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SPINOLA, militair grootmeester
Sra. Yolande Kortlever
Nederlands / holandés
viernes / vrijdag 9 octubre/oktober
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
Socios / leden gratis
introducés € 7,50 + gratis consumptie

AMBROSIO SPÍNOLA,
GRAN MAESTRO MILITAR
(1569-1630)

AMBROGIO SPINOLA,
MILITAIR GROOTMEESTER

Portret door M. J. van Miereveld (Rijksmuseum Amsterdam)

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

Deze maand blijven we dicht bij huis, maar
gaan ver in de tijd terug. De lezing gaat over
Spinola, zeer bekend in onze vereniging als
de krijgsheer die in 1625 de sleutels van de
stad Breda in ontvangst neemt van prins
Justinus van Nassau.

Este mes quedamos casi a casa, pero
volveremos unos siglos en el tiempo en la
epoca de Felipe II. La presentación ilinará la
vida de general Ambrosio Spínola, bien
conocido en Las Lanzas por su victoria de la
ciudad de Breda en el año 1625.

Tijdens de lezing van Yolande Kortlever staat Ambrogio Spinola centraal. Hij speelt een belangrijke
rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog, een strijd van de opstandige gewesten in de Nederlanden tegen
hun landsheer, de koning van Spanje. Yolande zal aandacht schenken aan de oorzaken van deze
strijd en het verloop van die oorlog. Tevens zal zij wat dieper ingaan op de belegeringen van Bergen
op Zoom door Parma in 1588 en door Spinola in 1622.
Spinola is afkomstig uit een adellijk en schatrijk Genuees bankiersgeslacht. Hij was voorbestemd om
deze traditie voort te zetten, maar kiest toch voor een militaire carrière in Spaanse dienst. Als
opperbevelhebber van de Spaanse troepen behaalt hij menig succes. In prins Maurits van Oranje,
opperbevelhebber van de Staatse (opstandige) troepen, vindt hij echter een geduchte tegenstander.
Het wordt een strategisch schaakspel tussen beide heren.
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Yolande Kortlever (Amsterdam, 1959) studeerde geschiedenis en Engels aan de lerarenopleiding
(VL-VU) en vervolgens middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna
studeerde zij aan de Hogere Archiefschool te Den Haag. In 1989 publiceerde zij samen met Anne
Doedens en Liek Mulder Geschiedenis van Nederland (in 2014 opnieuw verschenen bij Walburg
Pers).
In december 1997 werd Yolande aangesteld als archivist bij de gemeentelijke archiefdienst van
Bergen op Zoom. Na de fusie tussen de archiefdienst en het museum Het Markiezenhof werd zij in
2004 benoemd tot stadshistoricus. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van
Bergen op Zoom en was projectleider van een aantal tentoonstellingen in Het Markiezenhof. In 2013
verscheen haar boek Bergen op Zoom, een stadsgeschiedenis in vogelvlucht.

P R O G R A M M A 20152016


Zondag 15-11







Vrijdag 11-12
Zondag 10-01
Vrijdag 12-02
Vrijdag 18-03
Maandag 04-04




Vrijdag 20-05
Eind juni

LL Musical: concert in het witte kerkje Terheijden: Romancero
met Mirjam Wesselink de Barrientos (sopraan), Michael Benedik (gitaar),
Rodrigo de Barrientos (percussie)
Augustín Sequeros: Vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog (werktitel)
Sarao
Marie Esther Escobar de Baumer: Carnaval in Oruro, Bolivia
Algemene ledenvergadering
Klaas Wellinga: Mexico: De strijd tegen de drugs en de invloed daarvan op film
en muziek.
Meer informatie volgt later
Deportivo

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Alle leden met een mailadres krijgen binnenkort de ledenlijst 2015 van Las Lanzas toegestuurd.
Hierop worden naam, woonplaats en mailadres van de leden vermeld. Leden die kenbaar hebben
gemaakt bezwaar te hebben tegen het op deze manier verspreiden van hun gegevens zijn niet in
deze lijst opgenomen.
Sinds de oprichting is Las Lanzas lid van de Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del
Benelux. Twaalf Spaanse verenigingen zijn hierbij aangesloten. Dit jaar is Ger van de Brand, onze
oud-voorzitter, gekozen tot voorzitter van de Unión. Wilt u meer weten van de activiteiten van de
andere Spaanse verenigingen of van het bestuur van de Unión? Kijk dan eens op de nieuwe website:
http://www.la-union.net/ of op Facebook: Unión de Asociaciones.
De Unión bereidt een heel bijzondere Jornada voor alle verenigingen voor in 2016. Den Bosch en de
internationale tentoonstelling met werken van Jeroen Bosch zullen in het brandpunt staan. Houdt
zaterdag 20 februari 2016 vrij in uw agenda!
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