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Foundation for Dutch Heritage Overseas
Hoofdstuk 1. Inleiding
Vanaf het eind van de 16de eeuw zochten Nederlanders naar handelsmogelijkheden
overzee. Er werden koloniën, handelsposten en forten opgezet in Amerika, Afrika, Azië en
Australië. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw werd in Brazilië de kolonie ‘Nieuw
Holland’ gesticht, waarnaar de naam van deze stichting verwijst. De New Holland
Foundation (NHF) richt zich op het in kaart brengen en het verspreiden van kennis over deze
vaak vergeten geschiedenis in den Vreemde.
Op deze manier wil de stichting bijdragen aan een verbetering van de culturele en
economische betrekkingen met de vele landen waarmee Nederland een gemeenschappelijk
verleden heeft.
Het hier gepresenteerde beleidsplan heeft betrekking op de activiteiten voor aankomende
vijf jaar (2016-2020).
Hoofdstuk 2. Huidige situatie
De New Holland Foundation is opgericht in 2004. Aanleiding vormde de succesvolle
resultaten van het Fort Oranje Project in Brazilië. Hierbij werden, bij opgravingen op het
eiland Itamaracá, onder het Portugese fort de vrijwel intacte resten van een Nederlands 17e
eeuws fort aangetroffen.
De stichting is destijds in het leven geroepen om vervolgonderzoek op het gebied van
Nederlands erfgoed in Brazilië en in andere gebieden waar Nederland een
gemeenschappelijke geschiedenis mee heeft, te coördineren.
Organisatie
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het stichtingsbestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun werk voor de stichting. Het
bestuur vergadert minimaal 1x per jaar. De uitvoerende taak wordt verricht door de
directeur, die hiervoor een salaris ontvangt. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden
kan een medewerkster worden toegelaten. Tot 2013 werd hij geassisteerd door een vaste
medewerkster, die 3 uur in de week de administratie bijhield en continuïteit verzekerde bij
afwezigheid van de directeur. Vanaf 2014 worden die werkzaamheden uitgevoerd door
stagiaires. Deze ondersteunen de stichting in plaats van 3 uur nu 2 dagen in de week. De
stagiaires komen veelal van een opleiding PR en Communicatie of een Universitaire
achtergrond.
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De stichting heeft via een Comité van Aanbeveling, waarin personen uit de internationale
culturele en politieke wereld zitting hebben, een sterk netwerk opgebouwd. Beschermheer
is Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. Dit netwerk is
belangrijk voor het ontwikkelen van initiatieven en realiseren van financieringen.
Het kantoor en bibliotheek van de stichting bevinden zich op Prinsengracht 961-e, te
Amsterdam.
Financiering
Financiering voor de activiteiten komt van stichting komt van (semi-)overheid, instellingen,
fondsen en sponsors.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt vastgelegd in de jaarrekeningen, die op de website
worden gepresenteerd.
Hoofdstuk 3. Visie en Missie
Visie
Vanaf het eind van de 16e eeuw hebben de Nederlanders een groot wereldwijd
handelsnetwerk opgebouwd. De New Holland Foundation is van mening dat historisch - en
archeologisch onderzoek en het verzamelen en verspreiden van deze kennis bij kunnen
dragen aan een beter wederzijds begrip tussen Nederland en de landen waarmee het een
gemeenschappelijk verleden heeft.
Missie
De New Holland Foundation heeft als missie het bevorderen van onderzoek naar, en het
bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands cultureel erfgoed overzee. Onder dit
erfgoed wordt verstaan het geheel van objecten met een militaire, handels- of civiele
achtergrond alsook archieven.
Daarnaast wil de stichting onderlinge culturele betrekkingen tussen Nederland en
betrokken landen bevorderen. Op deze manier hoopt de stichting voor een zo breed
mogelijk internationaal publiek bij te dragen aan een beter begrip van de culturele invloed
die Nederland en gebieden overzee op elkaar hebben (gehad).
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Hoofdstuk 4. Ambities
De verwerking van het koloniale verleden van Nederland heeft logischerwijs lange tijd
negatief gewerkt op het praten over cultureel erfgoed overzee. Signalen uit de
maatschappij in binnen- en buitenland geven aan dat er een positieve kentering plaatsvindt
ten aanzien van het denken over dit koloniale verleden. De NHF sluit met haar ambities aan
bij dit signaal. De New Holland Foundation streeft er namelijk naar in de aankomende vijf
jaar Nederlands erfgoed Overzee meer positieve bekendheid te hebben gegeven zowel in
Nederland als in het buitenland.
Deze ambities tracht de NHF te verwezenlijken door een serie regioatlassen van Nederlands
Erfgoed Overzee te maken. Deze regio’s zijn:








Zuid Amerika
Noord Amerika
Caribische Gebied
West Afrika
Zuidelijk Afrika
Nabije Oosten
Verre Oosten en Australië

Daarnaast verzorgt de stichting, c.q. houdt bij,





Actuele informatie op de website
Twee keer per jaar een nieuwsbrief
De NHF-bibliotheek
De publicatie van een ‘koffietafelboek’ in 2016
en
 Het fortenproject
Tot slot organiseert de stichting tentoonstellingen en houdt zij lezingen en presentaties.
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Financiën
Om deze ambities te verwezenlijken verzorgt de stichting






Doelgerichte aanvragen bij (semi-)overheid
Doelgerichte aanvragen bij fondsen
Doelgerichte aanvragen bij sponsors
NHF-fundraising-bijeenkomsten
De NHF Business Club activiteiten
en
 Activiteiten voor de Vrienden (+) van de NHF

Hoofdstuk 5. Stappenplan
Voor de aankomende vijf jaar (2016-2020) heeft de NHF het volgende stappenplan
opgesteld
2016 Publicatie van een ‘koffietafelboek’ over Nederlands Brazilië
Co-organisatie Seminar met New Netherland Institute in de U.S.A.
2017 Presentatie Regioatlas Atlas of Dutch South America
Tentoonstelling Nederlands Brazilië in Kunsthal Rotterdam
2018 Presentatie Regioatlas Atlas of Dutch North America
2019 Presentatie Regioatlas Atlas of Dutch Southern Africa
2020 Presentatie Regioatlas Atlas of Dutch Far East
Voor het stappenplan is het belangrijk in te spelen op internationale gebeurtenissen waarbij
de relatie tussen Nederland en andere landen positief belicht kan worden. De Olympische
Spelen van 2016 in Rio de Janeiro zijn daarom een ideale gelegenheid om de
gemeenschappelijke geschiedenis van met Nederland in een koffietafelboek neer te zetten.
De presentatie van de regioatlas voor Dutch Far East kan gekoppeld worden aan de
Olympische Spelen van 2020 in Tokio, Japan. Ook herdenkingsjaren zijn belangrijk. Zo is
het de bedoeling in te spelen op het Dirk Hartog jaar in 2016, waarbij de relatie met
Australië centraal zal staan.
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