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O N S  B R A Z I L I Ë

NAZAAT
Prins Maurits 
van Oranje-
Nassau (1968)

P
rins Maurits (1968) is vernoemd naar Jo-

han Maurits van Nassau-Siegen. De prins, 

eigenaar van het bedrijf The Source, dat 

andere bedrijven helpt te innoveren en 

groeien, is bovendien beschermheer van 

de New Holland Foundation (NHF). Dit NHF stimuleert 

onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed overzee. 

ELSEVIER Waarom is onderzoek nodig? 

Prins Maurits van Oranje: ‘Nederland heeft vanaf de 

zestiende eeuw een groot handelsnetwerk opgebouwd 

over de hele wereld. De huidige contacten zijn vaak ge-

baseerd op een eeuwenoude band. Het gemeenschap-

pelijk cultureel erfgoed, de inzichten 

daarin en het mogelijk hergebruik kun-

nen eraan bijdragen dat deze banden 

worden versterkt. Vandaar dat onder-

zoek naar en behoud van dit erfgoed be-

langrijk zijn.’ 

ELSEVIER Wat bracht u ertoe om deze 

stichting te steunen en wat hoopt u dat 

zij kan bewerkstelligen?

Prins Maurits: ‘De stichtingsnaam New Holland is een 

verwijzing naar de Nederlandse kolonie Nieuw Holland 

in Brazilië. De New Holland Foundation is in 2004 op-

gericht, in het herdenkingsjaar van de vierhonderdste 

geboortedag van Johan Maurits van Nassau-Siegen, 

de voormalig gouverneur van Nederlands-Brazilië. Dat 

is geen toeval. De stichting is haar werkzaamheden 

begonnen in Brazilië, waar Johan Maurits nog steeds 

wordt gezien als een held. Als beschermheer hoop ik 

dat de NHF de historische achtergronden verder on-

derzoekt en zo bijdraagt aan een intensivering van de 

relaties tussen Nederland en Brazilië.’

ELSEVIER Welk belang heeft Johan Maurits voor de 

Braziliaanse geschiedenis?

Prins Maurits: ‘Hij bracht als gouverneur leiderschap, 

verdraagzaamheid en rust in Nieuw Holland. De gou-

verneur wilde niet alleen de kolonie tot een succes ma-

ken, maar hij verdiepte zich ook in de lokale natuur en 

bevolking. Na zeven jaar is Johan Maurits teleurge-

steld teruggegaan naar patria. Hij had nog grote plan-

nen, maar kreeg niet de benodigde financiële onder-

steuning vanuit de Republiek. Om zijn interesse in, en 

liefde voor het land wordt hij nog steeds vereerd in Bra-

zilië. Nog steeds kondigen bestuurders en burgemees-

ters in Brazilië bij hun aanstelling aan dat zij de nieuwe 

Johan Maurits willen zijn. Mooi voorbeeld is dat de 

voormalige vicepresident Marco Maciel zelfs zijn zoon 

naar de voormalige gouverneur João Maurício heeft 

genoemd.’

ELSEVIER Speelt Johan Maurits nog altijd een rol in de 

betrekkingen tussen Nederland en Brazilië? 

Prins Maurits: ‘Bij elk officieel bezoek tussen Neder-

land en Brazilië wordt in speeches verwezen naar de 

bijzondere historische band die beide landen hebben. 

Essentieel hiervoor is Johan Maurits geweest, die in 

het collectieve geheugen een onuitwisbare positieve 

indruk heeft achtergelaten.’

ELSEVIER Het lijkt erop dat de gouverneur-generaal in 

Nederland zeer onbekend is. Hoe komt dat?

Prins Maurits: ‘In Nederland wordt hij vaak verward 

met voormalig stadhouder prins Maurits van Oranje, de 

zoon van Willem van Oranje. Daarnaast was de Neder-

landse kolonie in Brazilië weinig succesvol, waardoor 

het verhaal en daarmee Johan Maurits een zeer be-

scheiden plaats in onze vaderlandse geschiedenis 

hebben gekregen.’ 

ELSEVIER Bestaat er volgens u vanuit de koninklijke 

familie een bijzondere belangstelling voor Brazilië en 

Johan Maurits?

Prins Maurits: ‘Geschiedenis behoort uiteraard tot de 

primaire interesses van de familie. In dat kader leerde 

ik al vroeg over het bestaan van mijn naamgenoot, 

naar wie ik ook ben vernoemd. Als beschermheer ben 

ik actief betrokken bij het nog verder verbeteren van de 

betrekkingen tussen Nederland en Brazilië. Daartoe 

ben ik de afgelopen jaren zeer regelmatig in Brazilië 

geweest.’ 

ELSEVIER Bent u zelf in aanraking gekomen met de 

nalatenschap van Johan Maurits van Nassau?

Prins Maurits: ‘Vanuit mijn werkzaamheden bij The 

Source ben ik betrokken bij vraagstukken op het ter-

rein van infrastructuur, duurzaamheid en energie. In 

Brazilië merkte ik dat mijn illustere voorouder nog 

steeds een bijzondere positie geniet. Vooral op het ge-

bied van het initiëren van zaken die in de zeventiende 

eeuw nog geen gemeengoed in Brazilië waren. Denk 

daarbij aan: bruggen, viaducten, wegen en zijn hu-

mane bestuur.’   �

Prins Maurits, beschermheer van de New Hol-
land Foundation, over zijn ‘illustere voorouder’

‘Johan Maurits bracht leiderschap, 
verdraagzaamheid en rust’

‘Johan Mau-
rits wordt in 
Brazilië nog 

steeds gezien 
als een held’
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