Verslag Eerste Vrijburghconferentie op 6 september 2016

Het was een hartelijk welkom en veelal weerzien, rond het middaguur op het
Braziliaans Honorair Consulaat te Amsterdam. Gastheer Mr. Reinier W.L.
Russell had voor een keur aan sandwiches en bijpassende dranken gezorgd.
Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van de Ambassade van
Brazilië onder wie de Cultureel Attaché, het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, de universiteiten van Leiden, Amsterdam; Utrecht, Groningen en Delft,
de Stichting Eurobrás en diverse cultureel erfgoed organisaties, het
Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Joods Historisch Centrum en het
Scheepvaartmuseum. De Raad van Advies van MoWIC werd vertegenwoordigd
door Mr. Henk J.W. Soeters, voormalig Ambassadeur in onder andere
Suriname, Argentinië en Portugal.

Uitgever Bert Post, verre afstammeling van Pieter en Frans Post en schrijver van diens biografie met Dr. Frits
van Dulm. Op de achtergrond de directeuren van Fa. Atlas Marina, Klaas Huisjes en Ed van Bronckhorst, r Mr.
Henk J. W. Soeters, oud-diplomaat.

V.l.n.r. Mr. Henk J.W. Soeters, Drs. Hans Knijnenburg, Mr. Matthijs A. Schroëder en Paul Comenencia M.A.

Aan het linker tafeltje onder meer Mevrouw Diana Comenencia-Wansing in gesprek met Drs. Frits Duparc. Op
de rug gezien Danique Pereira, ontwerper van MoWIC's nieuwe website.

Drs. Eveline Sint-Nicolaas r. in gesprek met kunstenares Marijke Kleyn en Drs. Paul Schaaps, socioloog

Anne-Marie Mignot en Drs. Hans van Westing bijen Drs. Jochem Boodt daarachter het bartafeltje, Jet
Elias-Beaumont, Jorik van der Wal

Om kwart voor één dirigeerde Dagvoorzitter Paul Comenencia de gasten naar
de gehoorzaal en opende de Eerste Vrijburghconferentie.

Paul Comenencia opende de conferentie voor Huis Vrijburgh, bedoeld als een tribuut aan dit bijzondere
werkpaleis van de gouverneur.

Hier volgt integraal de openingsspeech van Paul Comenencia.

Inleiding Vrijburgh Conferentie:

Boa tarde,
Bon tardi,
Good afternoon,
Goedemiddag dames en heren,

Welkom op deze eerste Vrijburgh Conferentie van de Stichting MoWIC (Monumenten
van de West Indische Compagnie) in deze mooie zaal van het honorair consulaat van
Brazilie.

A special welcome to Mr. Jesivan Ribeiro, cultural attaché of the Brazilian Embassy,
En ook bijzonder welkom aan de heer Schroeder van de afdeling Zuid-Amerika bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mijn naam is Paul Comenencia, bestuurslid van Stichting MoWIC.

MoWIC stimuleert en presenteert wetenschappelijk onderzoek (op historisch,
archeologisch en ander gebied) naar de monumenten van de west-indische
compagnie met het doel deze monumenten te behouden en het begrip te vergroten
over hun betekenis voor onze gezamenlijke geschiedenis.

Veel van het werk van MoWIC betreft Brazilie maar ook de eilanden van de
Nederlandse Antillen behoren tot ons aandachtsgebied.

MoWIC hoopt de Vrijburgh conferenties te gebruiken om de resultaten van dit werk
te delen met anderen en om steun te verwerven om steeds meer te kunnen doen en
voor een steeds groter publiek de kennis en inzichten te kunnen ontsluiten over de
plaats in onze gedeelde geschiedenis, van de monumenten van de West-Indische
Compagnie, zoals Vrijburgh waar wij het vandaag over zullen hebben, maar ook
bijvoorbeeld Fort Beekenburg en Fort Nassau op Curaçao of Fort Zoutman op Aruba,
om maar een voorbeeld te noemen.

Ik zei u net dat wij, behalve kennis en inzichten delen, ook hopen steun te verwerven
voor het werk van MoWIC. Steun in de vorm van fondsen voor verder onderzoek naar
en restauratie van monumenten, steun voor activiteiten als deze (vandaag geheel
gesponsord door het Braziliaanse Consulaat en Russel Advocaten, waarvoor dank) en
steun in de vorm van menskracht voor ons bestuur en voor de uitvoering van
geplande projecten.

Dus mocht u zich geroepen voelen, schroomt u niet, en mocht u anderen kennen die
zich geroepen zouden voelen, laat het ons weten.
Het MoWIC bestuur bestaat op dit moment uit:
Interim voorzitter dr. Hannedea van Nederveen Meerkerk,
Penningmeester Sander Visser ’t Hooft,
Bestuursleden: Leila Watts-Abe, drs. Hans Knijnenburg, drs. Loes Westerman-van der
Steen, drs. Jorik van der Wal, Axel Derks en mijzelf als vice-voorzitter. Wij hebben nog
een vacature voor een secretaris en kunnen nog minstens drie nieuwe bestuursleden
gebruiken die bereid zijn de komende tijd in de plaats te treden van zittende
bestuursleden die gaan terugtreden.

Ook heeft MoWIC een Raad van Advies van verschillende bekende en vooral
deskundige personen, waarvan een aantal hier vandaag aanwezig is. Dank voor uw
komst.

Vervolgens was het de beurt aan Mevrouw Drs. Christine Jansen voor het
uitspreken van de keynote speech.

Drs. Christina Jansen toont een opname uit Myamar.

