FOUNDATION FOR DUTCH HERITAGE OVERSEAS

Jaarverslag 2017
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: R. Snijders, B. van Drimmelen, M.J.J. Hos

Activiteiten 2017
De New Holland Foundation (NHF) heeft in 2017 de eindrapportage van het Fortenproject
ingediend bij subsidieverstrekker Dutch Culture. Daarnaast heeft de stichting zich verdiept in
onderzoek en is gestart met de voorbereidingen voor tentoonstellingen in het Nederlands
Vestingmuseum over Sri Lanka (2018) en Zuid-Afrika (2019). De directeur heeft lezingen en
presentaties gegeven in Nederland en Zuid-Afrika en Hans van Westing heeft, namens de
NHF, onderzoek verricht in Frans-Guyana.
Forten Project
Voor het overkoepelende Forten Project staat een uitvoerige studie van de Nederlandse
vestingwerken overzee uit de VOC-periode (1602-1799) en WIC-periode (1621-1792)
centraal. Kenmerkend voor de Nederlandse forten uit deze periode is dat de basis over het
algemeen wordt gevormd door aarde in plaats van natuursteen. Ook de keuze van locatie was
kenmerkend aangezien de forten meestal laag en aan het water werden geplaatst. Met behulp
van gericht historisch-iconografisch en archeologisch onderzoek wordt getracht deze veelal
onbekende sites terug te vinden. De resultaten worden online ontsloten via de Atlas of Mutual
Heritage (AMH: www.atlasofmutualheritage.nl). De thans aanwezige basisinformatie over de
forten wordt aangevuld met deze nieuwe onderzoeksgegevens aangezien de AMH zich de
komende tijd meer wil richten op ontsluiting van historische en archeologische gegevens van
forten en scheepswrakken. Met lokale instanties wordt bescherming van sites besproken,
evenals de mogelijkheden van restauratie en het inzetten van het object als toeristische
bezienswaardigheid.
De in 2017 gepresenteerde pilot betreft het historisch-iconografisch onderzoek van de
Nederlandse forten in Noord-Amerika en Brazilië. Dit unieke onderzoek is uitgevoerd in
archieven in Nederland, Verenigde Staten, Brazilië, Spanje en Portugal. De gegevens zijn
verwerkt in de website van de AMH en vormen zo de basis voor kennisverspreiding en
vervolgonderzoek.
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Zuid-Afrika
Medio 2017 heeft Oscar Hefting samen met Marjan Otter van de Reinwardt Academie een
identificatiemissie naar Zuid-Afrika ondernomen. Deze missie is financieel mede mogelijk
gemaakt door Dutch Culture. Doel was het leggen van contacten met Zuid-Afrikaanse
instellingen voor onderzoek naar Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed en een tentoonstelling
in het Nederlands Vestingmuseum te Naarden. Een tweede reis naar Zuid-Afrika, gefinancierd
door het Consulaat Generaal van Nederland in Kaapstad is in december 2017 uitgevoerd door
de directeur samen met Hans van Westing. De reizen hebben hun vruchten afgeworpen want
op 19 december 2017 is in Kaapstad een Memorandum of Understanding ondertekend door
the Castle of Good Hope en het Nederlands Vestingmuseum. Deze musea zullen de komende
vijf jaar samenwerken op het gebied van collectie-management, marketing en onderzoek. De
NHF zal het project ‘Roots and Wings’ coördineren waarvan de resultaten in de vorm van een
tentoonstelling in 2019 te zien zullen zijn in Kaapstad en Naarden. In oktober 2017 is een
aanvraag voor dit project ingediend bij het GCE Matchingfonds van Dutch Culture.
Sri Lanka: ‘ VOC-forten in Sri Lanka’
In samenwerking met Lodewijk Wagenaar, auteur van het boek Kaneel & Olifanten. Sri
Lanka en Nederland sinds 1600, zijn in 2017 voorbereidingen getroffen voor een
tentoonstelling over VOC-forten in het Nederlands Vestingmuseum te Naarden. De
tentoonstelling staat gepland van 19 mei tot en met 18 november 2018 en het is de bedoeling
dat deze tentoonstelling daarna ook naar Sri Lanka gaat. Een bezoek door de NHF aan Sri
Lanka staat voor juni 2018 gepland. De tentoonstelling zal een overzicht geven van de
Nederlandse VOC-periode in Sri Lanka, het voormalige Ceylon. De vestingbouw, het
dagelijks (militaire) leven, en het dagelijks bestuur van de kolonie vormen een greep uit de te
behandelen onderwerpen.
