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Documentaire bizar vertrek
naar Brazilië in de maak

Elke week doen ze het maar
weer: een krant maken.
Zodra ze tevreden en opgelucht op vrijdagochtend de

krant lez
het make
al weer v
week uit

Hoofdredacteur Aad van der Wouden

Media-adv

Vrije stemmen

een redactionele beschouwing
op de actualiteit door
Aad van der Wouden

• Tweehonderzeventig Schouwen-Duivelanders vertrokken
uit Haamstede, die met zijn vrouw en
twee kinderen voet aan wal zetten in
Brazilië.

Documentairemaker Arjan van Westen in Holandinha in gesprek met een nazaat van
de Zeeuwse emigranten (foto Monique Schoutsen)

Vanuit Schouwen-Duiveland vertrokken, zo is ook op de website www.braziliaansekoorts.nl te zien, totaal 270
mensen. Uit het boek ‘Op een dag
zullen ze ons vinden, een Zeeuwse
geschiedenis in Brazilië’ , dat Ton Roos
en Margje Eshuis in 2008 schreven,
blijkt overigens dat een aantal families nooit meer getraceerd is. Zo was
er bijvoorbeeld Pieter van Kampen

Een uurtje onthaasten...

Als er iemand is voor wat meer politiek debat in de eilandelijke arena dan
wil ik het wel zijn. De gemeenteraad van
Schouwen-Duiveland heeft er maar weinig ervaring mee. Politieke partijen wisselen standpunten uit, nemen stelling, maar
zelden leidt het tot een debat dat de moeite
waard is om te volgen.
Debatteren is een vak. Politiek bedrijven sowieso. Deze week haalde Jos Beije
van Alert! uit naar Wout van den Berg
van de VVD. Beije verwijt Van den Berg
Cynthia
Leven
exact hetzelfdeChef
alsd’equipe
waar híj
zelf van
mee‘t bezig
is. Losse flodders, een steen in de vijver
en verder niets. Alert! maakt zich vast
zorgen over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Want wat is er nog
over van die partij, die bergen zou gaan
verzetten?
Maar profileren doe je vanuit je eigen
kracht en als het even kan visie. Wat Beije
nu doet is een collega-raadslid aanvallen op persoonlijke gronden. Van den
Berg afschilderen als een ‘onbegrepen’
politicus. Ondertussen ook zeggen, dat
Van den Berg’s eigen fractie er net zo
over denkt. En dan nog eens spreken
over belangenverstrengeling als het over
de Bruse Vluchthaven gaat. Vervolgens
ontbreekt het dan aan argumenten.
Belangenverstrengeling is eenen politieke
minuten
In slechts zev ers het doen
doodzonde, dus als je
eten schutt komt moet
modaarmee
je stevig in je schoenen staan. Beije heeft
bergschoenen, maar die zijn vast niet vernoemd naar de fractievoorzitter van de
VVD. Beije onderneemt zijn actie niet om
Van den Berg van dienst te zijn. Nee, dan
had hij hem wel even gebeld lijkt me. Nee,
met een open brief probeert hij Van den
Berg te beschadigen. Want laten we eerlijk
zijn: wie de open brief leest ziet het venijn
in iedere regel. Zo moet het dus niet.
Liever met open vizier het debat in. Elkaar
met feiten bestoken; hier en daar de verschillen wat uitvergroten. Een grapje ter
relativering en over tot de orde van de dag.
Zorgen dat je op inhoud scoort. Dan ben
je er volgend jaar na de verkiezingen weer
Beij(e).•
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Een project van:

Alle kinderen

opgelet!!

-p-p

Vanaf 1858 werden veelal straatarme en ongeletterde landarbeiders
en ambachtslieden op het Zeeuwse
platteland geronseld om naar Brazilië
te verhuizen. Dat land was op zoek
naar goedkope arbeidskrachten. De
Zeeuwen vertrokken op overvolle
zeilschepen om nooit meer terug te
keren. In Brazilië wachtte een bikkelhard bestaan: grondbezit bleek een
leugen en de beloofde comfortabele
woning was niet meer dan een paar
boomstammen met een dak van palmbladeren. Geld om terug te keren hadden deze mensen niet. Dat verklaart
waarom er nu in Brazilië families
zijn met Zeeuwse namen als Boone,
Laurett, Heule, Van Schaffel, Smoor,
Louwers en Den Hollander. Vandaag
de dag spreekt nog slechts een handjevol nazaten van deze pioniers,
die wonen in dorpjes als Holanda,
Holandinha en Panorama, Zeeuws.

Uiteraard laten filmmakers Monique
Schoutsen en Arjan van Westen straks
deze nazaten van de Zeeuwse landverhuizers in Braziliaanse Koorts aan
het woord.