In haar keynote-speech ging Drs. Christina Jansen in op het fenomeen Cultureel Erfgoed in
zijn diverse verschijningsvormen. Zij putte hiervoor uit haar eigen lange ervaring, haar

professionele reizen naar het buitenland - onder meer Brazilië, maar vooral Azië - en haar
werkzaamheden als directeur van de Stichting 400 jaar Nederland-Japan. Cultureel erfgoed
betekent notie van het verleden en geeft vorm aan de identiteit van een volk. Er zijn twee
hoofdcategorieën te onderscheiden, het roerend en onroerend erfgoed. Tot haar verbazing
ontbrak hierin het element Muziek !
Naast de historische en ethisch-esthetische taken van cultureel erfgoed instanties tot
behoud van object of onderwerp, signaleerde zij echter een negatief aspect. Door UNESCO
als cultureel erfgoed aangemerkte gebruiken en gewoontes, zouden kunnen verstarren. Het
levende element ging daardoor verloren, waardoor het een voor toeristen folkloristisch
gebruik werd. Eenzelfde ontwaarding van het cultureel erfgoed bedreigde
leefgemeenschappen. Dit toonde zij aan met het pakkende voorbeeld van het ooit rustige,
rustieke vissersplaatsje aan de Zuiderzee c.q. IJsselmeer, Volendam. Een bezoek hieraan was
een verplicht nummer voor toeristen geworden. De authenticiteit was gestold en daarmee
was de bezielde kern van het cultureel erfgoed verloren gegaan. Zo verging het ook de
Chinese Muur. Een historisch fenomeen of een historisch gegroeide samenleving die
sociologisch interessant en origineel van uiterlijke verschijningsvorm was, werd een pretpark
voor buitenstaanders. Economische motieven maken het cultureel erfgoed tot een speelbal
van toeristen. Hiervoor moet men waakzaam blijven, aldus de waarschuwing van Jansen.
Ook besteedde Jansen aandacht aan oorlogsgeweld als een groot belager van cultureel
erfgoedobjecten, evenals bedreigingen door fanatici. De verwoestingen van de rotstempel
Boeddha's in Afghanistan, de graftombes in Timboektoe en het klassieke tempelcomplex
Palmyra, de Stad van de duizend zuilen in Syrië, liggen nog vers in het geheugen.

Timboektoe, duizend jaar oude stad, door UNESCO als werelderfgoed aangemerkt. Jihadisten verwoesten in
2012. 21 eeuwenoude graftombes van heiligen, een oude bibliotheek en enkele oude moskeeën.

11 graftombes konden met UNESCO geld worden hersteld.

In haar analyse van de bedreigingen zag zij een drietal bedreigingen:
1) gebrek aan kennis,
2) verwering / slijtage
3) vernietiging.
Het was hoopgevend, dat onlangs Ahmad al-Faqi al-Mad, verdacht van de verwoesting in
2012 in Mali, op dit moment in Den Haag terecht stond. Dit aanmerken als oorlogsmisdaad
van opzettelijke verwoesting van cultureel erfgoed noemde zij een belangrijk element in de
tot nu toe ontbrekende jurisprudentie op het gebied van gerechtelijke stappen tegen en de
facto veroordeling van dit soort geweld tegen dingen, niet de medemens. Dit proces was
derhalve een belangrijk precedent. Ook de digitale archivering van cultureel erfgoed
wereldwijd in de Bibliotheca Alexandrina betekende voor de documentatie van de status
quo een grote steun, met name voor erfgoed in door oorlog geteisterde gebieden.
Haar gehoor werd door deze keynote speech eens te meer doordrongen van het belang van
het fenomeen 'cultureel erfgoed; en eveneens van de noodzaak de aandacht te blijven
vestigen op onderzoek, behoud en beheer. Bij dit laatste behoort tevens het waken voor
excessieve uitwassen, leidend tot het 'Volendam-effect'.

Het Volendameffect. Ontwaarding cultureel erfgoed door aantasting van de authenticiteit.

Paul Comenencia bedankte Christina Jansen voor haar boeiende voordracht met een door
Reinier Russell ter beschikking gesteld boekwerk.

De voordracht, gebracht door Drs. Eveline Sint-Nicolaas, conservatorafdeling Geschiedenis
bij het Rijksmuseum , ging over de 'Droom van de conservator'. Hoe zij zo'n tien jaar geleden
de opdracht kreeg om onderzoek te doen naar de herkomst van een voorstelling van een
gebouw met twee torens met aan weerszijden een omvangrijke palmentuin, waarin zich van
alles afspeelde. Het was een perkamenten knipsel, of vanwege de techniek in leer liever
'snijsel' genoemd. In de jaren-50 of 60 had het werk met de afmetingen 19 x 62,5 cm, een
inventarisnummer gekregen met een korte beschrijving, maar dat was alles.

Jan Brosterhuizen naar Frans Post, Huis Vrijburgh, detail uit Gezicht op Mauritsstad. Barlaeus 1647.

Anoniem, Perkamenten snijwerk op zwarte zijde, detail, 1642-1652. Rijksmuseum.

Zonder twijfel stelde het Huis Vrijburgh voor, bevestigd door Carlos Alberto Asfora,
Ambassaderaad van de Braziliaanse Ambassade te Den Haag (groot vriend van MoWIC).
Iconografisch gezien is deze voorstelling een visualisering van de informatie die door
Barlaeus wordt beschreven en afgebeeld in zijn lijvige biografie over 'Johan Maurits van
Nassau's acht Braziliaanse jaren' uit 1647 (het beroemde De rerum per octennium in Brasilia
etc.).
Wat niet uit Barlaeus duidelijk werd, kwam hier aan het licht: de beide gebouwen op kop van
de zijvleugels dienden als schildwachthuisje! Ook de stallen aan de obstetrisch rechter kant,
compleet met geit wekken de indruk, dat hier een ooggetuige aan het werk is geweest.
Knipsels en snijwerk, de 'witte kunst' in tegenstelling tot de 'zwarte kunst', graveerwerk,
was in die tijd mannenwerk. De details op deze afbeelding verrieden grote kennis van het
gebouw en de situatie in situ, of tenminste iemand uit de onmiddellijke omgeving van
Nassau, temeer daar diens heraldische wapen uit die periode is weergegeven, zonder de
ordetekenen van Het Gulden Vlies en De Witte Olifant, die hij later verkreeg.
Over de torens vertelde zij het interessante gegeven, dat deze intern deel uitmaakten van
het grondplan, dus er niet naast of achter het corpus waren geplaatst. Hiervoor liet zij de
plattegrond uit de Kasselse Staatsammlungen zien, die door Prof. Terwen in zijn artikelen uit
het Nassaugedenkjaar 1979 waren gebruikt. .
Ook de houten loopbrug ondersteund door vijf bogen die de beide torens met elkaar
verbond, was duidelijk te zien. De ene toren (obstetrisch rechts) diende als vuurtoren, de
andere zou het observatorium van Marcgraf hebben gehuisvest. Zij merkte op dat een
sterrenwacht naast een vuurtoren niet logisch lijkt. (Hiertegen kan worden ingebracht, dat

