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día/datum:
viernes / vrijdag 30.01.2015
hora/tijd:
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
local/locatie:
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NEDERLANDS BRAZILIË ONDER JOHAN MAURITS VAN NASSAU.
Beste leden van Las Lanzas,
Wij nodigen u uit voor een lezing over een periode
in de geschiedenis die Nederland en Brazilië met
elkaar delen. Een telg uit het geslacht Nassau
leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

Queridos socios de Las Lanzas:
Invitación a una presentación sobre una era en la
historia común de Holanda y Brasil. Un
descendiente de la nobleza familia de Nassau ha
desempeñado un papel importarte en eso.

Nederland probeerde in de eerste helft van de 17e eeuw een deel van het huidige Brazilië te veroveren om de
lucratieve suikerplantages in haar bezit te krijgen. In de periode tussen 1624 en 1635 liep die verovering alles
behalve voorspoedig. Pas onder het bewind van Johan Maurits van Nassau kwamen de successen. Hij werd
in 1636 door de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden benoemd tot gouverneurgeneraal van Nederlands-Brazilië. Hij veroverde tussen 1637 en 1642 de Portugese slavenforten Guinee en
Angola en de helft van alle Portugees-Braziliaanse provincies. Hij maakte daarbij gebruik van spionnen in de
steden Veracruz en Buenos Aires. De West-Indische Compagnie (WIC) gaf na lang aarzelen – ze had geen
geld meer – toestemming voor een expeditie naar de stad Potosí, tegenwoordig in Bolivia, waar rijke
zilvermijnen waren. Deze campagne was niet de eerste om aan geld te komen. Sinds 1600 waren er al
meerdere expedities geweest om havensteden aan te vallen in gebieden die nu in Chili, Peru en Mexico liggen,
om zo het Spaanse zilver in de (Stille) Zuidzee in handen te krijgen. De kostbare expeditie naar Potosí mislukte
en de, naar het oordeel van de Heren XIX van de WIC veel te dure gouverneur-generaal Johan Maurits, werd
teruggeroepen. Na zijn vertrek uit Brazilië in 1644 braken er onlusten uit tussen de verschillende
bevolkingsgroepen en laaide de strijd met Portugezen opnieuw op. In 1654 vertrokken de laatste Nederlanders
uit Brazilië.
Juan Mauricio de Nassau (llamado ‘El Brasileño’) fue designado gobernador de las posesiones holandeses en
Brasil por la Compañia Holandesa de las Indias Occidentales. En una serie de campañas exitosas, Juan
Mauricio extendió las posesiones holandeses en Brasil a costa de Porugal. Sus ambiciosos planes y el alto
costo económico que conllevaban, alarmó a los dirigentes de la Compañia Holandesa de Las Indias
Occidentales. En 1644 los administradores de la Compañia llamaban la vuelta del ‘Brasileño’. En 1654 los
últimos Holandeses abandonaban Brasíl.
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Professor Raymond Buve is expert op het gebied van de geschiedenis van
Mexico. Hij was tot 1985 verbonden aan het Instituut voor Culturele Studies van
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Leiden. Daarna
doceerde hij de geschiedenis van Latijns Amerika aan het Instituut voor Latijns
Amerikaanse studies van deze universiteit. Sinds zijn emeritaat vervolgt hij zijn
werk bij het Instituut voor Buitenlandse betrekkingen in Den Haag. Tevens
leverde hij een bijdrage aan de opleiding van Nederlandse diplomaten wat betreft
de eigentijdse geschiedenis en de politieke situatie van Latijns Amerika.
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Algemene ledenvergadering
Informatie volgt in het komende convocaat
informatie volgt in het komende convocaat
Deportivo
n.t.b.
Yolande Kortlever: Ambrogio Spinola
LL Musical: concert in het witte kerkje Terheijden: Romancero
Mirjam Wesselink de Barrientos (sopraan), Michael Benedik (gitaar), Rodrigo de Barrientos
(percussie)
n.t.b.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
SARAO 2015
Op 11 januari hebben 36 leden in Oosterhout het nieuwe jaar ingewijd met een levendige SARAO. Het bestuur
wenst alle leden die daar niet bij konden zijn alsnog een próspero año nuevo.
JORNADA 2015
Bij dit convocaat ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle Spaanse Verenigingen van
de Benelux. Dit jaar wordt de JORNADA georganiseerd in Eindhoven door de Spaanse Verenigingen van
Eindhoven en Maastricht. De datum is zaterdag 25 april en het thema: LA MIGRACIÓN DESDE ESPAÑA. De
voertaal is Spaans, maar voor wie die taal niet voldoende beheerst is er ondersteuning om de presentaties en
de discussie toch te kunnen volgen. In bijgaande uitnodiging vindt u het programma. Op dit webadres vindt u
aanvullende informatie en het inschrijfformulier: http://jornada2015.aie-eindhoven.nl/.
Het zou fijn zijn als we met een flinke delegatie van Las Lanzas als derde Spaanse Vereniging in het zuiden van
het land bij deze Jornada kunnen zijn!

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Chassé Theater – zondag 25 januari 2015 – 19:30 uur
La Barraca met de voorstelling Ibérico
Maak u op voor een hartstochtelijke avond vol Portugese fado en Andalusische flamenco! Qua energie en sfeer
lijken beide muziekstijlen tegenstrijdig. De meeslepende fado en de traditionele, warme flamenco smelten
tijdens deze voorstelling hartstochtelijk echter samen. Een onvergetelijke avond! www.la-barraca.be
fadista’s: Maria da Saudade, Joao Escada, Ana Luisa, Luis Ribeiro – flamenco’s: Ursula Moreno, Alexander
Gavilán, Carmen Fernandez
Voor meer info en reserveringen zie: www.chasse.nl of bel: 076 - 530 31 32 (bespreekbureau).
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