empleada en los latifundios. Sin embargo, dado que los jornaleros
están empleados sólo por períodos cortos, ellos forman 2/3 a 3/4 del total
de trabajadores. En Sevilla el trabajo fijo constituye el 53% del total de trabajo empleado, en Córdoba el 42%. En esta última, el número de puestos
de trabajo fijos es menor de lo que pod г Га ser si consideramos las fluctuacio
nes en la necesidad de mano de obra. En ambas regiones la mitad del personal
fijo en los latifundios consiste de tractoristas (Tablas 3.13 hasta 3.15 inclu
sive).
Un tercio de los trabajadores permanentes tiene su residencia fija en
los latifundios, es resto proviene de poblaciones más o menos distantes
(Tabla 3.16). Los regiones de origen tanto de trabajadores fijos como de
jornaleros son aproximadamente del mismo tamaño. Mientras que en Córdoba se extienden sobre una gran parte de la provincia, en Sevilla tanto trabajadores permanentes como jornaleros provienen en su mayor parte de las
poblaciones más cercanas (Fig. 3.20 hasta 3.23 inclusive). La causa de esta
diferencia es probablemente el hecho de que en Córdoba no es posible encontrar suficiente fuerza de trabajo en las proximidades dada la mayor
necesidad de mano de obra de los cultivos y las demandas topes de mano
de obra existentes.
Cuarta Parte
Un notable resultado de nuestro estudio es que se observan considerables diferencias en la explotación de la tierra y el empleo de mano de obra
entre los latifundios de Sevilla y Córdoba. En los de Córdoba, la producción
y el trabajo son notablemente más intensivos que en los de Sevilla, tal como
se pudo comprobar particularmente en la Campiña Baja. La causa de esto
no puede atribuirse a las condiciones naturales ya que las mismas son incluso
algo mejores en la región sevillana entrevistada que en la cordobesa lo cual
se expresa, por ejemplo, en un rendimiento de los cultivos levemente superior.
Del estudio resulta que los propietarios de Córdoba muestran en relación
una mayor preferencia por los cultivos de carácter intensivo.
En mi opinión, la causa de esta diferencia en la elección de los cultivos
debe buscarse en el comportamiento de los grandes propietarios. La medida
en que éstos participan en la explotación de su empresa difiere profundamente. Hemos definido los dos extremos en este sentido como 'absentistas'
y 'propietarios que explotan personalmente su empresa'. Estos últimos
conducen personalmente la explotación y por lo general están diariamente
presentes en su empresa. Los absentistas rara vez visitan la empresa y confían
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la dirección de la misma al encargado y/o administrador. Grandes diferencias
aparecen entre las empresas de estos dos grupos de propietarios. Estas diferencias fueron observadas tanto en la región entrevistada de Sevilla como en
la de Córdoba (Tabla 4.1). En lo que respecta a la intensidad de producción
y de trabajo, y de acuerdo con diferentes indicadores, ésta es en promedio de
un 20 a un 50% más baja en las empresas de absentistas que en aquelles
explotadas personalmente por sus dueños. En las empresas de los absentistas
hay, en relación, mayor preferencia por los cultivos extensivos, para los
cuales sin embargo el gobierno ha dado garantías sobre su precio y venta (en
especial, trigo y girasol). Los propietarios-cultivadores elijen en relación
producciones (mucho) más intensivas para lo que absorben además un 30%
de mano de obra más de lo que las necesidades normalmente demandarían.
La explotación de estas empresas sigue siendo, sin embargo, rentable para
sus propietarios.
Otras características corresponden además, según los resultados de la
encuesta, a la explotación personal por los propietarios. Apenas uno de estos
propietarios estaba también 'físicamente ausente' (lo cual hemos definido
como: que habita a 50 km o más de su empresa), contra un 40% en la
categoría de los absentistas. Apenas un 10% de los primeros tenía su ocupación
principal fuera de la agricultura, contra un 95% entre los absentistas. El
grupo de los absentistas consiste, en relación, en una proporción relativamente
alta, de personas de la aristocracia y posee en promedio un número levemente
mayor de empresas que los propietarios que explotan personalmente sus
tierras.
De los latifundios entrevistados en los cuales se pudo determinar la
participación de los propietarios en la explotación la mitad era propiedad de
los absentistas y la mitad de propietarios personalmente activos en su empresa. Sin embargo, en Sevilla la proporción de absentistas era casi de 2/3, en
Córdoba apenas un amplio tercio (Tabla 1.11). En esta diferencia se debe
buscar, en nuestra opinión, la causa principal de las diferencias en la utilización del suelo y el empleo de la mano de obra entre los latifundios de
Sevilla y Córdoba.
De nuestra investigación concluimos que con seguridad un 80% de
los latifundios de la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba es explotado lucrativamente desde un punto de vista económico. Sin embargo, vistos desde una
perspectiva socio-económica, grandes desventajas van aparejadas con el modo
de explotación de la tierra latifundista, las cuales van asociadas a la elección
predominante de formas de producción extensivas:
— el volumen del empleo de mano de obra es mucho menor que el potencial
(especialmente en Sevilla);
— el empleo de mano de obra se ha reducido marcadamente en el último
decenio (especialmente en Sevilla);
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- la mitad del trabajo disponible es de carácter eventual;
— relativamente una pequeña parte de la superficie se dedica a productos de
los cuales existe déficit en el mercado español interno.
Un cambio parcial en la elección de los cultivos seria seguramente
posible, sin poner en peligro la rentabilidad de las empresas. Un cambio de
esta naturaleza podría ofrecer diversas ventajas, tales como: aumento del
empleo, disminución de la importación y aumento de la exportación de productos agrarios, y empleo suplementario de mano de obra no agraria en el
caso que se eligieran cultivos cuyos productos pueden ser procesados en el
lugar. Sin embargo, un cambio semejante sólo podría darse en el caso en que
todos los propietarios de latifundios explotaran sus empresas personalmente,
o si se concediera la tierra latifundista a pequeños campesinos o a cooperativas agrícolas.