de andere toren een volkomen dichte lantaarn heeft. 'Lantaarn; heet het bovenste stuk van
een toren en heeft niets van doen met een lichtgevend object HvN)

Perkamenten knipsel, detail obstetrisch rechts. Stallen met geit, duiventil, kokospalmen en papayabomen.
Links van het schildwachthuisje fiuur met mand op het hoofd met vruchten uit de paleistuin. In de lucht
bazuinengel met het heraldisch wapen van Johan Maurits van Nassau-Siegen vóó 1652.

Sint Nicolaas ging met enthousiasme in op de veelzijdig aangelegde paleistuin. Barlaeus
toont daarvan een nauwkeurig uitgewerkte plattegrond met legenda.

Anoniem, Paleistuin met legenda. Barlaeus 1647.

Er waren visvijvers, een konijnberg, stallen met paarden, perken met groentes, medicinale
en sierplanten, een kippenhok, duiventil, zwanennest, een veld voor balspelen, een bleek

voor het wasgoed, een huis voor de tuinman en helemaal tegen de grens met Fort Ernestus
aan lagen de slavenverblijven.
De geweldig uitgebreide tuinaanleg rond het paleis met zijn honderden vruchtbomen,
heesters en planten, wordt in het snijwerk suggestief en geestig weergegeven.

De plaats van de keuken van Huis Vrijburgh wordt verondersteld op de plaats van de twee schoorstenen,
waarvan één met rookpluim Op de tweede afbeelding de schoorsteen met deel rookpluim. Voorts een hekje,
dat toegang gaf tot de perken met medicinale planten. Aan het eind van het terrein de woning van de tuinman,
precies zoals op de Legenda in Barlaeus

Op een detail toonde zij de stallen met een geit en de duiventil, de kokospalmen en de
papaya's. Interessant is ook het keukengedeelte, af te lieden aan twee schoorsteentjes,
compleet met rookpluim.
.
Het perkament was van kalfsleer (velijn, of vellum, afgeleid van vitulinus, leer van een
doodgeboren kalf). Het dunne materiaal was gemonteerd op zwarte zijde met daaronder ter
versteviging een pak papier van vijf losse bladen uit een Nederlands manuscript uit medio
zeventiende eeuw. Tezamen met bibliograaf Klaas Hoogendoorn,, Marcgrafkenner John
North en de bibliothecaris van het Scheepvaartmuseum, Diederick Wildeman, kon worden
geconcludeerd, dat het handschrift niet van Marcgraf was, maar verwees naar de eerste
editie uit 1621 van een zeevaartgids, De Schatkamer Des Grooten Zee-vaert kunst van
Cornelis Janszn Lastman.
Voor een meer precieze datering ging Sint Nicolaas uit van de tekening van Frans Post uit
1645 voor de uitgave van Barlaeus. Het origineel bevindt zich in de collectie van het British
Museum. Hoewel de tekening niet is gesigneerd, noch gedateerd, bevat hij stilistisch zoveel
overeenkomst met de andere 31 andere tekeningen in die collectie (waarvan er 21
gesigneerd en gedateerd zijn, 9 alleen gesigneerd en twee geen van beide), dat er, gezien de
toekenning van de Johannieterorde in 1652, weinig twijfel over de datering bestaat: ergens
tussen 1645-1652. . Tenzij !
Tenzij er een schilderij van Huis Vrijburgh zou hebben bestaan dat door Post rond 1642 in
Brazilië gemaakt zou zijn, een schilderij dat zoals zoveel werk van hem, verloren was gegaan,

waarnaar het knipsel, bijna even groot als de tekening, eveneens ter plekke gemaakt zou
zijn… Raadsels te over, dus nog.

Voor velen was het de eerste kennismaking met dit unieke, kunstzinnig uitgevoerde werk,
dat, als een gelukkige vorm van serendipity tevoorschijn gekomen, kunsthistorisch
gedocumenteerd werd, dankzij de spreekster!

Hannedea van Nederveen Meerk, behandelde 'Huis Vrijburgh in cultuur-historisch perspectief'.
Voorafgaandaan de powerpointpresentatie666nnnnnnhh6 toonde zij een olieverfschilderijtje 'Çasa
Friburgo', van de hand van Carminha Negromonte da Silva, dat zij in 2004 van haar en enkele locale
medewerkers aan het Fort Oranjeproject gekregen had. Het was gemaakt naar een krantenfoto,
echt een blijk van Public Awareness.

Hier wordt het schilderijtje van Carminha Negromonte da Silva getoond. Er wordt gewerkt aan een duidelijker
afbeelding van dit alleraardigst schilderijtje, gemaakt naar een krantenfoto. .

Haar voordracht bevatten vier capita: 1) Geografische ligging, 2) Architectuur, 3) Archeologisch
onderzoek en 4) Receptie.

