
ZIERIKZEE Filmmakers werken aan een 
documentaire over de ruim zeven-
honderd Zeeuwen die tussen 1858-
1862 naar Brazilië emigreerden. 
Braziliaanse Koorts gaat de fi lm 
heten en vertelt onder meer het 
verhaal van de 270 Schouwen-
Duivelanders die zonder enige 
kennis van zaken een onzekere en 
dramatische toekomst in de tro-
pen tegemoet gingen. Braziliaanse 
Koorts wordt met het zogeheten 
crowdfunding mogelijk gemaakt. 
Het publiek fi nanciert van tevo-
ren deze fi lm over een bijzondere 
en weinige bekende emigratiege-
schiedenis.

Vanaf 1858 werden veelal straat-
arme 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 bikkel-
hard bestaan: grondbezit bleek een 
leugen en de beloofde comfortabele 
woning was niet meer dan een paar 
boomstammen met een dak van palm-
bladeren. Geld om terug te keren had-
den 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 hand-
jevol nazaten van deze pioniers, 
die wonen in dorpjes als Holanda, 
Holandinha en Panorama, Zeeuws. 

Uiteraard laten fi lmmakers Monique 
Schoutsen en Arjan van Westen straks 
deze nazaten van de Zeeuwse land-
verhuizers in Braziliaanse Koorts aan 
het woord.

Vanuit Schouwen-Duiveland vertrok-
ken, zo is ook op de website www.bra-
ziliaansekoorts.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 fami-
lies nooit meer getraceerd is. Zo was 
er bijvoorbeeld Pieter van Kampen 

uit Haamstede, die met zijn vrouw en 
twee kinderen voet aan wal zetten in 
Brazilië. 

Waar ze later heen zijn gegaan, laten 
de archieven niet weten. Mogelijk 
zijn ze al zwervend onder erbarme-
lijke omstandigheden op de koffi e-
plantages 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 ver-
nomen. 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 kwa-
men 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 kin-
deren, 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 been-
wonden. 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 hon-
ger. 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 ver-
anderingen: zoals Colen (Koole) en 
Hoogestein (Hagesteyn) voorkomen.
De documentaire Braziliaanse Koorts 
gaat over deze ‘vergeten’ emigratie-
geschiedenis. Mensen die het pro-
ject 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 ver-
trokken.•
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In slechts zeven minuten

moeten schutters het doen

• Pieter de Groot lost Rini Sluijs af als winnaar Slabbekoorn-trofee

BROUWERSHAVEN Een soms stormach-

tige wind raast over het dak van ’t 

Tonnenmagazijn. Onder het dak 

van de Brouwse ontmoetingsplaats 

maken twee vrouwen en dertien 

mannen twintig keer een loopje 

van achttien meter om te beoorde-

len hoe goed of hoe slecht ze schie-

ten.

De vijftien personen betreffen hand-

boogschutters die wekelijks een avond 

doorbrengen op de bovenste ver-

dieping van ’t Tonnenmagazijn dat 

alleen nog voor de handboogsport op 

Schouwen-Duiveland gebruikt wordt. 

Sportagenda

Zaterdag 10 december

Korfbal
KNKV-competitie, 3e klasse K: 

All Ready-Vios (15.00, sporthal 

Onderdak).
Volleybal
NeVoBo-competitie, vrouwen, 

promotieklasse A: Forza-Podarwic 

(19.30), mannen, eerste klasse D: 

Forza-Yum (17.30). Locatie: sporthal 

Onderdak.
Voetbal
KNVB-competitie, district Zuid I, 

2E: Yerseke-Bruse Boys, Duiveland-

Zwaluwe, DFS-Klundert, 3B: Tholense 

Boys-MZC’11, 4B: Brouwershaven-

SPS, SKNWK-WIK’57, Halsteren-

ZSC’62 (allen 14.30).

Zondag 11 december

Zaalhandbal
Competitie, regioklasse C: Savosa-

Delta Sport.
Voetbal
KNVB-competitie, district Zuid I, 5B: 

Moerstraten-DZC’09, Volharding-

Renesse (14.30).

Maandag 12 december

Bridge
Middagdrive Bridgekring’68 (13.30, 

dorpshuis de Schutse).

Dinsdag 13 december

Bridge
Avonddrive bridgeclub Schouwen 

(19.30, dorpshuis de Schutse).

