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Amazone Expeditie klaar voor vertrek

Geachte belangstellende, vriend of donateur,

Met het einde van 2008 in zicht wil ik graag met u terugkijken en vooruitblikken op de activiteiten van de New Holland 
Foundation.

Deze stichting, waar  ik directeur  van ben, houdt zich bezig met het behoud van Gemeenschappelijk Cultureel 
Erfgoed in Brazilië. Het belangrijkste project is de ‘Atlas of Dutch Brazil’, waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van het 
gebouwd - en maritiem erfgoed (forten, huizen, paleizen, scheepswrakken etc.) uit de 16e en 17e eeuw en voornamelijk uit 
de tijd van Gouverneur  Johan Maurits  van Nassau Siegen,  bijgenaamd ‘de Braziliaan’  (1637-1644).  Aan de hand van 
historische bronnen wordt het kustgebied van Brazilië van de Amazone tot aan Uruguay met archeologische surveys in kaart 
gebracht.  Het meerjarige project zal steeds een andere deelstaat onder de loep nemen. De resultaten zijn te zien op de 
website www.atlasofdutchbrazil.org. 

In  2007/2008  was  de  verwachting  dat  in  de  deelstaat  Paraíba vijf  forten  gevonden  zouden  kunnen  worden. 
Onderzoek ter plaatste heeft locaties van veertien verdedigingswerken getraceerd, waaronder drie verloren gewaande forten. 
In het Nederlands Vestingmuseum in Naarden zijn op de tentoonstelling ‘Sweet & Salty' deze eerste ontdekkingen getoond. 
In  2007 zijn in de deelstaat  Maranhão drie forten uit de Nederlandse periode gelokaliseerd en in 2008 zijn we in het 
Amazonegebied langs de Rio Xingu op de mogelijke resten van twee vroege forten Forte Orange en Forte Nassau, uit ca. 
1600-1620, gestoten. De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepresenteerd op congressen in Brazilië en Portugal. Naast onze 
betrokkenheid  bij  de  plannen  voor  restauratie  van  Forte  Orange (1631)  op  het  eiland  Itamaracá  (PE)  <see: 
www.euapoiooforteorange.com.br> zijn er plannen gestart om een museum over dit gemeenschappelijk cultureel erfgoed in 
te richten in het Fortaleza de Santa Catarina in Cabedelo (PB).

In 2009 zal het accent liggen op het Amazonegebied met deelstaten Maranhão, Pará en Amapá. Hiervoor zal eerst 
historisch  onderzoek  worden  gedaan  in  Nederland,  Spanje,  Portugal  en  Brazilië.  Aangezien  de  wegen  nauwelijks 
begaanbaar zijn zal een expeditieteam, bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers, vervolgens met typische 
Amazone schepen  (zie  foto)  het  gebied  intrekken.  Het  voornaamste  doel  is  het  opsporen  van  minimaal  drie  verloren 
gewaande Nederlandse forten. Leidraad hierbij zijn de Nederlandse gele bakstenen, die als ballast werden meegevoerd, de 
Hollandse pijpjes, artefacten en munten.

Culturele samenwerking tussen Nederland en Brazilië wordt door beide landen als belangrijk gezien. Op 11 April 
2008  is  in  Den  Haag,  tijdens  het  staatsbezoek  van  de  Braziliaanse  President  Lula  da  Silva  aan  Nederland,  een 
‘Memorandum of Understanding on cooperation in the field of Common Cultural Heritage’ ondertekend. 

De activiteiten van de New Holland Foundation staan in de belangstelling maar vergen een aanzienlijke financiële 
inspanning.  Belangrijk deel  van de financiering komt van de Mondriaan Foundation, Ministerie van O, C & W en de 
Nederlandse Ambassade in Brazilië. Daarnaast is de stichting afhankelijk van donateurs om het onderzoek en werk uit te 
kunnen blijven voeren. Wij maken u attent op het feit dat de New Holland Foundation vanaf 2008 door de Belastingdienst is 
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat  giften aan de New Holland Foundation 
aftrekbaar zijn van de belasting, zowel voor particulieren als bedrijven. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze 
website. Wij hopen u natuurlijk als donateur van de New Holland Foundation te mogen verwelkomen!

Voor iedereen een Feliz Ano Novo en we kijken uit naar een jaar met vele nieuwe ontdekkingen.

Grande abraço, Oscar Hefting
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