1.Geografische ligging moet het gebied er aanvankelijk nogal desolaat hebben uitgezien. Zo leeg
als de Gouverneur het eiland Antônio Vaz in 1637 aantrof, zo vol verliet hij het in 1644. In 1630
waren de forten Frederik Hendrik (of Vijfhoek - het heet nog steeds Forte Cinco Pontas, hoewel bij de
verbouwing eind zeventiende eeuw een van de bastions is verdwenen) (als dat geen cultureel
erfgoed is !) en Fort Ernestus gebouwd. Tussen deze beide forten liet hij grote waterhuishoudkundige
werken aanleggen. Deze zorgden voor drooglegging van het moerassige deltagebied dat gevormd

Georg Marcgraf (1610-1644), Kaart van de situatie bij aankomst van Nassau in 1637. In Barlaeus 1647.

werd door de rivieren Afogados, Capibaribe en Beberibe. Hierop kwam een op Simon Stevin
achtige wijze gestructureerd stadsplan met bruggen over de kanalen en in het Grootkwartier
officiële gebouwen en een wandelpark met vele vrucht- en schaduwbomen. Dit werd
Mauritsstad met later nog een uitleg, Nieuw-Mauritsstad. Aan de andere kant van Fort
Ernestus, op de punt van het eiland kocht hij een trapeziumvormig stuk land, waarop tussen
1640-1642 zijn werkpaleis gebouwd werd. Hij noemde het Huis Vrijburgh als hommage aan
het dappere Nederlandse volk, dat zich vrij vocht van de Spaanse overheersing. In de
paleistuin liet hij talloze palmen en vruchtbomen planten, waaronder zijn lievelingsvrucht de
Pinha (suikerappel, schrijft het Mauritshuis). Deze vrucht wordt in het binnenland nog steeds
Fruta do Conde, genoemd, verwijzend naar de graaf, die opdracht gaf hiervan boomgaarden
aan te leggen.

De dagelijks onder water lopende punt van het terrein werd geëxploiteerd voor de
zoutwinning. In die dagen even kostbaar als suiker. De bijnaam het Mauritshuis zou in plaats
van 'Het suikerhuis' evengoed 'Het Zouthuis' kunnen zijn

Johannes Vingboons, ca 1650, naar Cornelis Goliath. Mauritsstad-Recife. Links Fort Frederik Hendrik (Cinco
Pontas) en naast het Grootkwarter met het bruggenhoofd, Fort Ernestus, beiden uit 1630. Rechts van Fort
Ernestus het paleisterrein met plattegrond van Huis Vrijburgh.

Nog steeds is op deze plaats et bestuurscentrum van Pernambuco gesitueerd.

Het Gouvernementspaleis en Teatro Santa Isabel liggen op dezelfde plek als Huis Vrijburgh en de paleistuin. Op
de plaats van Fort Ernestus liggen nu het Paleis van Justitie en het Convento de Santo Antônio. Hierin bevinden
e
zich ca 1000 17 -eeuwse blauwwitte tegels.

2. Over de Architectonische stijl waarin dit elegante paleis gebouwd was, is veel
gediscussieerd. Evident is de verwijzing naar Andrea Palladio (1508-1580), van wie de
plattegrond uit diens I Quattro Libri dell'Archittetura (Venetië 1570) getoond werd.

Andrea Palladio, Villa Pisani te Vicenza uit I Quattro Libri dell'Archittetura. Grote overeenkomsten met het
aanschijn van Huis Vrijburgh. Tot aan de muurgaten in de kopse gebouwen van de zijvleugels en de
positionering van de torens binnen het grondplan bleken overeenkomsten te zijn !

Maquette van Romeinse Villa rustica, het voorbeeld
voor Palladio's ontwerpen voor de Veneto zomervilla's in Vicenza. Maquette in Thermenmuseum in Heerlen..

Minder evident is de inbreng van Pieter Post, noch diens aanwezigheid in Recife. De enkele
jaren geleden door onder meer historicus Leonardo Dantas triomfantelijk getoonde 'Lijst van

aankoop van slaven' uit de OWIC collectie van het Nationaal Archief, waarop Pieter Janszn
Post vermeld zou zijn, is een fake, aldus spreekster, die dit in 2006 genoegzaam aantoonde.
Tijdens onderzoek voor haar hoofdstuk in de catalogus van de Frans Post tentoonstelling in
het Haus der Kunst in München, trof zij in het Nationaal Archief de aankooplijst aan met
onder de kopers Pieter Janszn Bas. Een met potlood aangebracht t'je achter de naam Bas
bracht de broer van de schilder Frans Post nog niet over de oceaan… Ook stilistisch zijn er te
weinig aanknopingspunten voor Post's inbreng; hoogstens kan men aan een uit de losse
hand getekend ontwerp van Jacob van Campen denken. Veeleer heeft Nassau, die zelf in de
bouwkunst zeer onderlegd was, er met plaatselijke ingenieurs de hand in gehad. Naast de
broeders Willem en Quirijn Lobbrecht (wier vader stadsarchitect in Utrecht was) werkte in
Recife ook de bouwer van het sterkte Forte Real van de Portugese commandant Matias de
Albuquerque, Cristovão Alvarez, die na de invasie van 1630, naar de Hollanders was
overgelopen. Alvarez was ook de opzichter van de brug over de Beberibe , gebouwd op
aandringen van Johan Maurits van Nassau in 1644. Conlusie over de bouwstijl is dus als
volgt. Hoe graag ook gewenst door diverse Braziliaanse (lees: Recifense) historici, blijft
nochtans logischerwijze slechts de constatering, dat zijn aanwezigheid op een wishful
thinking aanname berusten moet. Tot er anders is bewezen neemt men aan dat Nassau zelf
de hand in de zonder twijfel Palladiaanse bouwstijl van Huis Vrijburgh heeft gehad.
Belangrijk: Pieter Post's naam wordt nergens door Barlaeus genoemd !!
Evenmin noemt Maurits Post, zoon van Pieter en petekind van Johan Maurits van Nassau de
naam van zijn vader in enig Braziliaans verband, niet bij Huis Vrijburgh, Slot Boa Vista, Huis
La Fontaine, noch het stadsplan van (Nieuw) Mauritsstad, in de inventarisatie die hij na het
overlijden van zijn vader van al diens werken die hij in opdracht van Nassau realiseerde, voor
ook zijn broodheer maakte. Nu is deze inventaris niet voltooid, maar wel de vroege tijd. Toch
kan het zijn, dat er bladen verloren zijn gegaan. In dubio abstinē, dus met zekerheid kan er
over Pieter Post's inbreng niets gezegd worden. Dit in weerwil van onnauwkeurige
vermeldingen van Samuel van Hoogstraten en Onno Zwier van Haren die een eeuw later in
meer Dichtung dann Wahrheit deze napraat.