Avonddrive Zierikzeese bridgeclub 

(19.30, MFC).

Woensdag 14 december

Zaalvoetbal
ZieZaV0-competitie, 19.00: Van 

Oeveren/WIK-Stella Boys, 19.40: 

VIA A.-ASZ, 20.10: Motoren 

Boys-IJtama, 20.20: FC Fraanje-

The Lounge, 20.50: FC Kerkwerwe/

Oliegeultje-Jupilerboys 2, 21.00: 

Jupilerboys-Knock on Wood, 21.30: 

garage Slager-Stella Boys 2, 21.40: 

Airpack-De Strandloper/Ginsterveld. 

Locatie: sporthal Onderdak.

Voetbal
Vriendschappelijk: Schouws elf-

tal (onder 23 jaar)-JVOZ A1 (20.00, 

sportpark Van Zuijen).

Vrijdag 16 december

Schaken
Extra speelavond (20.00, Bracksand).

Volleybal
Recreatiecompetitie Forza (19.30, 

sporthal Onderdak).

Zaterdag 17 december

Voetbal
4e ronde KNVB-beker district Zuid 1: 

MZC’11-Jeka (15.00, sportpark Den 

Hogen Blok).
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Delta Makelaardij 0111 417808

Bijdevaate Makelaardij 0111 453400

Vrijstaande
Laanvilla v.a.

7364.000,-
v.o.n. incl. grond

Vrije bouw-

kavels v.a. 

7179.000,- v.o.n.
77179.000,- v.o.n.v.o.n.

Zij-aan-zij

Laanvilla v.a.

7265.0
00,-

v.o.n. incl. grond

De modelwoning aan de 

Wakerdijk 7 is geopend op

zaterdag 10 dec. 

van 11.00 -14.00 uur.

Kom kijken!

Buitengewoon
wonen in De Lanen

Een project van:

ww
w.

d-p
-p.

nl

Alle kinderen opgelet!!
 

Willen jullie ons helpen,

de kerstboom te versieren?

Kleur, verf, beplak de pizza, die te vinden is op, www.ilgallo.nl onder het kopje kerstkleur-

plaat, zo mooi mogelijk. Als de pizza klaar is, mag je hem bij ons inleveren. Dan zullen wij 

hem plastificeren en hangen we hem samen in de boom. Kom gezellig met je mama, papa, 

broer, zus, opa, oma,  oom of tante een pizza eten! Die van jouw is dan helemaal gratis! 

( geen afhaal)

inleveren kan t/m 8 januari 2012

Pizzeria di firenze

Westenschouwenseweg 18

4328 RE Westenschouwen

Tel 0111 650444 / 0111 658590

Mail: info@ilgallo.nl

www.ilgallo.nl

www.twitter.com/ristilgallo

Het derde elftal van SKNWK is in het nieuw door café-cafetaria Charlie uit Nieuwerkerk 

en CSAV North and Central Europe uit Rotterdam (achterzijde tenue).

Twee shirtsponsors SKNWK 3

Pleijte sterke
winnaar eerste
editie Ten Miles

ZIERIKZEE De Sport2000 Ten Miles 

heeft bij de eerste uitgave een 

sterke winnaar in de boeken 

gekregen.

Tim Pleijte, vorige week nog acht-

ste tijdens het NK cross, legde in 

Zierikzee beslag op het open Zeeuws 

kampioenschap over zestien kilome-

ter en negentig meter. Pleijte kwam 

na 55,19 minuten over de finish, 

ruim voor Fouad Fertoute (tweede) 

en Erwin Harmes (derde). De beste 

hardloper van Schouwen-Duiveland 

was Niels Goudswaard uit Zierikzee: 

hij werd negende in een tijd van 59,57 

minuten. Bij de vrouwen won Anjolie 

Engels zoals verwacht met over-

macht de Zeeuwse titel en hier werd 

de Zierikzeese Leonie Ton derde. Aan 

de eerste Sport2000 Ten Miles deden 

zo’n honderdvijftig atleten mee. •

De koplopers van de Ten Miles.

Tweemaal per jaar meten de handboog-

schutters van de vier eilandelijke clubs, 

TOG (Trouwe Opkomst Gewenst), St. 

Jan, Artemis en Zodiak de krachten 

met elkaar. In het voorjaar gaat het in 

de strijd om de Rozen-trofee om de 

teamprestatie, afgelopen woensdag-

avond ging het om het individu tijdens 

de Slabbekoorn-trofee.    

