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Op 23 januari 1637 arriveerde graaf 
Johan Maurits van Nassau Siegen 
(1604-1679) met zijn vloot op de kust 
van Recife in Brazilië. 

De Heren XIX van de West Indische 
Compagnie (WIC) hadden hem 
opdracht gegeven om het op de 
Portugezen veroverde gebied te 
consolideren en winstgevend te maken. 

Dat deze missie geen succesverhaal zou 
worden heeft niet aan de inzet van 
Maurits de Braziliaan gelegen. 

Mislukte suikeroogsten en de geringe 
steun van de bewindhebbers van de 
WIC waren er debet aan dat de kolonie 
in 1654 aan de Portugezen terugviel. 

http://uitdekunstmarina.nl/tag/johan-maurits/

http://uitdekunstmarina.nl/tag/johan-maurits/
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Meegereisd waren enige tientallen Duitse 
maar vooral Hollandse wetenschappers, 
ingenieurs, stedenbouwkundigen/ architecten 
en cartografen, zoals Johannes Vingboons, 
Cornelius Golijath, Johannes Niehof, dr. 
Willem Piso (die tropische ziekten 
bestudeerde, de medicinale waarde van 
tropische planten bestudeerde en lijfarts was 
van Johan Maurits), Frans Plante, Zacharias 
Wagener, Georg Marcgraf, Frederik Pistor, en 
de kunstenaars Frans Post en Albert Eckhout
(circa 1607-1665 of 1666). De schilder Frans 
Post, geboren in 1612 te Haarlem en in deze 
stad in 1680 overleden was schilder, graveur 
en tekenaar, behorend tot de Haarlemse 
School. 

Graaf Johan Maurits geschilderd door Pieter Nason in 1675  
(1632-1690) met een Afrikaanse jongen. Vanuit Brazilië nam hij 
ook enkele Indiaanse jongeren mee naar Nederland (Nationaal 
Museum Warschau)
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Bevindingen zijn in een boekwerk 
verwerkt: ‘’Historia Naturalis Brasiliae’, dat 
in 1648 in Leiden is verschenen.



6https://goo.gl/images/tuvF6J

https://goo.gl/images/tuvF6J
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Albert Eckhout: zwarte man met speer, 1641

<<Afrikaanse vrouw en kind in Brazilië; door Albert Eckhout
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Kaartje van de slavenhandel vanuit Afrika naar Amerika. Tijdens de koloniale tijd van 
Nederland in Brazilië werden de negerslaven voor de suikerproductie aangevoerd in de 
havensteden Recife en Salvador.
https://ilibrariana.wordpress.com/2016/10/12/vondst-van-34-tekeningen-van-frans-post-met-braziliaanse-
dieren-in-noord-hollands-archief/

https://ilibrariana.wordpress.com/2016/10/12/vondst-van-34-tekeningen-van-frans-post-met-braziliaanse-dieren-in-noord-hollands-archief/


Amsterdamse apotheker 
Albertus Seba
(1665-1736)

“De Naaukeurige beschryving van het 
schatryke kabinet der voornaamste 
seldzaamheden der natuur is een 
beschrijving van het rariteitenkabinet 
van Albertus Seba uit 1734-1765”

15https://marcocornelisse.wordpress.com/2016/09/22/van-museum-vrolik-wordt-niet-iedereen-blij/

https://marcocornelisse.wordpress.com/2016/09/22/van-museum-vrolik-wordt-niet-iedereen-blij/
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https://goo.gl/images/Qdq9qW

https://goo.gl/images/mSM57U

https://goo.gl/images/Qdq9qW
https://goo.gl/images/mSM57U
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Johann Georg Hainz 1666 
Cabinet of Curiosities
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http://www.rembrandthuis.nl/nl/rembrandt/rembrandt-de-verzamelaar/
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http://www.rembrandthuis.nl/nl/rembrandt/rembrandt-de-verzamelaar/
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