3.Het Archeologisch onderzoek betrof de volgende methodes. a) Opgravingen, b)
Echometing en c) Electronische weerstandsmeting.
In 1990-92 deed Ulysses Pernambucano de Mello opgravingen op de Praça da Republica. Hij
maakte aan de hand daarvan een U-vormig schema van de vermeende fundamenten
structuur. Dit schema heeft MoWIC bij het onderzoek als uitgangspunt genomen. De
Echometing met een groundtracer gebeurde op verzoek van MoWIC October 2002 door Drs.
Hans van Westing op verzoek van MoWIC. Er werden weinig resultaten geconstateerd.

Drs. Hans van Westing legde kilometers af om echosignalen in het Parque do Conde de Boa Vista te meten.
e
Recife 0ctober 2002. Op de achtergrond de Baobá boom, hier geplant in de 19 eeuw. De resultaten waren
gering.

In diezelfde maand paste Drs. Renate Schiferli van de Firma Raap electronische
weerstandsmeting op de Praça da Republica in Recife toe, eveneens op verzoek van MoWIC.
Dit gebeurde tijdens de tweede campagne van het historisch-archeologisch onderzoek van
Fort Oranje op Itamaracá, waarvoor deze kostbare apparatuur van de Firma Raap gehuurd
was.
Om de geleiding in deze droge periode mogelijk te maken, stelde de Secretaris van Cultuur,
Dr. Roberto Peixe, een tankwagen beschikbaar van de Brandweer van de Stad Recife.
Behalve het electrisch meetapparaat werd er op enkele plaatsen gewerkt met een
grondboor. Het Laboratório de Arqueologia liet hiervan een copie maken.
Drs. Renate Schifferli stelde in haar Rapport over het onderzoek vast, dat er weliswaar vaste
structuren werden aangetroffen, maar dat proefsleuven uitsluitsel zouden moeten brengen,
of die inderdaad overeen kwamen met de fundamenten van Huis Vrijburgh.

Rapport Fa RAAP.. De rode gebieden bevatten
vaste materie, de blauwe helemaal niet.

Ergo: Ulysses Pernambucano de Mello denkt de locatie van de fundamenten in 1990-92
gevonden te hebben. Maar de door MoWIC gehanteerde onderzoeksmethodes leverden op
de uitgemeten locaties vrijwel niets op.
Meer zou men in de toekomst kunnen verwachten van een moderne methode, de
laseraltimetrie. Mits de bebouwde omgeving niet te dicht is en het toelaat, zo leerde Van
Westing mij. Ook tuinarcheologie en vijverarcheologie, een nog jonge disciplines bij de
Rijksoverheid, zouden interessante resultaten kunnen opleveren. Niet alleen bij de tuin en
vijver naast het tegenwoordige gouvernementspaleis, maar ook in het park van de Conde da
Boa Vista daar tegenover, waar er diverse visvijvers in de tuin van Huis Vrijburgh waren.
Een spin-off van een voortgezet archeologisch onderzoek zou de eventuele vondst zijn van
tegelgruis of -resten op de plek van de keuken. Die bevond zich aan de obstetrisch linkerkant
van het paleis, zoals het rookwolkje op het perkament uit het Rijksmuseum duidelijk laat
zien !
Het is namelijk een niet onlogische gedachte, dat de circa 1000 blauwwitte, 17e-eeuwse,
Hollandse tegeltjes in het Convento do Santo Antônio uit de keuken van het paleis komen, al
was het maar voor een deel. Het Convento ligt achter het tegenwoordige Paleis van Justitie.
En deze beide gebouwen liggen samen op vrijwel dezelfde plek, waar ooit Fort Ernestus
stond, de buurman van Huis Vrijburgh. Het in 1606 gebouwde kloostertje Santo Antônio,
werd door de bouwers in het plan van Fort Ernestus opgenomen. Dat staat vermeld op de
legenda van de afbeelding in Barlaeus van de paleistuin: 2 = Monasterium. Voor
bewijsvoering van deze veronderstelling zoekt MoWIC voort naar concreet bewijs.

Tegeltje uit de kloosterhof van het Convento de Santo Agostinho, beschadigd door weersinvloeden
(maresia) en zouten uit de muren (metselspecie waarin strandzand is gebruikt).

4. Receptie. Voor de contemporaine Receptie werd in de eerste plaats verwezen naar de
tuinarchitectonische sierbouw van twee torentjes met een galerij ertussen in een van de
Kleefse parken, die Nassau tijdens zijn stadhouderschap vanaf 1645, liet aanleggen.

Jan van Call (1656-1706) . Sierbouw van een galerij tussen twee torentjes in een van de parken van
Johan Maurits van Nassau in Kleef. Rijksmuseum, prentenkabinet, cat. F284.

Kleef was omringd door wouden. Nassau bracht 'design' in de woeste natuur. Daarom is het
begrip 'Tiergarten' geen verwijzing naar een dierentuin. Het waren bossen waarin gejaagd
werd om het hofpersoneel en de bevolking van vlees te voorzien en zo moeten de vijvers en
kooien met dieren en de duiventil van de paleistuin ook opgevat worden.
Bovendien, Nassau zelf diende rond 1665 als adviseur van zijn 'buurman' Philip Wilhelm von
der Pfalz bij de bouw van zijn Schloss Benrath, compleet met tuinaanleg.

