
Stage-opdracht: Bronneninventarisatie inzake Nederlandse groepsemigratie in Brazilië  

TULIPANA* is een programma van het Centre for Global Heritage and Development (CGHD). 

TULIPANA richt zich op het beschermen, toegankelijk en zichtbaar maken van het erfgoed van de 

Nederlandse groepsemigraties om zodoende het gebruik van de bronnen te bevorderen en 

onderzoek naar Nederlandse groepsemigratie te stimuleren.  

Achtergrond: In 2012 verscheen van de hand van Lodewijk Hulsman (the New Holland Foundation) 

een onderzoeksgids over in Nederland aanwezige bronnen met betrekking tot de groepsmigratie van 

Nederlanders naar Brazilië in de periode 1822-1992 en de kolonies die daaruit ontstonden. Na de 

voltooiing van de gids was het voor de betrokkenen duidelijk dat hiermee nog lang niet alle bronnen 

voor onderzoek toegankelijk zijn. Naast bronnen die berusten in Braziliaanse overheidsarchieven 

beschikken de Nederlandse gemeenschappen in Brazilië over veel historische bronnen. Deze 

bronnen bevinden zich op diverse plaatsen in deze gemeenschappen en de bewaaromstandigheden 

zijn verre van optimaal. Bovendien zijn veel bronnen ooit in het Nederlands geschreven en daardoor 

voor de jongere generatie bewoners van deze gemeenschappen niet meer leesbaar. Hoewel op de 

verschillende kolonies musea aanwezig zijn waar zich vaak ook archieven en documentatie bevindt, 

ontbreekt het tot dusverre aan een inventarisatie van de aanwezige bronnen. In 2014 is daarom het 

TU-programma van start gegaan met als doel het behoud en toegankelijk maken van het erfgoed van 

de Nederlandse emigranten in Brazilië. TULIPANA wil de Nederlandse gemeenschappen in Brazilië 

behulpzaam zijn bij het inventariseren, conserveren en toegankelijk maken (o.a. via digitaliseren) 

van dit erfgoed. Een belangrijke eerste stap hierbij is het inventariseren van de in de kolonies 

aanwezige bronnen.  

Opdracht: Voor deze inventarisatie zal een stagiaire naar Brazilië worden gezonden. Deze zal ter 

plaatse in samenwerking met vrijwilligers van de lokale musea de aanwezige collecties gaan 

inventariseren en op basis daarvan een themagids samenstellen (vergelijkbaar aan de gids van 

Lodewijk Hulsman). De stagiaire zal, afhankelijk van de beschikbare tijd en financiën, werkzaam zijn 

in Holambra I, Castrolanda en zo mogelijk Carambeí, Arapotí en Holambra II. Een overzicht van de 

erfgoedinstellingen in de kolonies is te vinden in de bijlage van het projectplan TULIPANA. 

Begeleiding zal plaatsvinden door Prof. Dr. Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap.  

Duur van de opdracht: (minimaal)twee a drie maanden 

Financiering:  Het CGHD kan een retourticket aanbieden. Voor de (verdere) reis- en verblijfskosten 

dient i.s.m. het CGHD een aanvraag ingediend te worden voor een Lustra+- en een LUF-beurs (en 

evt. andere fondsen, bijv. bij de Nederlandse Ambassade in Brasilia).  Enige aanvullende eigen 

financiën is wenselijk.  

Profiel: De kandidaat is een student Geschiedenis met interesse in migratie en archieven.  Je 

beheerst het Portugees en Nederlands.  

Contactpersoon: Mara de Groot (Centre for Global Heritage and Development), 071 5274739, 

t.de.groot@arch.leidenuniv.nl 

 

*Zie ook: tulipana.org  