Over de grens

ww
w.d

ZIERIKZEE Filmmakers werken aan een
documentaire over de ruim zevenhonderd Zeeuwen die tussen 18581862 naar Brazilië emigreerden.
Braziliaanse Koorts gaat de film
heten en vertelt onder meer het
verhaal van de 270 SchouwenDuivelanders die zonder enige
kennis van zaken een onzekere en
dramatische toekomst in de tropen tegemoet gingen. Braziliaanse
Koorts wordt met het zogeheten
crowdfunding mogelijk gemaakt.
Het publiek financiert van tevoren deze film over een bijzondere
en weinige bekende emigratiegeschiedenis.

Waar ze later heen zijn gegaan, laten
de archieven niet weten. Mogelijk
zijn ze al zwervend onder erbarmelijke omstandigheden op de koffieplantages gaan werken. Ook van de
familie Schietekatte uit Bommenede
en de 26-jarige Johannes Leydekker
uit Zierikzee en tal van andere
Schouwenaren is nooit meer iets vernomen. Ronduit dramatisch is het
lot dat de Schouwse families trof
die hadden getekend om naar het
gebied Mucuri te gaan. Onder hen de
(vermoedelijke) broers Anthony en
Cornelis Koole die met hun vrouwen
en totaal zeven kinderen in 1858 uit
Zonnemaire waren vertrokken. Zij
vonden een tropische hel. Ziekte,
kindersterfte, desillusie, alcoholisme,
honger en dood. In deze ellende kwamen ook de acht leden van de familie
Brouwer uit Renesse terecht. Andere
Schouwenaren op de Mucuri-lijst
zijn onder meer Jacob Hagesteyn uit
Bommenede met vrouw en 5 kinderen, Leendert Krijgsman met zijn
vrouw Oude Kaatje en vier kinderen
uit Renesse en de familie Turelure uit
Nieuwerkerk.
Dat deze emigranten enkel een reis
‘overleven’ hadden geboekt werd

bekend dankzij een Duitse Arts die
in 1859 de kolonie Mucuri bezocht.
Hij maakte een huiveringwekkend
verslag: ,,Overal lagen zieken, vooral
met verzwakte benen en diepe beenwonden. Hele families lagen te bed of
wat daarvoor door moest gaan.” Uit
het rapport van de arts bleek verder
dat vier van de kinderen van Cornelis
Koole waren gestorven van de honger. Veel Schouwse families trokken
later dan ook naar andere gebieden
in Brazilië. En sommigen wisten te
overleven en vermengden zich met
andere migranten. Zodat in 2013
Schouwse familienamen in de Vale
do Rio Mucuri, met soms kleine veranderingen: zoals Colen (Koole) en
Hoogestein (Hagesteyn) voorkomen.
De documentaire Braziliaanse Koorts
gaat over deze ‘vergeten’ emigratiegeschiedenis. Mensen die het project willen steunen kunnen dat op
verschillende manieren doen. Met
bijvoorbeeld een donatie van 5 euro
of door vooraf de DVD Braziliaanse
Koorts te bestellen. Voor 17,50 euro
ontvangen de donateurs het boek Op
een dag zullen ze ons vinden: Een
Zeeuwse geschiedenis in Brazilië,
van Ton Roos en Margje Eshuis. Zie
www.braziliaansekoorts.nl En op de
deze site kunt u ook zien of uit uw
familie mensen naar Brazilië zijn vertrokken.•
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www.beautydagen.nl

Bhutan-kalender te koop

,,Kunstschouw bijna van start”

ZIERIKZEE Bij een aantal bedrijven op
Schouwen-Duiveland is op een
helder blauwe raamfolder de actie
‘Word vriendje, geef een tientje
voor Bhutan’ van de Pieter Zeeman
school te lezen.

Cartoon: Arie Roon | www.arieroon.nl

Hierop is in het klein ook de afdruk van
de kalendermaand Juli te zien, die, om
nog eens extra hierop uw aandacht te
vestigen, bij dit artikel is afgedrukt.
Belangstellenden kunnen bij Kadoshop
Viergever in Zierikzee, de VVV kantoren van Burgh Haamstede, Renesse
en Zierikzee , Watersnoodmuseum te
Ouwerkerk, Trudy van ‘t Westeinde
acupunctuur Poststraat 46 te Zierikzee
en Wijnhoeve de Kleine Schorre
in Dreischor de verjaardagkalender
van de maatschappelijke actie ‘Pieter

Zeeman bouwt aan bruggen naar
Bhutan’ voor tien euro verkrijgen. Op
www.pieterzeeman.nl kunt u alle foto’s
van de verjaardagskalender bekijken en
uitgebreid lezen hoe deze actie samen
met de leerlingen is opgezet en waarvoor de opbrengst bedoeld is. Daarin
kunt u ook lezen hoe u één of eventueel
meerdere exemplaren kunt bestellen. •

Juli

Thorthormi Gletsjermeer
Dit meer, gelegen op ruim 5000 meter
hoogte in de Himalaya,
dreigde door versnelde afsmelting van
de gletsjers open te breken.
Een groep van meer dan 250 Bhutanen
heeft gedurende drie jaar in
de zomermaanden met primitieve middelen
het waterpeil van het
meer met enkele meters weten te verlagen.
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