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MET ZWAARD EN KOMPAS

Het bestuur van Las Lanzas is verheugd dat Peter Burgers, bij veel leden al bekend door zijn
lezingen en cursussen, deze bijzondere cursus over een voor ons interessant thema graag wil geven
voor de leden van Las Lanzas. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond in De Pekhoeve in de
Kafhoek, een ruimte die geschikt is voor cursussen en waar de PowerPointpresentatie goed te zien
is.
Het minimum aantal deelnemers is tien, maar er is ruimte voor meer deelnemers. Leden van Las
Lanzas hebben voorrang bij inschrijving .
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MET ZWAARD EN KOMPAS
Reis mee naar de wereld van de Atlantische oceaan en de eerste Europese reizen in
Amerika: een wereld van goud, zilver, tabak, katoen, tabak, uitbuiting en revolutie. Een
nieuwe wereld waar het rijk Gods en de hel op aarde samen komen.
Columbus’ ontdekking van de nieuwe wereld is een waterscheiding in de
wereldgeschiedenis. Tussen 1492 en 1808 volgden 1,5 miljoen mensen hem over de
Atlantische Oceaan. Van de naar schatting 50 miljoen oorspronkelijke inwoners, waren er in
1650 nog zo’n 6 miljoen over. Tegelijkertijd werden er tussen 1492 en 1808 8 á 9 miljoen
Afrikanen naar Amerika gebracht om als slaven te werken op plantages die zich toelegden op
nieuwe winstgevende grondstoffen en producten zoals suiker, katoen en tabak. Er
ontstonden wereldwijde handelsroutes. De Spanjaarden en Portugezen ontdekten een
wereld die zij in de geest van de ‘reconquista’ exploiteerden. Noord-Europeanen kwamen als
kapers en kolonisten.
Amerika was ook een sacrale ruimte. Spanjaarden beschouwden zichzelf als door God
uitverkoren om verlossing te brengen, de protestantse sektariërs vonden er de plek van het
nieuwe Jerusalem. Er ontstond in de loop der tijd een grote variatie tussen de lokale
samenlevingen. Aan het eind van de 18e eeuw ontstaan door allerlei oorzaken de eerste
onafhankelijke staten. De verdere historische ontwikkelingen in Amerika en in Europa
leidden tot een veelheid van nieuwe staten op het Amerikaanse continent.
We kiezen zee en volgen het spoor van Cortés en Pizarro, Hudson en Hein, Winthrop en
Stuyvesant, Washington en Bolivár. Drie eeuwen van zwaard en kompas, hebzucht en
compassie, oud en nieuw.
Na elke cursusavond ontvangt u een digitale versie van de PowerPointpresentatie, ook als u
een keer verhinderd bent om een avond bij te wonen.
Peter Burgers
Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en
behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij
onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te
Rome. Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford.
Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

AANMELDEN:
Graag willen we op korte termijn van u weten of u deelneemt aan deze cursus. Uiterlijk 25 mei
besluiten we of er voldoende deelnemers zijn en de cursus doorgaat. Als dat eerder duidelijk is,
ontvangen de inschrijvers meteen een bevestiging van hun inschrijving.
U kunt zich aanmelden via deze link: secretaris@laslanzas.nl
Geef aan met hoeveel personen u komt en of er introducés bij zijn.
Uw inschrijving is definitief als u de kosten voor de cursus hebt overgemaakt aan de penningmeester
Las Lanzas: NL84INGB0002647966, vermeld bij mededelingen: Zwaard en kompas en het aantal
deelnemers en introducés.
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