Vrijburgh con feren tie

Huis Vrijburgh

Het bestuurscentrum van Recife, gesitueerd in de vroegere tuin van Huis Vrijburgh.
Hier ligt het Gouvernementsgebouw, Palácio do Campo das Princesas (1840). Het roze
gebouw met zadeldak is Teatro Isabel. Foto voor MoWIC door Izan Petterle 2002

Vrijburgh, Vrijheid. Een begrip dat in de epoche waarin wij leven volop
in de belangstelling en volop onder druk staat. Zo was het ook ten tijde
van de bouw van Huis Vrijburgh, het door een grote tuin omringd maar
inmiddels verdwenen paleis, dat van 1640-1642 werd gebouwd door
Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen (1604-1679; gouverneur van
Hollantsch Brasiel 1636-1644). De naam was een hommage aan het
Nederlandse volk, dat zich vrij vocht van de Spaanse overheersing. Het
diende tot werkpaleis. Hier vergaderden dagelijks de gouverneur met zijn
staf en naaste medewerkers. Tot hen behoorden ook de kunstenaars en
wetenschappers, die door de graaf naar Brazilië waren meegenomen.
De Eerste Vrijburghconferentie, beoogt een bijdrage te leveren aan de
beantwoording van deze vragen en graag nodigen wij u uit om deze
conferentie bij te wonen en zo met ons op zoek te gaan naar dat andere
Mauritshuis.

U itnodi gi ng
Vrijburg (lunch) conferentie
6 september 2016
Van 12:00 uur tot 16:00 uur
Huis Vrijburgh

Honorair Consulaat Brasil
Reimersbeek 2

INFORMATIE

Voor nadere inlichtingen
over de conferentie en
over MoWIC:
reinier@russell.eu en
hannedea1@gmail.com

Huis Vrijburgh. Frans Post omstreeks 1644 / Jan Brosterhuizen 1645, detail in Barleus. De
Rerum per octennium etc. plaat 38

Deze conferentie stelt zich tot doel om licht te werpen op de raadsels die
Huis Vrijburgh omgeven. Feit is, dat bouwheer Nassau er heel gelukkig
mee was. Maar waar, op de Praça da República, onder de groene zoden
van het park of het grijze asfalt van de avenue, liggen de fundamenten?
Wat was de indeling van het paleis en de bijgebouwen? Wat is de
geschiedenis van ontstaan tot verdwijning? Wie was of waren de architect
of architecten?
U kunt uw deelname per e-mail bevestigen op het adres
mowic.foundation@gmail.com

mowic.foundation@gmail.com

Wij hopen u op 6 September 2016 te kunnen begroeten.
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