Lezingen en presentaties
Tijdens de identificatiemissie naar Zuid-Afrika heeft Oscar Hefting op 22 juli een lezing
gegeven bij het Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) over
Nederlandse forten in Brazilië en Noord-Amerika. Daarnaast heeft hij ook een lezing gegeven
in het Nationaal Archief over de voor- en nadelen voor sites van de UNESCO-status. Dit was
in het teken van de presentatie van de publicatie Verre Forten, Vreemde Kusten. Nederlandse
verdedigingswerken overzee waar Hefting twee artikelen aan heeft bijgedragen.
Bijdrage NHF aan de Biblioteca Cantonale Locarno
De NHF heeft in augustus bijgedragen aan de Zwitserse bibliotheek Biblioteca Cantonale
Locarno in de vorm van twee publicaties. Deze organisatie verzamelt sinds 2012 literatuur
over militaire architectuur. Het gaat om de publicaties van José Manuel Santos Pérez, Dutch
Colonial fortifications in Brazil (1600-1654) en Jaap Jacobs, Atlas of Dutch North America Dutch Colonial Fortications in North America 1614 – 1676. Beide publicaties zijn tevens te
vinden op de NHF-website sub: ‘Onderzoek/publicaties’.
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Onderzoek Hans van Westing in Frans-Guyana
In augustus 2016 werd door een team van Nederlandse en Franse archeologen een begin
gemaakt met het in kaart brengen van het fort Pawony en de plantages aan de Approuague in
Frans-Guyana. Het project wordt gefinancierd door het Franse Ministerie van Cultuur (DAC)
en valt onder de hoede van de Association Aimara. Namens de NHF richtte Hans van Westing
zich op de bestudering van de Nederlandse versterking van ‘Fort Parwony’, die bleek te
bestaan uit een linie met tenminste twee redans (primitieve bastions). In augustus 2017 werd
door middel van een proefopgraving getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over het
uiterlijk van de fortificatiewerken. Omdat het oerwoud terrein heeft heroverd is de bodem
moeilijk toegankelijk voor het verrichten van karteringen. Het rapport is te vinden op de
NHF-website sub: ‘Nieuws’. Het is de bedoeling dat het onderzoek in 2018 wordt voortgezet.
Nieuwsbrief
In juni 2017 is er een nieuwsbrief rondgestuurd waarin de activiteiten en plannen van de NHF
beschreven zijn. De nieuwsbrief is te lezen op de website sub: ‘Nieuws’.
Andere functies directeur
Naast directeur NHF is Oscar Hefting ook directeur van het Nederlands Vestingmuseum in
Naarden. Daarnaast is hij lid Commissie Overzeese Vestingwerken van Stichting Menno van
Coehoorn en lid van ICOMOS Nederland.
Medewerker PR & Communicatie Rob Snijders
Rob Snijders, student Geschiedenis (BA) aan de Universiteit van Amsterdam, is van
november 2016 tot februari 2017 werkzaam geweest bij de New Holland Foundation als
medewerker PR & Communicatie. Hij heeft zich vooral gefocust op de reorganisatie en de
vernieuwing van de website.
Medewerker PR & Communicatie Bart van Drimmelen
Bart van Drimmelen, student Geschiedenis (BA) aan de Universiteit van Amsterdam, is van
februari tot juni 2017 werkzaam geweest bij de New Holland Foundation als medewerker PR
& Communicatie. Daarnaast heeft hij zich vooral beziggehouden met de voorbereidingen van
de bovengenoemde aanvraag van Dutch Culture.
Medewerker PR & Communicatie Mike Hos
Mike Hos, student Geschiedenis (BA) aan de Universiteit van Amsterdam, is sinds juni 2017
werkzaam bij de New Holland Foundation als medewerker PR & Communicatie. Daarnaast
heeft hij zich beziggehouden met de bovengenoemde aanvraag van Dutch Culture.
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