LEYENDAS CORRESPONDIENTES A LAS TABLAS

(TABELLEN)

Τ 1.1

Número y superficie de todas las explotaciones, empresas de
> 300 ha y de los latifundios (empresas privadas de > 300 ha) en
los 23 municipios seleccionados, comparados con el total de sus
regiones, según el Censo Agrario de 1972.

Τ 1.2

Identidad de las personas encuestadas (propietarios, encargados,
resto de personas, total).

Τ 1.3

Número de latifundios y empresas de < 300 ha visitados y encuestados por municipio y total (visitados, entrevistados, no entrevistados: se negaron a responder, otras razones).

Τ 1.4

Número y superficie de los latifundios encuestados y comparación
de los mismos con los resultados del Censo Agrario de 1972.

Τ 1.5

Número y superficie de todas las explotaciones encuestadas en la
Campiña Baja de Córdoba.

Τ 1.6

España: número y superficie de todas las explotaciones agrarias y
de empresas de > 300 ha, clasificadas por su condición jurídica.

Τ 1.7

Porcentajes de superficies de empresas de > 300 ha y de latifun
dios (empresas privadas de > 300 ha) y porcentaje de propiedad
privada, por provincia.

Τ 1.8

Otras propiedades de los propietarios de empresas y localización
de estas propiedades.
(Otras propiedades: sí, no, se desconoce. Localización: en la misma
provincia, fuera de la provincia, dentro y fuera de la provincia, se
desconoce).
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Τ 1.9

Concentración de la propiedad de tierras en la Vega de Carmona y
en el municipio de Córdoba.

Τ 1.10

Identidad de los propietarios de los latifundios encuestados en la
Campiña Baja de Sevilla (Carmona y Alcalá) y Córdoba (Córdoba
y Santaella). (sociedades, nobleza, otros, total).

Τ 1.11

Propietarios de los latifundios: lugar de residencia y distinción
entre 'absentistas' y 'propietarios que explotan personalmente su
empresa' Campiña Baja de Sevilla y Córdoba (encuesta). (1. en la
empresa; 2. en la capital de la provincia; 3. en otro lugar a menos
de 50 km de la empresa; 4. en el resto de Andalucía; 5. en el resto
de España; 6. se desconoce; Total) (Propietarios que explotan persolamente su empresa, Absentistas, Total).

Τ 1.12

Liquido imponible promedio por ha y superficie mmima calculada
del mismo para una gran propiedad {> 400.000 ptas liq.imp.) por
región en Sevilla y Córdoba.
(G = sólo tierras; G + V = tierras y ganado)

Τ 2.1

División porcentual de la utilización del suelo en las regiones de
Sevilla y Córdoba, en empresas de > 300 ha y de < 300 ha.
A. División de la superficie total según las grandes categorías de la
utilización del suelo.
B. División de la superficie agrícola según los cultivos.

Τ 2.2

Porcentajes de superficies con formas de utilización del suelo no
productivas y de baja productividad en las regiones de Sevilla y
Córdoba, para empresas de > 300 ha y de < 300 ha (superficie
total = 100%).

Τ 2.3

Porcentajes de superficie por clase de intensidad de producción en
las regiones de Sevilla y Córdoba, para empresas de > 300 ha y
de <300 ha (superficie agrícola = 100%).
(1. no productiva y muy extensiva; 2. extensiva; 3. de intensidad
limitada; 4. intensiva; 5. muy intensiva).

Τ 2.4

Cocientes de los indicadores de la intensidad de producción y de
capital en empresas de > 300 ha y de < 300 ha, en las regiones de
Sevilla y Córdoba.
> 1 = empresas de > 300 ha son más intensivas
< 1 = empresas de < 300 ha son más intensivas
Indicadores: superficie no productiva y de baja productividad;
intensidad de producción de los cultivos; número de ha ¡rrgadas;
número de ha abonades; UGM (unidad de ganado mayor); ganado
de labor; tractores; TE (unidad de tractor, de 100 CV); cosechadoras.
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Τ 2.5

Porcentajes de superficie de los 7 cultivos principales, por clase de
tamaño de empresa en la Campiña Baja (superficie agricola = 100%).

