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'The future belongs to those who believe in the beauty 
of their dreams' 
Eleanor Roosevelt 
 
 

In 2016 gebeurden er in de stichting MoWIC vele dingen, zowel 
positieve als minder leuke. Om met de laatste te beginnen, dan heb 
je die maar gehad, bestuurslid Leila Watts-Abe en vicevoorzitter 
Willem Muller besloten het bestuur te verlaten. Willem Muller 
danken wij voor zijn jarenlange inzet en vaak fantasievol ge-lay-oute 
berichten en adviezen. Leila's energie werd opgeëist door de 
veeleisende zorg voor haar zieke broer in Brazilië. Dit stond 
functioneren in de stichting als deskundige op het gebied van kunst 
en cultuuronderwijs in de weg. Wij danken haar voor haar bijdrage 
en wensen haar vanaf deze plaats het allerbeste voor de toekomst.  

 
Met het vertrek van Willem Muller, tevens voorzitter ad 

interim, zat het bestuur een moment met de handen in het haar, 
maar niet voor lang. Raadslid Carel de Haseth had ons al op het spoor 
gezet van Paul Comenencia, evenals hij oud-diplomaat. Loyaal en 
sportief aanvaardde de overigens al druk bezette Paul het 
vicevoorzitterschap, terwijl ondergetekende ten tweede male de 



 

 

voorzittershamer ging hanteren. U ziet, we zijn hiermee reeds beland 
aan de positieve kanten van dit jaar! Het secretariaat werd 
opgedeeld tussen deze beiden, totdat de gelederen zouden zijn 
aangevuld.  
En ook dat gebeurde ! Jorik van der Wal, afgestudeerd op de 
besluitvorming van de WIC regering na vertrek van Johan Maurits van 
Nassau uit Brazilië in 1644, deed zijn intrede. Hij nam de digitale 
kwesties op zich, zoals het beheer van de nieuwe website. Die werd 
opgezet en samengesteld door Danique Pereira uit Delft, in nauwe 
samenwerking met het bestuur. Zij heeft uit een ogenschijnlijk 
labyrint van data een mooie, goed werkbare site gecreëerd. Zie: 
www.mowic.org   
Last but not least kwam Axel Derks uit de Utrechtse dreven het 
bestuur versterken. Hij zal het secretariaat assisteren en wanneer hij 
is ingewerkt zal hij onze nieuwe secretaris zijn. Zijn Surinaamse 
achtergrond en kennis van Ghana zullen ons zeker te stade komen.  

Ons bestuur is dus aardig compleet. Maar dat  neemt niet weg, 
dat er in het bestuur niet nog plaats zou zijn voor meer 
meedenkende en doende mensen !! 
 

De Raad van Advies is versterkt met de komst van Jhr. Drs. 
Robert Quarles van Ufford. Hij is vicevoorzitter van ICOMOS 
Nederland en directeur van de Nationale Monumentenorganisatie. 
Volgend jaar zal hij officieel worden welkom geheten als wij op 
uitnodiging van Raadsheer Diederik Six in het voorjaar vergaderen op 
Huize Doornveld, waar deze zijn architectenbureau heeft 
ondergebracht. Erelid, tevens Raadslid Jacob Gelt Dekker wensen wij 
de overwinning in zijn moedige strijd tegen levensbedreigende 
sluipschutters. Forsa, Amigu !  

 
Op 6 september, een dag vóór O Dia de Independência, de 

Onafhankelijkheidsdag van Brasil, hield MoWIC op het Braziliaanse 
Consulaat te Amsterdam de Eerste Vrijburghconferentie.  
Het onderwerp, naar een idee van Raadsheer Reinier Russell, was 
'Huis Vrijburgh', een tribuut aan dit elegante werkpaleis van 

http://www.mowic.org/


 

 

Gouverneur Johan Maurits van Nassau in Mauritsstad-Recife. De 
prachtige uitnodiging en het programma werden vorm gegeven door 
Ann Backaert uit Amsterdam. De sprekers, Eveline Sint-Nicolaas, Jorik 
van der Wal en ondergetekende, werden op kordate doch 
vriendelijke wijze door Dagvoorzitter Paul Comenencia in het gareel 
gehouden, zodat Huis Vrijburgh binnen het daartoe bestemde 
tijdsbestek van alle relevante kanten cultuurhistorisch kon worden 
belicht. 

