Itamaracá, 6 dec. 2002
Aan:
Prof. Dr. P.Emmer, Leiden
Dr. M. A. Magalhães, São Paulo
Mr. S. Visser ’t Hooft`Amsterdam
Geacht Comtié Financier
“Geen bericht, goed bericht”, zult u zeggen, en dies: schrikt u niet, nu u bericht van ons krijgt.
Het gaat namelijk om het verheugende feit, dat wij hebben kunnen besluiten om de
archeologische opgravingen in Fort Oranje met drie maanden te verlengen. Het kwam ons
correct voor om deze belangrijke beslissing aan u, die tezamen ons Petit Comité Financier
vormt, te melden.
Zoals u zich zult herinneren, is de eerste opgravingscampagne begin dit jaar van jan t/m maart
geweest. De tweede en laatste termijn zou duren van okt. t/m nov, maar in feite hadden wij er
al een afsluitperiode van drie weken in december bij gecalculeerd. Op twee maanden slechts
vijf weken graven en dan al afbouwen, is niet opportuun. Nu de stand van de valuta van dien
aard is, preciezer gezegd: nu de real zich ten opzichte van de euro voor ons hier in Brasil
gunstig verhoudt, hebben wij een rekensommetje gemaakt en besloten het onderzoek tot het
volstrekte einde toe te volbrengen. Indien wij de3ze kans niet hadden gekregen, zouden
verschillende vragen zijn blijven liggen. De resultaten van de afgelopen drie weken echter
geven alle aanleiding tot de veronderstelling, dat de antwoorden gevonden zullen worden.
Recente resultaten zijn onder meer de volgende.De outline van het oorspronkelijke fort kan
binnenkort worden vastgesteld, iets wat tot medio november nog onmogelijk leek. Ook is
eindelijk de precieze ligging van de barakken der militairen komen vast te staan. Over de
contre-mur aan de zuidzijde, die van de oorspronkelijke Hollandse ingang, is eveneens meer
duidelijkheid gekomen. En wat de ingang betreft, hoewel wij al in januari aanduidingen van
de ligging hebben gekregen, is hier het laatste woord nog niet over gezegd, evenmin als over
het raadsel van het hoornwerk.
U kunt er echter van verzekerd zijn, dat wij ook in letterlijke zin de onderste steen boven
zullen krijgen.
Hopend u met dit bericht van dienst te zijn geweest, verblijf ik, mede namens het Bestuur van
de MOWIC Foundation met gevoelens van de meeste hoogachting jegens u, leden van het
Petit Comité Financier, en met hartelijke groet vanonder de wuivende palmen van het mooie
Ilha de Itamaracá,
Hannedea van Nederveen Meerkerk Ph.D.
Voorzitter MOWIC Foundation
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