Τ 2.6

Indicadores para la intensidad de producción y de capital en los
latifundios del oeste, centro y este de la Campiña Baja de Sevilla
y Córdoba.

Τ 2.7

Número de cultivos sembrados por empresa. Campiña Baja de Sevilla y Córdoba. (% del número total de empresas con 1 ... 10
cultivos diferentes).

Τ 2.8

Superficie irrigada en los latifundios. Campiña Baja.
(Superficie irrigada: regadío permanente, regadfo eventual; % irrigado de la superficie total).

Τ 2.9

Cálculo de los valores estándar (patrones) del producto bruto por
ha (BGO), los costos de producción directos e indirectos (DPK y
IPK), el excedente bruto y neto (ВО y N0) y los costos de la mano
de obra (AK), para 1977.

Τ 2.10

Producto bruto por ha. Campiña Baja de Sevilla y Córdoba (medias
ponderadas, en pesetas) (tierras de secano, tierras de regadio:
permanente, eventual, total).

Τ 2.11

Número de latifundios según el producto bruto (BGO) y el cociente
de la producción bruta (BPQ), por clase de tamaño y por región.
Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.

Τ 2.12

Número de empresas según el producto bruto (BGO) y el cociente
de la producción bruta (BPQ) clasificadas por su tamaño. Campiña
Baja de Córdoba.

Τ 3.1

Clases de intensidad de trabajo para tierras de secano y de regadío
en la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba
(tierras de secano o HaSE; tierras de regadío: eventual, permanente)
(ha/AJE = Ha/UTH; AU/ha = horas/Ha; AD/ha = dias/Ha)
(calificaciones: muy extensiva, extensiva, de extensividad limitada,
de intensidad limitada, intensiva, muy intensiva).

Τ 3.2

Puestos de trabajo agrarios y población agraria activa según clase y
región en 1977 y 1978, según diversas fuentes.

Τ 3.3

Puestos de trabajo en 1977.

Τ 3.4

Disminución porcentual del número de puestos de trabajo y de la
población agraria activa, 1960-1978.
(1. puestos de trabajo en la agricultura; 2. puestos de trabajo para
asalariados; 3. población activa en el sector primario; 4. parte
empleada de la población activa agraria).

Τ 3.5

Desempleo en 1978.

Τ 3.6

Necesidad de mano de obra (a), nùmero de trabajadores agrícolas
(b) y desempleo (e) en la agricultura, por región agraria de Sevilla
y Cordoba.

Τ 3.7

División de los fondos del empleo comunitario y de los desempleados sobre las regiones y provincias, primavera de 1978 (% del total
nacional).

Τ 3.8

Necesidad de mano de obra calculada por región de Sevilla y Córdoba, por año.

Τ 3.9

Necesidad de mano de obra por clase de tamaño de empresa, por
región y por municipio de la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba
(dias de trabajo/Ha labrada; días de trabajo/Ha equivalente de
secano).

Τ 3.10

Diversas cifras claves con respecto a la intensidad de trabajo en los
latifundios. Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
(indicadores de la intensidad; número de empresas según la intensidad).

Τ 3.11

Diversas cifras claves respecto a la intensidad de trabajo por clase
de tamaño de empresa. Campiña Baja de Córdoba.
(indicadores de la intensidad; número de empresas según la intensidad).

Τ 3.12

Potencialidad de trabajo en puestos fijos (v.b.) y demanda de jor
naleros en base a la variación estacional en la necesidad de mano
de obra (A) y la mano de obra empleada (B). Campiña Baja de
Sevilla y Córdoba.

Τ 3.13

Trabajadores Fijos: demanda calculada y empleo comprobado.
Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
(Demanda calculada: total, trabajadores fijos; empleo de mano de
obra: total, trabajadores fijos).

Τ 3.14

Puestos de trabajo fijos en los latifundios de la Campiña Baja de
Sevilla y Córdoba. Porcentaje del empleo total en las empresas.

Τ 3.15

Personal de los latifundios según su función. Campiña Baja de
Sevilla y Córdoba.
Personal directivo y en altas funciones, tractoristas, guardas y
caseros, peones, resto del personal. Empleo de mano de obra total
(en UTH): personal fijo, jornaleros.

Τ 3.16

Lugar de residencia de los trabajadores fijos (número de personas)
y de los jornaleros (en UTH) en los latifundios de la Campiña Baja
de Sevilla y Córdoba (núcleos de población, empresas, total).
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Τ 3.17

Latifundios según el número de trabajadores que residen en la
empresa y el número total de habitantes.

Τ 4.1

Intensidad de producción y de trabajo en los latifundios de 'propietarios que explotan personalmente su empresa' y de 'absentistas'.
Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
1. número de empresas; 2. superficie; 3. superficie promedio por
empresa; 4. producto bruto medio por ha (BGO) (ptas); 5. cociente
de producción bruta (BPQ); 6. intensidad de labranza; 7. intensidad de trabajo: día-hombre por ha productiva; 8. intensidad de
trabajo: dTa-hombre por ha equivalente de secano ; 9. productividad bruta del trabajo (millones de ptas por UTH).