Er is een gebouw in Nederland dat herinnert aan Huis Vrijburgh. Dat is het door Koningin
Juliana geliefde Paleis Soestdijk. Paleis Soestdijk, ontworpen door Maurits Post (1645-1677),
wordt gekenmerkt door een vormgeving, analoog aan die van Palladio en daardoor verwant
aan Huis Vrijburgh. Een middencorpus geflankeerd door galerijen met naar voren komende
zijvleugels. Maar de stijl is behalve dat hij beantwoordt aan deze formele voorwaarden, zeer
weinig Italiaans, maar streng Hollands classicistisch.

Paleis Soestdijk, ontworpen door Maurits Post voor Stadhouder Willem II (1650-1702), mist de Palladiaanse
allure van Huis Vrijburgh.

De recente Receptie is zo mogelijk niet minder interessant. Hij werpt licht op de manier,
waarop de Brazilianen nu tegen de 'o Brasil holandês' aankijken. In 2004, bij de herdenking
van Nassau's 400e geboortejaar, schonk de Duitse regering een bronzen buste aan de Stad
Recife. Deze buste was een afgietsel van het marmeren origineel in de Fürstengruft te
Siegen.

Bronzen afgietsel van marmeren origineel in de Fürstengruft in Siegen. Bartolomeus Eggers *1637-16020.

Het bronzen afgietsel met het patine van de tijd. Zo blikt de vortsy op de plek van zijn trotse paleis, terwijl
achter hem in het Palácio da Justiça de herinnering voortbestaat aan zijn wijze besluit tot instelling van een
parlement.

De Fürstengruft werd in 1669 door Nassau gebouwd als grafkelder voor de Nassaufamilie.
Hijzelf is er in juni 1680 bijgezet, een half jaar na zijn overlijden in Kleef. De reis kon niet
eerder worden gemaakt, omdat de rivieren nog bevroren waren. De bronzen buste is

geplaatst voor het tegenwoordige gouvernementspaleis. Het patine van het tropische
klimaat heeft het heldere brons overdekt. Achter het beeld bevindt zich het Palácio da
Justiça met het glas-in-lood raam, waarop de Verkondiging van het Parlement staat
afgebeeld (Henri Moser 1920). Een belangrijk besluit van de nieuwbakken gouverneur, om
alle bevolkingsgroepen in de veelkleurige kolonie te laten meepraten, poldermodel avant-la
lettre…behalve de slaven.

Verkondiging van de instelling van het Parlament. Glas-in-lood triptiek, Henri Moser (1876-1951). De kleuren
zijn helderder; deze afbeelding is een ingekleurde zwart-wit foto, mij uit Recife toegestuurd door een vriend.

In de negentiende eeuw ontstond de belangstelling voor de Nederlandse periode en zo ook
voor de authentieke geschiedenis van 'O Boi voador'. De met hooi opgestopte koeienhuid
die op 28 februari 1644 aan een kabel tussen de beide torens van Huis Vrijburgh heen en
weer werd getrokken. De verbaasde bevolking op de landtong van het oude Recife werd op
die manier overgehaald de brug over de brede Rio Beberibe te betreden en de oversteek te
wagen. Dit historisch juiste en bovendien geestige verhaal is nog steeds een geliefd item in
theater en literatuur en wordt de kindertjes op school al vroeg verteld. .

O Boi Voador. Met hooi gevuld koeienvel getrokken aan een kabel tussen de torens van Huis Vrijburgh..De
afbeeldingbevindt zich in de collectie van de Fundação Joaquim Nabuco, Recife.
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Fundação Nassau-400, Flávio Domingues, Carnaval 2004. Jubileum 400 Geboortedag Conde Maurício de
Nassau. Casa Friburgo nagebouwd.

Het vlees van het arme dier, tam huisdier van de rijke koopman Bento Alves, die zijn vriend
de Gouverneur de gunst niet weigeren kon, werd 's avonds in een groot feest onder de
bevolking verdeeld. Aldus ooggetuige Frei Manuel Calado (bijgemaand 'dos Oculos', want hij
had een bril van Nassau gekregen), die dit eigenhandig heeft opgetekend. In 2004 kregen de
schoolkinderen gelegenheid een Boi voador op een stokje te knutselen. Met Carnaval werd
in 2004 en sindsdien regelmatig, Huis Vrijburg van piepschuim nagebouwd. En zo blijkt, dat
waar er in Nederland over Huis Vrijburgh weinig algemeen bekend is, er in Brazilië voor dit
gebouw als symbool van hun geliefde gouverneur, de hoogste eer wordt bewezen ! Want
voor de Brazilianen is geen feest belangrijker dan Carnaval. Met São João als geode tweede…

Tijdens de thee- en koffiepauze was er een geanimeerde uitwisseling van
gedachten.
Drs. Jorik van der Wal sloot de reeks Vrijburgsprekers af. Hij hield een boeiend verhaal
'Teloorgang van de kolonie en Huis Vrijburgh na het vertrek van de Gouverneur'. Het bestuur
van de WIC dat in Hollandsch Brasiel met Mauritsstad-Recife als hoofdstad achterbleef,
heette de Hoge Regeringe van Brazil en zou tien jaar bestaan. Het door de gouverneur
verlaten Huis Vrijburgh beviel de Joodse gemeenschap wel en zij boden er 6.000 livres voor,
omgerekend 12.000 toenmalige guldens. Of het gebouw ooit als synagoge heeft dienst
gedaan, is nergens te vinden.

