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Na vele jaren trouwe dienst heeft H. van der Molen eind 2014 afscheid genomen van de 
New Holland Foundation. Met veel dankbaarheid kijken we terug op een bijzondere periode 
en we wensen we haar heel veel geluk bij haar nieuwe werkzaamheden.  
 
Daniela Consentino en Iris van Beekum hebben het team versterkt met een actieve rol in PR 
en Communicatie. 
  
Activiteiten 2014 
 
Forten Project 
Eind 2013 is een succesvolle aanvraag voor het Forten Project ingediend bij Dutch Culture. 
Doel van het Forten Project is het maken van een inventarisatie van de Nederlandse 
verdedigingswerken in Noord-Amerika en Brazilië. Voor deze fase zal archiefonderzoek 
worden 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. Jaap Jacobs heeft de Nederlandse archieven met 
betrekking tot Noord Amerika geïnventariseerd. Door persoonlijke omstandigheden is de 
uitvoering enigszins vertraagd maar in 2015 zullen alle resultaten verwerkt worden op de 
website van de NHF en de website van de Atlas of Mutual Heritage: 
www.atlasofmutualheritage.nl, waarmee deze fase van het onderzoek zal worden afgerond. 
 
Icomos Lezing 
Op woensdag 13 februari 2013 heeft Oscar Hefting een lezing over Nederlandse 
vestingbouw in Brazilië gehouden voor Icomos. Tijdens de lezing, die gehouden werd in het 
Museum Geelvinck Hinlopen huis in Amsterdam, waren ca. 40 geïnteresseerden aanwezig. 
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Elsevier Special “Ons Brazilië” 
In verband met de Wereldkampioenschappen Voetbal 2014 in Brazilië, bracht Elsevier een 
special uit over Brazilië genaamd “Ons Brazilië”. De NHF heeft hieraan op het gebied van 
Gemeenschappelijk Erfgoed meegewerkt. Journalist Kieran Kaal schreef het stuk ‘Koloniaal 
Erfgoed; Met weemoed terugdenken aan Hollandse tijd’. Oscar Hefting heeft voor dit 
artikel in 2013 op locatie in Brazilië twee dagen met de journalist door Noordoost Brazilië 
gereisd om het Nederlands erfgoed ter plekke te tonen. Resultaat is te lezen in het artikel 
op de NHF-website sub: http://www.newhollandfoundation.nl/wp-
content/uploads/2014/10/BRAZ-RECIFE.pdf  

De beschermheer van de New Holland Foundation, Zijne Hoogheid Prins Maurits 
Van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, heeft zijn medewerking verleend aan een artikel over 
zijn illustere naamgenoot Johan Maurits van Nassau-Siegen, Gouverneur van Nederlands 
Brazilië tussen 1637 en 1644. Het artikel ‘Johan Maurits bracht leiderschap, 
verdraagzaamheid en rust’ van journalist Robert Stiphout is te vinden op de NHF-website 
sub: www.newhollandfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/09/2014-Elsevier-Ons-
Brazilie-interview-Prins-Maurits.pdf 
 
Bezoek aan 37e Seminar New Netherland Institute 
Oscar  Hefting en Hans van Westing hebben het 37e Seminar van het New Netherland 
Institute in Albany bezocht. Van Westing heeft een presentatie over Nederlandse 
fortenbouw gehouden en Hefting een presentatie over de Nederlandse forten in de Nieuwe 
Wereld. Van 18 tot 28 september waren zij in de V.S. en hebben naast het bezoeken van het 
Seminar ook vele contacten gelegd voor het vervolg van de Atlas of Dutch North America.  
 
Fundraise Bijeenkomst in Mauritshuis 
Op 27 november 2014 is de eerste Fundraise Bijeenkomst van de NHF in het Mauritshuis in 
Den Haag gehouden. Doel was om aandacht op de activiteiten van de stichting te vestigen, 
sponsors aan te trekken en leden te werven voor de New Holland Business Club en de 
Vrienden. Er waren ca. 45 aanwezigen uit de culturele, politieke en zakelijke wereld, die een 
grote betrokkenheid toonden. Foto’s van het event zijn te zien sub:  
www.newhollandfoundation.nl/fotos-mauritshuis/ 
 
Nieuwsbrief 
Eind 2014 is een nieuwsbrief uitgestuurd waarin de activiteiten van de NHF van de 
afgelopen periode beschreven worden. De nieuwsbrief is te zien sub: 
www.newhollandfoundation.nl/nieuwsbrief-new-holland-foundation-december-2014/ 
 
De Jaarrekening 2014 
De NHF Jaarrekening 2014 is in te zien op de NHF-website sub: 
www.newhollandfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/04/JR-2014-NHF.pdf 
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