 

 
 
 

Ontstaan, omgeving, bouwstijl en mogelijke architecten, 
afbeeldingen waaronder het unieke perkamenten snijsel uit het 
Rijksmuseum, functie en verval. (Merkwaardig dat er na Sousa Leão, 
mijn proefschrift en zelfs na deze conferentie nog beter weters zijn,  
bewerende dat Pieter Post in persona in Brazilië zou zijn geweest). De 
keynote speech door oud-diplomaat Christina Jansen stipuleerde de 
noodzaak van het beheren van cultureel erfgoed. Ook in tijden van 
recessie en juist in gebieden geteisterd door oorlogsgeweld. Als 



 

 

sluitstuk lanceerde Danique Pereira op heldere wijze de zelfs voor 
leken makkelijk te gebruiken website www.mowic.org. Het verslag 
van de conferentie staat onder Lopende projecten / Huis Vrijburg / 
Vrijburghconferentie. Het was een geanimeerde en ook qua inhoud 
geslaagde bijeenkomst. Het is de bedoeling jaarlijks een 
Vrijburghconferentie te organiseren met telkens een ander 
onderwerp.  

De stichting dankt Reinier Russell, Honorair Consul van Brazilië 
in Nederland, voor zijn genereuze gastvrijheid en het ter beschikking 
stellen van de uitstekende accommodatie. 
 

 
 
De projecten. Voortgang en planning hebben te lijden van de 

financiële stagnatie in Brazilië vanwege de sportieve evenementen en 
politieke ontwikkelingen van de laatste jaren. Het wachten is op 
economische stabilisering.  

 
Op Curaçao heeft men continu doorgewerkt aan de restauratie 

van Fort Beekenburg. Bijna een jaar geleden, op 11 januari, werden 
de laatste kanonnen geplaatst op dit ronde bakstenen fort.  Het is nu 
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weer een fraai monument, dat goed bereikbaar is. Hulde aan de 
Monumenten Zorgdragers van Curaçao ! Zie foto van Carel de 
Haseth.  

 
Met de beoogde restauratrice van de tegels in het Franciscaner 

klooster in Recife is vorige maand weer contact geweest. Binnenkort 
is haar werk in Rio de Janeiro gereed. Zij zegde toe daarna voor ons 
een begroting te maken van de noodzakelijke handelingen om de 
collectie Hollandse tegels van de ondergang te redden. Volgens de 
laatste berichten zijn de culturele projecten door de sponsor BNDES, 
de economisch-sociale ontwikkelingsbank, voorlopig gecanceld. We 
staan er dus alleen voor. Met een begroting in de hand kunnen we op 
zoek naar nieuwe fondsen. De redding van dit cultureel erfgoed is 
een te bijzonder project waarin Nederland (met name de 
Nederlandse Ambassade on Brazilië en MoWIC) te veel energie en 
geld gestoken heeft, om het in deze epoche op te geven.  

 
Wie ideeën heeft over crowd funding, of zelf wil bijdragen, is zeer 
welkom. MoWIC heeft ANBI status, dus bijdragen zijn aftrekbaar.  

 

 
 
 



 

 

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van de 
Tweede Vrijburghconferentie.  Werktitel: 'De WIC en Slavernij'.  Een 
emotioneel beladen onderwerp, waar veel over geschreven is, 
contemporain, in vorige eeuwen en recent.  Onze stichting beoogt 
door een wetenschappelijke benadering Dichtung und Wahrheit van 
elkaar te kunnen onderscheiden.  
Wij hebben reeds een spreker voor de key-note speech, een 
vooraanstaand Nederlands historicus, maar de naam verklap ik nog  
niet !  
 
 
Indachtig het motto van dit E-journaal wens ik ieder van u namens 
de MoWIC Foundation :   
 
Prettige Feestdagen en een Zalig Nieuwjaar, waarin uw Dromen 
uitkomen !  
 

Hannedea van Nederveen Meerkerk 
Voorzitter 
 

     www.mowic.org 
     mowic.foundation@gmail.com 

     hannedea@outlook.com 

     paulcomenencia@yahoo.com 
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