Τ 4.2

Empresarios (propietarios) de empresas de > 300 ha, cuya ocupa
ción principal es la agricultura. Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
Porcentajes del número de personas naturales (b) y del número de
propietarios de empresas privadas (c).

LEYENDAS CORRESPONDIENTES A LAS FIGURAS

(FIGUREN)

F 1.1

Clasificación regional de Sevilla y Córdoba basada en los paisajes
naturales y de acuerdo con las fronteras municipales.
Municipios representativos selleccionados, por región.

F 1.2

Localización de las explotaciones encuestadas (la topografía está
esquematizada en el mapa).

F 1.3

Distribución regional del latif undismo en España.
Expresado en un índice de concentración calculado sobre el porcentaje de superficie de empresas privadas de > 300 ha (España =
100).

F 1.4

Distribución regional del latifundismo en Sevilla y Córdoba.
A. Indice de concentración del latifundismo (España = 100)
B. Indice corregido de concentración del latifundismo (corregido
con la suma promedio del líquido imponible por hectárea).

F 1.5

Distribución del latifundismo en la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba (regiones con mayoría de: parcelas pequeñas, parcelas grandes, parcelas muy grandes).

F 1.6

Parcelación en la Vega de Carmona.

F 1Ί

Ubicación de las fotos aéreas en Córdoba.

F 1.8

Las provincias de Sevilla y Córdoba.

F 1.9

Sevilla y Córdoba. Líquido imponible promedio por hectárea, por
municipio.
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F 2.1

Clasificación porcentual de la superficie total según los cultivos y
la utilización general de la tierra. Por clase de tamaño de empresa
en la Campiña Baja (cereales, cultivos de barbecho, forrajes, barbecho y rastrojo, horticultura + viñedos + frutales, olivares, pastizales permanentes, montes, vegetación natural, improductiva).

F 2.2

Porcentajes de superficie de la utilización del suelo según la intensidad, de la superficie irrigada y la abonada. Por clase de tamaño
de empresa en la Campiña Baja.

F 2.3

Densidad del ganado y empleo de ganado de labor y tractores.
Por clase de tamaño de empresa en la Campiña Baja.

F 2.4

División porcentual de la superficie labrada, según los cultivos.
Por clase de tamaño de los latifundios en el oeste, centro y este de
la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
A. Cultivos (cereales, cultivos de barbecho, forrajes, barbechos y
rastrojos, horticultura + viñedos + frutales, olivares).
B. Superficie labrada: % de la superficie total.

F 2.5

División porcentual de la superficie labrada según los cultivos. Por
clase de tamaño de empresa de los latifundios de la Baja Campiña
de Sevilla (Carmona y Alcalá de Guadaira) y Córdoba (Córdoba y
Santaella).
A. Cultivos (trigo, otros tipos de granos, plantas oleaginosas,
leguminosas, otros tipos de cultivos de barbecho, forrajes,
horticultura, frutales, olivos).
B. Superficie labrada: % de la superficie total.

F 2.6

Producto bruto (BGO) y cociente de producción bruta (BPQ) de
los latifundios, por clase de tamaño y por región. Campiña Baja de
Sevilla y Córdoba.

F 2.7

Localización de los latifundios, caracterizados según su cociente
de producción bruta (BPQ).

F 2.8

División porcentual de la superficie labrada según los cultivos. Por
clase de tamaño de las empresas en la Campiña Baja de Córdoba.
A. Cultivos (trigo, otros tipos de granos, oleaginosas, leguminosas,
otros tipos de cultivos de barbechos, forrajes, barbechos, horticultura, frutales y viñedos, olivos).
B. Superficie labrada: % de la superficie total.

F 2.9

Producto bruto (BGO) y cociente de producción bruta (BPQ) por
clase de tamaño de las empresas. Campiña Baja de Córdoba.

F 3.1

Trabajadores agrícolas por provincia en 1977.
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F 3.2

Evolución del desempleo agrario en 1977 y 1978 en base a diversas
fuentes. Totales nacionales y el PR también para Andalucía.

F 3.3

Desempleo agrario por provincia en marzo de 1978.

F 3.4

Evolución del número de desempleados agrarios de 1976 a 1978
en las provincias de Sevilla y Córdoba.

F 3.5

Sevilla y Córdoba. Necesidad de mano de obra calculada para la
agricultura y la ganaderfa. En unidades de trabajo, por municipio.

F 3.6

Sevilla y Córdoba. Necesidad de mano de obra calculada para la
agricultura y la ganadería. Número medio de jornadas teóricas por
hectárea, por municipio.

F 3.7

Sevilla y Córdoba. Número de trabajadores agrícolas en 1978.

F 3.8

Sevilla y Córdoba. Desempleo agrario por municipio en 1978.
Número de personas en paro estimado y en empleo comunitario.

