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Bestuur 

Voorzitter: J.O. M. van den Ende  

Secretaris: H.W.M. van Westing  

Penningmeester: D.C.  Loman 

  

Directie 

Directeur: O.F. Hefting 

PR en Communicatie: E. Muller / R. A. Snijders 

 

Activiteiten 2016 

Forten Project 

Eind 2013 is een succesvolle aanvraag voor het Forten Project ingediend bij Dutch Culture. Doel van 

deze fase van het Forten Project is het maken van een inventarisatie van de Nederlandse 

verdedigingswerken in Noord-Amerika en Brazilië. Hiervoor is archiefonderzoek  gedaan in 

Nederlandse, Amerikaanse, Braziliaanse, Portugese en Spaanse archieven. Het project is in 2014 

gestart met historisch onderzoek in Nederlandse archieven voor Brazilië door Lodewijk Hulsman. José 

Manuel Santos Pérez van de Universidad de Salamanca heeft het onderzoek in Spanje voor zijn 

rekening genomen. Jaap Jacobs heeft de Nederlandse en Amerikaanse archieven met betrekking tot 

Noord Amerika geïnventariseerd. In 2015 en 2016 zijn alle resultaten verwerkt op de website van de 

NHF en de website van de Atlas of Mutual Heritage: www.atlasofmutualheritage.nl. Hoewel er voor 

de Atlas of Mutual Heritage nog steeds gegevens worden aangevuld, en dit een voortgaand proces 

zal zijn, is deze fase van het onderzoek afgerond.  
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Workshop: ‘Nederlandse Forten overzee, wat doen  we ermee?’ 

In verband met de afronding van het Forten Project organiseerde de New Holland Foundation samen 

met Dutch Culture en de Atlas of Mutual Heritage op woensdagmiddag 2 november een workshop 

over het onderzoek en inventarisatie naar de verdedigingswerken in Brazilië, Noord-Amerika en 

Indonesië. Titel van de workshop was: ‘Nederlandse forten overzee, wat doen we ermee?’. Deze 

middag werd goed bezocht en bestond uit inspirerende  lezingen en discussies over  het belang van 

historisch en archeologisch onderzoek , restauratie , herbestemming  en educatie op het gebied van 

forten. 

 

ICOMOS Lezing 

Het programma van bovengenoemde  workshop op 2 november 2016 liep over in de bijeenkomst 

van ICOMOS over hetzelfde thema. Jaap Jacobs hield een lezing over het onderzoek over Noord 

Amerika, Oscar Hefting  over Nederlandse vestingbouw in Brazilië, Cor Passchier over restauratie van 

forten in Indonesië en Tristan Mostert over de Atlas of Mutual Heritage.  Op de bijeenkomst, die 

gehouden werd in het pand van Dutch Culture in Amsterdam, waren ca. 40 geïnteresseerden 

aanwezig. 

Overige lezingen 

Hefting heeft afgelopen jaar diverse lezingen in den lande gehouden over Nederlands Erfgoed 

Overzee. Hij sprak voor de Kunstkring Doorn, op het Symposium Vesting Naarden en het Symposium 

over Frans Post in het Rijksmuseum.  

Nederlands Vestingmuseum 

Sinds mei 2016 is Oscar Hefting directeur van het Nederlands Vestingmuseum in Naarden geworden. 

Zijn opdracht om het museum en Naarden-Vesting internationaal op de kaart te zetten sluit goed aan 

bij de missie van de NHF om Nederlands erfgoed overzee te promoten. We kunnen uitkijken naar een 

inspirerende samenwerking.     

 

Publicatie Erik Muller 

Onze NHF-onderzoeker Erik Muller heeft in het afgelopen jaar een publicatie geschreven over de 

ontwikkeling van de passagiersvaart op Nederlands-Indië in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. Deze publicatie is te downloaden via onze website: http://www.newhollandfoundation.nl/wp-

content/uploads/2016/05/Publicatie-NHF-Erik-Muller.pdf 
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Dirk Hartogjaar 

Het plan was om in de Dirk Hartogstraat in Amsterdam een monument over Dirk’s ontdekking van 

Australië te onthullen en daaromheen, in samenwerking met de Australische Ambassade diverse 

activiteiten te ontplooien. Door gebrek aan financiering en draagvlak in de Zeeheldenbuurt is het 

initiatief vroegtijdig gestaakt. 

 

Bezoek aan het 39e seminar New Netherland Institute 

Oscar Hefting heeft, samen met historicus Jaap Jacobs, het 39e seminar van het New Netherland 

Institute bezocht. Hij gaf een presentatie over de Nederlandse verdedigingswerken in de Nieuwe 

Wereld onder de titel  “Simon Stevin in the New World: Archaeological research into 17th-century 

Dutch defensive works in the Americas”. Jaap Jacobs gaf de lezing An Upright Stockade and a Small 

Breastwork. Fortifications in New Netherland. Het seminar duurde van 22 tot 24 september en naast 

het bezoek aan het seminar hebben Hefting en Jacobs ook vele contacten gelegd voor de New 

Holland Foundation en de Atlas of Mutual Heritage. Op het Nederlands Consulaat in New York werd 

kennis gemaakt met de nieuwe Consul Dolph Hogewoning en met Cultureel Attaché Jan Kennis zijn 

plannen gemaakt voor de aankomende jaren. 

 

Problemen website 

In de loop van 2016 ontstonden er een aantal technische problemen met de website van de New 

Holland Foundation. Deze website is inmiddels verhuisd naar een nieuwe provider. Deze provider 

biedt ons een scherpere prijs en levert bovendien betere mogelijkheden rond de beveiliging en back-

up. De verhuizing is in november afgerond. 

Nieuwsbrief 

Dit jaar zijn in mei en december nieuwsbrieven rondgestuurd waarin de activiteiten van de NHF van 

de voorgaande periode beschreven zijn. De nieuwsbrieven zijn te zien op de website sub: Nieuws 

 

De Jaarrekening 2016 

De NHF Jaarrekening 2016 is  te zien op de NHF-website sub: Organisatie 