Van der Wal ging uitgebreid in op de onvrede van de Portugese planters. Dit was een
belangrijke bevolkingsgroep, want hun oogst was de ruggegraat van de koloniale economie.
In plaats deze groep te vriend te houden, joeg de Hoge Regeringe de planters tegen zich in
het harnas door hoge belastingen te eisen voor de suiker. Voormalige vrienden van Johan
Maurits van Nassau keerden zich nu tegen de Hollanbders, die zij als bezetters gingen
beschouwen. De politieke situatie was gecompliceerd. In 1640 nam een telg uit het geslacht
Bragança in Lissabon de troon over van Spanje, dat vanaf 1580 over Portugal geheerst had.
Nederland was nog steeds in oorlog met Spanje, maar was dat pas in 1580 ook met Portugal
gekomen.
Nu was die vijandschap niet meer nodig en dus was er een vredesovereenkomst onderweg.
Maar voordien dacht Nassau er goed aan te doen de positie van zijn gebied te versterken. In
rap tempo werd ten Noorden van Rio Grande (do Norte, maar het onderscheid met RG do
Sul kwam pas later) de provincie Maranhão ingenomen en op de westkust van Afrika
gedeeltes van Angola. Dit zette kwaad bloed bij de nieuwe Portugese koning João IV, die al in
januari 1640 de Portugese havens weer opengesteld had voor Nederlandse schepen.
De vredesovereenkomst werd dan ook van ganser harte in april 1641 door de Staten
Generaal getekend, maar João IV aarzelde zelf nog. Want ondanks zijn verzoek aan
Nederland de expansieve bewegingen in de Oost en de West in te perken, reikte de macht
van de Staten Generaal niet zo ver, dat zij zowel de VOC als de WIC aan banden konden
leggen. Hoewel, dat was bij de WIC nog wel mogelijk en indirect gebeurde dat ook. De WIC
had namelijk, in tegenstelling tot de VOC, niet het recht zelf een leger op te richten. Voor
oorlogshandelingen en dus de vorming en het onderhoud vaneen leger, was de WIC
afhankelijk van de Staten Generaal.
Op de smeekbedes en urgentieverklaringen van Johan Maurits van Nassau aan de SG, om
meer geld voor soldij en onderhoud van de soldaten, werd geen gehoor gegeven. Dit was de
voornaamste reden van de terugkeer van Nassau naar patria. En daarmee werd het lot van
de kolonie en van Huis Vrijburgh bezegeld. De veroveringen van 1640 en 1641 legitimeerden
de opstand in 1642 van de planters in Brazilië. In 1645 kwamen de opstandelingen zo dicht
onder Recife, dat de Hoge Regeringe besloot tot drastische maatrelen. Een deel van
Mauritsstad werd geslecht, de bomen in de tuinen en parken werden gekapt en de torens
van Huis Vrijburgh tot twee étages gesloopt voor een beter zicht en een ruimer schootsveld.
De Portugese tegenstand bestond uit een combinatie van vier legertjes, twee Portugese
onder leiding van João Fernandes Vieira en Andre Vidal de Negreiros, één van zwarte al dan
niet vrijgemaakte slaven, onder leiding van Henrique Dias en één bestaande uit indiaanse
stammen uit Paraíba, aangevoerd door Felipe Camarão. Zij wierpen een fort op aan de
overkant van Mauritsstad, het nieuwe Forte do Bom Jesus (het eerste dateerde uit 1630 en lag
meer naar het binnenland in nu de wijk Casa Forte). Omdat dat nieuwe zo dichtbij lag,
noemden de Hollanders het 'Fort Altena'. Huis Vrijburgh was dus al danig gehavend en van
zijn grandeur ontdaan - en dat niet eens door de vijand, maar door eigen hand.
Het beleg van Recife in 1645 werd ternauwernood door de komst van de schepen De Valck
en Elisabeth werd opgeheven. De WIC kolonie boette belangrijk aan omvang in. De beide
slagen van Guararápes in 1648 en 1649 werden een victorie voor de vier hierboven

genoemde veldheren. De Hollanders werden het moerasgebied in gedreven en wie daar
niet verdronk, vluchtte in allerijl terug op 'het Reciff'. Deze overwinning gaf de vier
aanvoerders de titel van 'De Vier Helden'.
Mauritsstad inclusief Fort Ernestus, moest als verloren worden beschouwd; Fort Frederik
Hendrik werd echter niet ingenomen. Na diplomatiek getouwtrek en militaire
wanhoopspogingen kwam men in 1654 overeen, dat de WIC de kolonie aan Portugal zou
verkopen. Na de sleutels van de poort van Fort Frederik Hendrik uit handen van de
Nederlandse Commandant Sigismund von Schoppe te hebben ontvangen, betrok de
Portugese commandant, Mestre do Campo Francesco Barreto de Menezes Huis Vrijburgh.
Onder de Portugeestalige bevolking heette het algemeen 'Palácio das Torres' naar de beide
torens, die in 1654 dus al tot dakhoogte waren teruggebracht. Barreto zou er drie jaar
wonen.

Victor Mereilles, Tweede Slag bij Guararapes, 19 februari 1649. Olie op doek, 1879. Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro, 494,5 x 923 cm

De status van dit paleis van weleer was zo groot, dat de aristocratie van Recife er eer in
stelde om het te gebruiken. In de strijd met Olinda over het predicaat 'hoofdstad van
Pernambuco', had Recife met dit gebouw als residentie ook een sterke troef in handen.
Ondanks het feit dat Andre Vidal de Negreiros, die gouverneur van Pernambuco was
geworden, de oude hoofdstad Olinda in oude luister wenste te herstellen, verloor Olinda en
zou Recife zijn door Johan Maurits van Nassau verleende status behouden. Nadat er tot 1711
volgende bestuurders en een bisschop zijn intrek in hadden genomen, verviel het gebouw
echter tot een dermate deplorabele staat, dat reparaties niet meer zouden lonen.

Op last van Gouverneur Manoel da Cunha Menezes werd Palácio das Torres in tussen 17851786 ontmanteld. Het materiaal werd gebruikt voor de constructie en inrichting van het
belastingkantoor, Erário Régio. Tijdens de revolutie van 1817 van Pernambuco tegen de
regering in Rio de Janeiro, gebruikten de revolutionairen dit gebouw als hun zelfverklaarde
regeringszetel. In 1840 werd Erário Régio op last van de President van de Provincie,
Francisco do Rego Barros, Conde de Boa Vista, vervangen door het huidige Palácio do
Governo.