F 3.9

Sevilla y Córdoba. Desempleo agrario por municipio en 1978 (%
del número de trabajadores agrícolas).

F 3.10

Proporción de cultivos de trabajo intensiva y extensiva en porcientos de la superficie de tierra cultivable en las provincias de Sevilla
y Córdoba, 1973-1978.

F 3.11

Acciones de los trabajadores agrarios con respecto al desempleo,
1975-1978 (número de acciones por municipio).

F 3.12

Necesidad de mano de obra por clase de tamaño de empresa.
Campiña Baja de Sevilla y Córdoba: oeste, centro, este, total
(número de dias-hombre por ha de superficie labrada, por año).

F 3.13

Necesidad de mano de obra por clase de tamaño de empresa.
Campiña Baja de Sevilla y Córdoba: oeste, centro, este, total
(número de dias-hombre por ha equivalente de secano, por año).

F 3.14

Intensidad de trabajo en los latifundios por clase de tamaño y por
región. Campiña Baja de Sevilla y Córdoba.
A. Intensidad de trabajo
: número de días-hombre por ha de
superficie productiva
B. Intensidad de trabajo
: número de días-hombre por ha
equivalente de secano
С Productividad del trabajo : producto bruto (BGO) por unidad
de trabajo (UTH) (en millones de
pesetas).

F 3.15

Localización de los latifundios, caracterizados según la intensidad
de su mano de obra (días-hombre por ha equivalente de secano).
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F 3.16

Intensidad de trabajo por clase de tamaño de empresa. Campiña
Baja de Córdoba.

F 3.17

Necesidad de mano de obra en el transcurso del año en la Campiña Baja de Sevilla y Córdoba (hora-hombre por ha de superficie
labrada)
A. Total de la Campiña Baja; empresas de < 300 y de > 300 ha.
B. Latifundios por región de la Campiña Baja (Oeste, Centro, Este).

F 3.18

Mano de obra empleada en el transcurso del año en la Campiña
Baja de Sevilla y Córdoba (hora-hombre por ha de superficie productiva).
A. Latifundios de Sevilla y Córdoba
B. Córdoba: latifundios y empresas de < 300 ha en la Campiña
Baja; desempleo agrario en 1978 en la provincia.

F 3.19

Mano de obra fija por clase de tamaño de empresa en la Campiña
Baja de Sevilla y Córdoba.
mano de obra fija como porcentaje del total de mano de
obra empleada
....
número de trabajadores fijos por 100 ha equivalentes de
secano.

F 3.20

Sevilla. Lugar de residencia de los trabajadores fijos de los latifundios. (Cifras: número de trabajadores fijos que viven en los latifundios o que viven en núcleos de población).

F 3.21

Córdoba. Lugar de residencia de los trabajadores fijos de los latifundios.

F 3.22

Sevilla. Lugar de residencia de los jornaleros que trabajan en los
latifundios (cifras: número de unidad de trabajo).

F 3.23

Córdoba. Lugar de residencia de los jornaleros que trabajan en
los latifundios.

LEYENDAS CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS
В 1

(BIJLAGEN)

España, provincias y regiones.

В 2A,2B Los municipios de Sevilla y Córdoba.
В3

Superficie agraria total y números y superficies de empresas de
> 300 ha y de latifundios (empresas privadas de > 300 ha).

В4

Sevilla y Córdoba: datos por municipio.
* Latifundios (empresas privadas de > 300 ha): número (3),
superficie en hectáreas (4), porcentaje de la superficie total (5)
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*
*
*
*

Indice de concentración del latifundismo (España = 100) (6)
Indice corregido de concentración del latifundismo (7)
Liquido imponible medio para la contribución territorial
rústica, en pesetas por hectárea (8)
Desempleo agrario en marzo-abril de 1978: número (paro registrado + empleo comunitario) (9); porcentaje de desempleados agrarios (10).

В5

Precios percibidos por los productores: promedios para Sevilla y
Córdoba en 1977.

В6

Producto bruto medio y clases de intensidad de producción para
cultivos agrícolas en las provincias de Sevilla y Córdoba.

В7

Indicadores de la intensidad de producción y de capital en empresas d e > 3 0 0 h a y de < 300 ha, en las regiones de Sevilla y Córdoba.

В 8A

Utilización del suelo en los latifundios de la Campiña Baja de Sevilla (Carmona y Alcalá de Guadaira) según la encuesta de empresas de 1977/78.
Superficie en hectáreas; tierras de secano, de regadío.
(N = número de encuestas; 2 ° = segundo cultivo).

В 8B

Idem: Campiña Baja de Córdoba (Córdoba y Santaella).

В9

Calendarios de trabajo para cultivos y ganado. Número medio de
horas de trabajo necesidades (horas estándar) por hectárea y por
cabeza, por mes y por año, en Sevilla y Córdoba (Campiña Baja).
(D = cultivo de secano; В = cultivo de regadío; 20 = segundo cultivo).