Alle handboogschutters bereiden zich 

op hun eigen manier voor om tot een 

zo’n hoge mogelijke score te komen. 

Na een schot is de tevredenheid van 

de gezichten af te lezen of volgt er 

een minzaam blikje van ‘dat had wel 

beter gekund’. In het geval van de 

Slabbekoorn-trofee hebben ze geluk 

want de eindscore werd gemeten na 

twintig pijlen. Dit aantal werd niet ach-

ter elkaar ‘afgevuurd’ maar over de hele 

avond verspreid. In totaal, zo sprak 

Sjoerd Bergsma vooraf, is een hand-

boogschutter op zo’n avond slechts 

zeven minuten bezig. Dat wil zeggen: 

de boog uit het rek halen, klaar staan, 

de pijl er in doen, de boog spannen, 

richten, schieten, even kijken waar je 

pijl beland is en dan de boog, voor-

zichtig, in het rek plaatsen. Soms zie 

je een boog nog wel eens ‘bibberen’ en 

dat heeft alles te maken met ademha-

ling die bij de handboogsport van groot 

belang is. ,,Inademen tijdens het span-

nen en uitademen tijdens het schieten”, 

legt Bergsma klip en klaar uit.

De Slabbekoorn-trofee, genoemd 

naar een vroegere burgemeester van 

Brouwershaven die in 1978 de eerste 

editie van het offi ciële kampioenschap 

van Schouwen-Duiveland opende, is 

bedoeld voor de beste schutters van de 

vier verenigingen. Mensen die gemid-

deld zessen en zevens scoren laten deze 

avond bewust schieten gaan omdat ze 

geen kans hebben tegen hun clubgeno-

ten en ‘concurrenten’ voor wie  negens 

en tienen (de roos) gemeengoed zijn.

Er moet zelfs onderscheid worden 

gemaakt tussen mannen en vrouwen. 

Bergsma: ,,De vrouwen hebben niet 

de kracht en precisie van mannen en 

zouden anders niet eens komen”. Met 

de Zilveren Theepot wordt de beste 

vrouw geëerd en de beste man krijgt de 

Slabbekoorn-trofee. Woensdagavond 

gingen deze twee prijzen naar respec-

tievelijk Pieter de Groot (181 pun-

ten, Zodiak) en Saskia Eggink (TOG) 

met 121 punten. Haar man Jan-Bert 

Eggink (St. Jan), ook van de partij in 

1978, maakte het familiesucces com-

pleet door bij de mannen met 177 pun-

ten derde te worden, Zodiak-schutter 

Joop Ribbens (178) fi nishte als tweede 

met 178 punten •
Een geconcentreerde Joop Ribbens tijdens de Slabbekoorn-trofee. Ribbens eindigde als 

tweede, achter Pieter de Groot (tweede van links). 

,,Inademen tijdens het 

spannen en uitademen 

tijdens het schieten”
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wereldregio.nl, bijna 
1.000 bezoekers per dag!

advertentiepagina’s

• Unieke kans om dagelijks 1.000 
mensen naar uw website te trekken?

,,Wereldregio is een krant die zich sterk 
betrokken voelt bij het wel en wee van 
zowel de inwoners als de verenigingen 
op ons eiland. Elke week wordt het 
nieuws op een prettige wijze kenbaar 
gemaakt en met foto’s verlevendigd. Soms 
functioneert de krant als een spiegel voor 
onze samenleving”.

WereldRegio lanceert in  2012 een 
nieuwe website. Uitgever en redactie 
dachten al langer na over een verfris-
sing, maar het defi nitieve en bevredi-
gende resultaat liet steeds op zich wach-
ten. ,,We hebben tal van attractieve en 
effectieve vormen bedacht waarmee 
de adverteerder aandacht kan krijgen”, 
meldt Jeroen van ‘t Leven. ,,Nu onze 
website dagelijks bijna duizend bezoe-
kers trekt, begrijpen ondernemers dat 
ook zij daar veel aandacht kunnen krij-
gen. Met maar één klik! Natuurlijk hel-
pen de adviseurs om een aantrekkelijke 
web-advertentie te maken ”

De mensen achter WereldRegio

Een Apeldoorn in ons oog Samen met Bart van der Putten 
vormt Colinda Verkaart het com-
merciële hart van WereldRegio. 
Bart werkt sinds de zomer van 
2010 voor het nieuwsblad, Colinda 
trad drie maanden na de start van 
de krant in dienst. 