Os Quatro Heroís, De Vier Helden die de aanzet gaven voor het vertrek van de WIC uit Brasil. V.l.n.r João
Fernandes Vieira, Andre Vidal de Negreiros, Henrique Dias en Antônio Felipe Camarão.

Men kan stellen, dat Gouverneur Johan Maurits van Nassau-Siegen met de bouw van Huis Vrijburgh,
tot ver over zijn graf heen de politieke ontwikkeling van Recife beheerst heeft.

Paul Comenencia leidde vervolgens het Q & A gedeelte in en verzocht de
sprekers een forum te vormen.
Hannedea van Nederveen herinnerde aan de opmerking van Christina Jansen over het
ontbreken van Muziek als cultureel erfgoed en noemde de naam van Mr. Nico Eigenhuis,
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Eigenhiis houdt zich al jarenlang bezig met
het opsporen en vertalen van Surinaamse liedjes uit de periode van het Nederlands bewind.
Zijn onderzoek zou een officiële status moeten krijgen.
Van de diverse opmerkingen over cultureel erfgoed, het snijsel, de voorgeschiedenis van de
WIC en zijn doel in Brazilië (Ir. Ekke Rietema van Eurobrás), is die van Drs. Frits Duparc,
voormalig Directeur van Het Mauritshuis, een om te onthouden. Hij oppert de
veronderstelling, dat de maker van het perkamenten snijsel, gezocht moet worden in de
hoek van de ivoorsnijdende meubelmaker, nee Hannedea, niet de graveur Jan
Brosterhuizen, die de tekeningen van Frans Post voor de Barlaeus graveerde !

Forum voor Vraag en Antwoord: v.l.n.r Eveline Sint Nicolaas, Christina Jansen, Hannedea van Nederveen
Meerkerk en Jorik van der Wal. Foto Paul Comenencia. Op de achtergrond rechts het resterende deel van Huis
e
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Vrijburgh in de 18 en 19 eeuw. Zie lezing Drs. Jorik van der Wal.

Duparc refereerde hiervoor aan het schitterende ivoren meubilair, dat hij in zijn kamer had
in de periode van de tentoonstelling in 2004. Zij zijn in 1640 in Brazilië voor de gouverneur
gesneden. Zij zijn bezit van Schloss Oranienburg in Mark Brandenburg, Duitsland. Hier
woonde Kurfürstin Louise Henriëtte van Oranje-Nassau, dochter van Stadhouder Frederik
Hendrik en Amalia van Solms. Zij was gehuwd met de Grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Johan Maurits van Nassau had voor de totstandkoming van dit huwelijk
bemiddeld. Later had hij adviezen gegeven voor de verbouwing van het paleisslot en voor de
aanleg van het park. 'De precieze fijnheid waarmee in het harde materiaal ivoor de vormen
en figuurtjes waren gesneden, roept reminiscenties op met het ambacht van de al even
precieze perkamentsnijder'. aldus Duparc. Een aantrekkelijke speculatie of alreeds een
educated guess?

Hierna kondigde de dagvoorzitter de inauguratie van MoWIC's nieuwe website
aan, www.mowic.org door de ontwerper was Danique Pereira uit Delft.

Paul Comenencia luistert aandachtig naar de presentatie van de nieuwe website door Danique
Pereira.

De website mowic.org is een portaal waar belangstellenden informatie kunnen vinden over
projecten, waar MoWIC een bijdrage aan heeft geleverd. Informatie zoals teksten, beelden,
brochures, presentaties, foto's van participanten en andere publicaties.
Het ontstaan van de site gebeurde in een plezierige samenwerking tussen de ontwerper
Danique Pereira en de adviseurs Paul Comenencia en Hannedea van Nederveen.
Danique toonde aan de hand van een rondgang door de site stap voor stap de onderwerpen
en de afbeeldingen.
In een overzichtelijke structuur zijn de doelen en zelf opgelegde taken van de MoWIC
Foundation onder het menu 'Algemene informatie' opgenomen. Vermeld zijn de bestuurlijke
data van Bestuur, Dagelijks bestuur en de Raad van advies, alsmede de Statuten en de
werkwijze van MoWIC.

In twee aparte onderdelen zijn de 'Lopende - en de 'Gerealiseerde projecten' weergegeven.
Elk project is voorzien van een sfeerfoto, inleidende tekst, downloads en een fotogalerij.

Onder 'Archief' staan de Publicaties, waaronder de jaarlijkse E-journaals, de door de
bestuursleden in stichtingsverband geproduceerde artikelen, voordrachten enz. Hier staan
ook de links naar sites van instellingen met verwante onderwerpen. Er is naar gestreefd
zoveel mogelijk illustraties te laten zien, opdat het reilen en zeilen van de stichting optimaal
gevisualiseerd zou worden.
Het mag vermeld worden, dat MoWIC zeer verheugd is met deze mooie site. De stichting is
Danique Pereira dan ook dankbaar voor de creatieve wijze, waarop zij in korte tijd dit
resultaat heeft weten te bereiken. In de toekomst zal Jorik van der Wal het beheer over de
website en zijn actualisering uitoefenen.

Na een geanimeerde borrel waarin veel afspraken werden gemaakt en data
uitgewisseld, was Vrijburghconferentie I ten einde.
Met onze bijzonder grote dank aan Reinier Russell beginnen we onverwijld aan
de voorbereidingen voor Vrijburghconferentie II.

Opgetekend door Hannedea van Nederveen Meerkerk met medewerking van Paul
Comenencia, Christina Jansen, Danique Pereira, Reinier Russell, Eveline Sint Nicolaas en Jorik
van der Wal
Foto's voor zover niet anders vermeld zijn en passant genomen door Reinier Russell