VOCABULARIO

NEERLANDÉS-ESPAÑOL

A A N T A L — número
A A R D A P P E L - patata
A D , A R B E I D S D A G - jornada, ciïa-hombre
AJE, A R B E I D S J A A R E E N H E I D - UTH (unidad de trabajo, equivalente a 280 días-hombre y 2100
horas-hombre)
A K K E R B O U W ( A K K E R L A N D ) - (tierrade) labor
A M A N D E L - almendro
A R B E I D — trabajo, mano de obra
ARBEIDER(S) - trabajador(es)
A R B E I D S A A N B O D - oferta de mano de obra
ARBEIDSBEHOEFTE — potencialidad de trabajo; necesidades de mano de obra (calculado con el
calendario del trabajo)
A R B E I D S B E Z E T T I N G - mano de obra empleada real
A R B E I D S D A G - jornada, día de trabajo
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A R B E I D S D I C H T H E I D - intensidad de la mano de obra (días hombre/Ha o días hombre/haSE)
A R B E I D S K A L E N D E R - calendario del trabajo
ARBEIDSPLAATS(EN) - puesto(s) de empieo
A R B E I D S P R O D U K T I V I T E I T - productividad del trabajo
A U , ARBEIDSUUR - hora de trabajo, hora-hombre
BEDRIJF (BEDRIJVEN) - explotacion(es), empresa(s) agraria!s)
BEDRIJFSENQUETE - encuesta de las explotaciones
BEDRIJFSGROOTTEKLASSE - clase de tamaño de las explotaciones
BEDRIJFSLEIDER - e n c a r g a d o
BEMEST - abonado
BEREKEND - c a l c u l a d o
BEROEPSBEVOLKING - población activa
BEVLOEID - regada, regadío
BEVLOEIDE GROND - tierra de regadío
BEWERKINGSINTENSITEIT BI - intensidad de labranza Calculo arbeídsbezettmg (mano de obra
empleada), dividido por el arbeídsbehoefte (potencialidad de trabajo)
BEWERKTE O P P E R V L A K T E - tierra labrada
BEWONER - habitante
BEZITTER — propietario
BEZITTING - propiedad finca
BGO, BRUTO GELDOPBRENGST - producto bruto (rendimiento χ precio/Kg)
B L I J V E N D G R A S L A N D - prado o pasto permanente
BODEMGEBRUIK - utilización del suelo
B O O M - EN S T R U I K T E E L T - cultivos leñosos
BOS - montes
BPQ, BRUTO P R O D U K T I E - Q U O T I E N T - cociente de la producción bruta unidad de intensidad
de producción Calculo BGO (producto bruto) real, dividido por el BGO (producto
bruto) estándar' X 100
* secano 36 701 ptas/Ha, regadío permanente 96 142 ptas/Ha, regadío eventual 70 184
ptas/Ha (por 1977)
B R A A K ( L A N D ) - (tierra de) barbecho
BRON(NEN) - fuente(s)
BRUTO A R B E I D S P R O D U K T I V I T E I T ВАР - productividad bruta del trabajo (millones de ptas de
BGO/AJE)
CITRUS - c í t r i c o s
DAGLONER - jornalero, trabajador eventual
D R U I F (DRUIVEN) - uva(s)
DROGE GROND - tierra de secano
DROOG - secano
EIGENAAR - propietario
EIGENDOM - propiedad
ENQUETE - encuesta
EXTENSIEF - extensivo
FRUIT(BOMEN) - frutales
GEMEENTE — municipio
GEMIDDELD(E) — media, por termino medio
GERST - c e b a d a
GESELEKTEERD - seleccionado
GEWAS(SEN) - c u l t i v o ( s )
GEWOGEN G E M I D D E L D E - media ponderada
G R A A N (GRANEN) - cereal(es)
GRENS-límite
GROENTEN - verduras
GROND - tierra

