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Sweet 'n Salty
of, hoe de Nederlanders op de kusten van Brazilië
kwamen....
De zilvervloot van Piet Heyn kennen we allemaal, weinig mensen weten echter dat Nederland
daarna grote delen van het huidige Brazilië veroverde op Portugal. Van 1630 tot 1654 stond
Nederlands-Brazilië bekend als de kolonie “Nieuw-Holland”.
Gouverneur Johan Maurits van Nassau Siegen wist Nieuw-Holland op te bouwen tot een
bloeiende kolonie waarin de productie van suikerriet centraal stond.
Portugal liet haar verloren gegane gebieden niet met rust en wist na bloedige jungleoorlogen
uiteindelijk in 1654 Brazilië weer terug te veroveren.
De New-Holland Foundation (www.newhollandfoundation.nl) doet onderzoek naar het
gemeenschappelijk verleden en erfgoed van Nederland en Brazilië. Archeologische opgravingen
van de restanten van Nederlandse forten op de Braziliaanse kust is slechts een van de vele
activiteiten. Het is echter wel een zichtbare activiteit en een die zich goed in een expositie laat
vatten.
De expositie “Sweet 'n Salty” in het Nederlands Vestingmuseum (5 september – 18 november
2007) laat dan ook zien waarom de Nederlanders Brazilië aan de overzeese bezittingen van de
Republiek der Verenigde Nederlanden toevoegden, wat we er deden en welke impact dit heeft
(gehad) op noordelijk Brazilië.
Sweet (suiker) werd door veel salt (zweet) verworven en over salt water (de Atlantische
Oceaan) vervoerd.
De opening van de expositie zal op woensdag 5 september om 16.00 uur worden verricht door
zijne excellentie Gilberto Vergne Saboia, ambassadeur van de Republiek Brazilië in Nederland.

Publieks informatie: 035-6945459 en www.vestingmuseum.nl
Het Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6, 1411 PB Naarden-Vesting, bereikbaar via
A1 afslag Naarden-Vesting of v.a. station Naarden-Bussum richting Naarden-Vesting met bus
110 halte Westwalstraat of bus 151 halte De Veste.
Zeer goede en gratis parkeermogelijkheden dichtbij het museum.
Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur.
Entree Volwassenen: € 5,- Kinderen: 5 t/m 16 jaar € 3,Korting bij groepen > 10 personen. MuseumKaart-houders gratis.
Rondvaart langs vestingwerken Volwassenen: € 3,=. Kinderen 5 t/m 16 jaar € 1,50

Voor de redactie: meer informatie via 06-47768450