,,Een groot bereik, goed gelezen en 
een mooie overzichtelijke krant”. Met 
deze termen omschrijft en presenteert 
Colinda ‘haar’ krant. 
Adverteerders zijn blij dat we persoon-
lijk betrokken zijn.” De twee media-
adviseurs van WereldRegio laten dan 
ook duidelijk merken dat ze enthou-

siast meedenken met de strategie en 
boodschap om de klanten van de adver-
teerder met WereldRegio te bedenken. 
Daarin gaan ze best ver, gesterkt door 
de creativiteit en snelheid van hun col-
lega Dagmar die achter de schermen de 
wensen van de adverteerders en advi-
seurs verder uitwerkt tot fraaie adver-
tenties. Colinda: ,,De krant is gegroeid 
en het vertrouwen van de adverteer-
ders in de krant groeit net zo hard mee. 
Ook de komst van het gemeentenieuws 
en een redactie die wekelijks nieuws 
en verrassende artikelen levert spelen 
daarin een belangrijke rol. 

,,Vertrouwen van de 
adverteerder in onze krant 
groeit nog dagelijks”

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

krant lezen, is de druk voor 
het maken van een volgende 
al weer voelbaar. Week in, 
week uit. Een klein team, 

gepassioneerd en uiterst 
betrokken bij wat leeft en 
speelt op Schouwen-Dui-
veland. 

Jammer, dat de krant niet op het eiland 
gedrukt kan worden. Daarvoor reist 
collega Jannie van Klinken iedere don-
derdagavond naar Apeldoorn, waar 
de krant van de pers rolt. Stapelen 
op pallets en terug naar Schouwen-
Duiveland. Om vervolgens vrijdagmor-
gen in alle vroegte met de bezorging te 
beginnen, samen met Jaap Fonteijne. En 
met als streven om de krant om acht uur 
in alle uithoeken van het eiland bezorgd 
te hebben. 

Hoofdredacteur Aad van der Wouden Media-adviseur Clolinda Verkaart Media-adviseur Bart van der Putten

Chef d’equipe Cynthia van ‘t Leven Sportverslaggever Peter Godrie DTP-er (vormgeving) Dagmar Scheffer

,,Kunstschouw bijna van start”

Cartoon: Arie Roon | www.arieroon.nl

Documentaire bizar vertrek 
naar Brazilië in de maak
• Tweehonderzeventig Schouwen-Duivelanders vertrokken

Vrije stemmen

Over de grens
Als er iemand is voor wat meer poli-
tiek debat in de eilandelijke arena dan 
wil ik het wel zijn. De gemeenteraad van 
Schouwen-Duiveland heeft er maar wei-
nig ervaring mee. Politieke partijen wisse-
len standpunten uit, nemen stelling, maar 
zelden leidt het tot een debat dat de moeite 
waard is om te volgen.
Debatteren is een vak. Politiek bedrij-
ven sowieso. Deze week haalde Jos Beije 
van Alert! uit naar Wout van den Berg 
van de VVD. Beije verwijt Van den Berg 
exact hetzelfde als waar híj zelf mee bezig 
is. Losse fl odders, een steen in de vijver 
en verder niets. Alert! maakt zich vast 
zorgen over de gemeenteraadsverkiezin-
gen van volgend jaar. Want wat is er nog 
over van die partij, die bergen zou gaan 
verzetten? 
Maar profi leren doe je vanuit je eigen 
kracht en als het even kan visie. Wat Beije 
nu doet is een collega-raadslid aanval-
len 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 een politieke 
doodzonde, dus als je daarmee komt moet 
je stevig in je schoenen staan. Beije heeft 
bergschoenen, maar die zijn vast niet ver-
noemd 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 ver-
schillen 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).•

een redactionele beschouwing 
op de actualiteit door 
Aad van der Wouden

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

oosterweegje 5
4317 ad noordgouwe
telefoon 0111 401 381
Vrij parkeren voor de deur

www.beautydagen.nl
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Quick facial+zonnebank 
                                     €37,95
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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.

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 kan-
toren 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 waar-
voor de opbrengst bedoeld is. Daarin 
kunt u ook lezen hoe u één of eventueel 
meerdere exemplaren kunt bestellen. •

Bhutan-kalender te koop

proef

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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