G R O N D B E L A S T I N G - contribución territorial rustica
GROOTGRONDBEDRIJF - gran explotación agrana, latifundio
G R O O T G R O N D B E Z I T - gran propiedad, latifundismo
G R O O T G R O N D B E Z I T T E R - gran propietario, latifundista
G R O O T G R O N D B E Z I T T I N G - gran propiedad, latifundio
G ROOTTE К LASSE - clase de tamaño
GVE, G R O O T V E E E E N H E I D - unidad de ganado mayor, UGM
haSE, H E K T A R E S E C A N O - E Q U I V A L E N T - Ha equivalente de secano (unidad de superficie, equivalente de 1 Ha de secano, 1/3 Ha de regadío permanente γ 1/2 Ha de regadío eventual)
H A V E R - avena
HOGE C A M P I Ñ A - Campiña Alta
HOOI - heno
I M P R O D U K T I E F - improductivo
INTENSIEF - intensivo
I R R I G A T I E - regadío
JAAR - año
K A P I T A A L I N T E N S I T E I T - intensidad de capital
K A T O E N - algodón
K A V E L , parcela, finca
KEKER — garbanzo
KNOFLOOK - a ) o
K O O L Z A A D - colza
KOOP(PRIJS) - (precio del compra
KUNSTWEIDE - pasto artificial
L A A G - P R O D U K T I E F - de productividad baja
LAGE CAMPIÑA - Campiña Baja
L A N D A R B E I D E R - trabajador agrícola
LANDBOUW - agricultura
L A N D B O U W O P P E R V L A K T E - superficie agrícola
LANDSCHAP-paisaje
L A T I F U N D I S M E - K O N C E N T R A T I E G E T A L - índice de concentración regional del latifundismo
Calculado con datos del Censo Agrario de 1972 % provincial o municipal de la superficie
de latifundios, dividido por el % nacional del mismo (= 20,9) X 100
L O K A T I E - localizacion
LUCHTFOTO - fotografía aerea
LUZERNE - a l f a l f a
MAAIDORSER - cosechadora
M A A N D — mes
MAIS — maíz
M A T I G EXTENSIEF - de extensividad limitada
M A T I G INTENSIEF - de intensidad limitada
M I D D E N — medio, central
NAGEWAS — cultivo de segunda cosecha
N A T U U R L I J K E PLANTENGROEI - plantas naturales
N E D E R Z E T T I N G - nucleo de población
N I E T - B E W E R K T E OPPERVLAKTE - tierra no labrada
N I E T - P R O D U K T I E F , IMPRODUKTIEF - improductivo
NOORD, NOORDEN - norte
OLIE—OLIJF — aceituna de almazara
O L I E Z A D E N — plantas oleaginosas
OLIJF (OLIJVEN) - olivo(s), olivar
OOST, OOSTEN - este, oriente
OPPERVLAKTE - superficie
PACHT - arrendamiento
PERCEEL - parcela
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PERMANENT BEVLOEID - regadío permanente
PERMANENT GRASLAND - prado о pasto permanente
PERSOONLIJK EXPLOITERENDE EIGENAAR - propietario labrador personal
PEULVRUCHT(EN) - legummosaU)
PITVRUCHTEN - frutales de pepita
PRIJS(PRIJZEN) - precio(s)
PRIVAAT EIGENDOM - propiedad privada
P R O D U K T I E - I N T E N S I T E I T - intensidad de la producción
PRODUKTIEVE OPPERVLAKTE - superficie productiva
ROTATIEGEWAS - cultivo de barbecho
RUND(EREN) - ganado vacuno
SAFFLOER - cartamo
SLAAPBOL - adormidera
SOJA - soja
SORGHUM - s o r g o
SPREIDING - distribución
STEENVRUCHTEN - frutales de hueso
STOPPELWEIDE - rastrojo
SUIKERBIET — remolacha azucarera
SUIKERMELOEN - melon
TABAK - tabaco
T A F E L D R U I F - uva de mesa
TAFELOLIJF — aceituna de mesa
TARWE - t r i g o
TE T R E K K E R E E N H E I D - unidad de tractor (de 100 CV)
TIJDELIJK BEVLOEID - regadío eventual
TRACTORBESTUURDER - tractorista
T R E K D I E R E N - ganado de labor
TREKKER - t r a c t o r
TUINBOON - haba verde
TUINBOUW - horticultura
VASTE ARBEIDSKRACHT - traba|ador fijo
VAST PERSONEEL - personal fijo
VEE - ganado
VEEVOER -forrajes
VELDBOON - haba seca
VENNOOTSCHAP - sociedad
V E R K A V E L I N G - parcelación
VERLIESGEVEND - perdida (resultado negativo)
VOEDERGEWAS - cultivo forrajera
VOLLEDIGE BAAN - puesto de trabajo fijo (de 280 días/año)
WATERMELOEN - sandía
WERK-trabajo
WERKGELEGENHEID - empleo (de mano de obra)
WERKLOZEN - parados
WERKLOOSHEID - p a r o
WEST WESTEN - oeste
WIJNDRUIF — uva de vinificación
WIJNSTOK - v i ñ e d o
WIKKE - v e z a
WISSELGEW AS - cultivo de barbecho
WOONPLAATS - localidad de residencia
ZEER EXTENSIEF - muy extensivo
ZEER INTENSIEF - muy intensivo
ZONNEBLOEM -girasol
ZUID ZUIDEN - sud, sur
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CU R R ICU

L UM

VITA

E

Jan Maas werd op 31 oktober 1937 geboren te Heijen. Hij bezocht de
mulo ¡n Heerlen en Gennep en de hbs te Boxmeer. Daarna studeerde hij
aardrijkskunde aan de Leergangen te Tilburg, waar hij in 1964 de т.о.-akte
behaalde, en sociale geografie aan de universiteit van Groningen. In 1973
slaagde hij cum laude voor het doctoraalexamen met als bijvakken fysische
geografie en culturele antropologie.
De geograf¡estudies verrichtte hij naast een werkkring. Van 1957 tot
I960 werkte hij op fabrieken en landbouwbedrijven, van 1960 tot 1972 was
hij leraar aardrijkskunde aan het Lyceum De Grundel te Hengelo (O) en van
1972 tot 1975 docent aardrijkskunde aan de Nieuwe Lerarenopleiding te
Nijmegen. Sinds 1 november 1975 is hij wetenschappelijk hoofdmedewerker
aan het Geografisch en Planologisch Instituut van de Nijmeegse universiteit,
waar hij deel uitmaakt van de vakgroep Economische Geografie. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de agrarische geografie. In 1977 en 1978 verrichtte hij ten behoeve van zijn dissertatie ruim 6 maanden onderzoek in
Andalusia. Samen met andere leden van zijn vakgroep werkt hij momenteel
aan een onderzoeksprojekt over de 'agribusiness' in Nederland.
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1

Gezien de sterke integratie van de huidige landbouw van de ontwikkelde
landen m het 'agribusiness complex' (de produktiekolom die zich bezig
houdt met de voortbrenging en de verwerking van plantaardige en dier
li)ke Produkten, met inbegrip van de toeleverende en de dienstverlenen
de bedrijven en instellingen), vormt dit laatste het meest adekwate kader
voor de bestudering van de agrarische bedrijfstak binnen de sociale geo
grafie, in het bijzonder binnen de economische geografie

2

Onderzoek naar de regionaal verschillende invloed die de landbouw on
dergaat van andere onderdelen van het agribusiness complex' of van de
regionale verschiljen in het beslissmgsgedrag van agrarische ondernemers,
kan nieuwe impulsen geven aan de verdere ontwikkeling van wat tradì
tionaal een centraal thema van de agrarische geografie is de verklaring
van de ruimtelijke differentiatie in de agrarische bestaanswijze

3

Dat de in het algemeen sterk op innovatie gerichte Nederlandse land en
tuinbouw zeer terughoudend is om in de behoefte aan 'alternatief' ge
produceerd voedsel te voorzien zal mede moeten worden toegeschreven
aan weerstanden van ideologische en psychologische aard, zowel bij agra
riers als bij diegenen die betrokken zijn bij het landbouwonderzoek en
het landbouwbeleid

4

BIJ de vaststelling van de Europese landbouwpolitiek dienen het produ
ceren van gezond voedsel, de handhaving van de agrarische werkgelegen
heid, goede werkomstandigheden voor de agrarische beroepsbevolking,
de bescherming van het milieu en het welzijn van het vee zwaarder te
wegen dan strikt economische kritena

5

De verantwoordelijkheid van de West Europese landen voor het schep
pen van werkgelegenheid dient zich ook uit te strekken t o t die méditer
rane gebieden die decennialang fungeerden als reservoir om het tekort
aan arbeidskrachten aan te vullen

6

Het valt te verwachten dat de voorgenomen integratie van Spanje m de
Europese Gemeenschap een negatieve invloed zal hebben op de econo
mische ontwikkeling van Andalusie omdat deze regio in het toekomsti
ge economische geheel een nog meer perifere positie zal innemen dan
m het huidige

7

Het opdoen van praktijkervaring met de verplaatsingsproblemen van
minder validen dient een verplicht onderdeel te vormen van de opleiding van planologen, architecten en andere ontwerpers van de gebouwde omgeving

8

In tegenstelling t o t wat in de literatuur over het Spaanse latifundisme
doorgaans wordt verondersteld, kan de door Martinez Aller geschetste
instelling van de grootgrondbezitters ten opzichte van de exploitatie van
hun eigendommen en de inzet van arbeid daarbij, met als representatief
worden beschouwd voor de Spaanse latifundisten m het algemeen, aan
gezien hij zich alleen baseerde op onderzoek in de Campiña van Córdoba
(JUAN M A R T I N E Z A L I ER, La estabilidad del latifundismo Paris 1968)

9

De inhoud van sommige publikaties over de Spaanse latifundios wettigt
de veronderstelling dat het de kennis van het Spaanse latifundisme ten
goede zou komen als de betreffende auteurs dergelijke bedrijven eens
persoonlijk zouden bezoeken

10

De regionaal verzorgende funktie van de Katholieke Universiteit, de verminderende mogelijkheden voor studenten om de universiteit van hun
voorkeur te kiezen (zoals door het hanteren van een numerus fixus voor
bepaalde studierichtingen, de ontwikkelingvan landelijke disciplmeplannen en de in de wet Twee Fasenstructuur voorgenomen beperkte toela
tmg tot de tweede studiefase) en de, wat betreft levensbeschouwing, gemengde personeels en studentenpopulatie zouden reeds voldoende motieven kunnen zijn om ernstig te overwegen of de levensbeschouwelijke
grondslag van de Nijmeegse universiteit dient te worden gehandhaafd

11

Dat het bestuur van de Katholieke Universiteit voor de materiele reali
sering van een dissertatie nauwelijks personeelsfaciliteiten of financiële
middelen aan haar werknemers beschikbaar stelt zou er op kunnen duiden dat ZIJ in deze voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, ge
let op de tijd die de promovendus hierdoor aan zijn onderwijs en
onderzoekstaak w o r d t onttrokken moet dit beleid echter als 'pennywise and pound foolish' worden getypeerd

Stellingen bij het proefschrift
SPAANSE L A T I F U N D I O S
van J H M Maas

