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Activiteiten 2018 
De NHF heeft zich in 2018 onder andere beziggehouden met onderzoek en de 
ondersteuning van de tentoonstelling in het Nederlands Vestingmuseum: ‘De VOC in Sri 
Lanka. Forten in het land van kaneel en olifanten’. Daarnaast zijn er voorbereidingen 
getroffen en gesprekken gevoerd voor onderzoek en tentoonstellingen over Nederlands 
erfgoed in Zuid-Afrika, Noord-Amerika en Taiwan.  
 
Sri Lanka 
Op 19 mei 2018 is de tentoonstelling ‘De VOC in Sri Lanka’ geopend in het Nederlands 
Vestingmuseum te Naarden. De NHF heeft met onderzoek en advies de tentoonstelling 
ondersteund. Van 12 t/m 25 juli hebben directeur Oscar Hefting, archeoloog Hans van 
Westing en Dr. Lodewijk een identificatiemissie naar Sri Lanka ondernomen. Financiering 
hiervoor kwam van de Nederlandse Ambassade in Colombo. Het doel van de missie was om 
zoveel mogelijk Nederlandse fortificaties op Sri Lanka te bezoeken en te beschrijven. 
Namens de NHF zijn tijdens de identificatiemissie contacten gelegd met lokale experts, 
studenten en ambtenaren om ideeën uit te wisselen over onderzoek, tentoonstellingen en 
toerisme. Daarnaast heeft de stichting kennis en ervaring uitgewisseld in de hoop dat dit 
het behoud en de conservering van het gedeelde erfgoed ten goede zou komen. Ook zijn er 
plannen gemaakt met het Departement van Archeologie om 22 Nederlandse forten in Sri 
Lanka in kaart te brengen en een Atlas of Dutch Sri Lanka samen te stellen.  
 
Zuid-Afrika 
De NHF, IZIKO Museums of South Africa, het Nederlands Vestingmuseum en the Castle of 
Good Hope hebben getracht het project ‘Fort of Good Hope, Positions and Perspectives’ op 
te zetten. Aangezien de agenda’s van de Reinwardt Academie, IZIKO en de NHF te ver 
uiteen liepen is deze verwachte samenwerking niet doorgegaan. Wel heeft Dr. Lodewijk 
Wagenaar namens het Vestingmuseum met financiering van het Nederlands Consulaat in 
Kaapstad, een workshop gegeven van 15 t/m 19 oktober. Een tweede workshop staat 
gepland voor begin 2019. 
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Taiwan  
Op 15 oktober 2018 heeft Oscar Hefting een presentatie gegeven op het symposium ‘Dutch 
Colonial Heritage: An archaeological perspective’ in Taiwan op uitnodiging van de National 
Cheng Kung University in Tainan. De presentatie had als titel ‘Dutch Colonial Heritage, 17th 
Century Taiwan in a worldwide perspective’. Het symposium stond in het teken van het 
project ‘Zeelandia 400’ dat 400 jaar Fort Zeelandia in Old Anping gaat herdenken in 2024. 
Het doel van ‘Zeelandia 400’ is om aandacht te vestigen op de historische banden van 
Taiwan met Europa via historisch-archeologisch onderzoek in en om het fort, de stad en de 
directe omgeving van Old Anping. Het ligt in de planning dat een tentoonstelling in het 
National Museum of Taiwan History, in combinatie met een tentoonstelling in het 
Rijksmuseum en het Nederlands Vestingmuseum, wordt georganiseerd. De NHF zal zich in 
deze context bezighouden met historisch-archeologische onderzoek richting 2024.  
 
Nieuwsbrieven 
In februari en november 2018 zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven 
worden nu conform de AVG-wetgeving verstuurd en afgehandeld. De nieuwsbrieven: 
https://mailchi.mp/a1e11e48ff6e/nhf-newsletter-november-2018 

https://mailchi.mp/afe622c746c0/nhf-newsletter-february-2018 

 
Russische film ‘The Fortress’ 
In 2019 staan opnames gepland voor de documentaire genaamd ‘The Fortress’ over 
vestingen, gemaakt door Nederlandse ingenieurs in Rusland. Een Russische filmploeg werd 
benaderd door de Nederlandse Ambassade in Moskou om een documentaire te maken over 
het Nederlandse en Russische culturele erfgoed. Anton Polevoda is een beroemde 
Russische regisseur die de documentaire gaat regisseren. De film gaat over de 80-jarige 
oorlog en de vergelijking tussen forten in Willemstad, Heusden, Groenlo en Rostov Veliky. 
De documentaire zal een onbekende Russische en Nederlandse gedeelde geschiedenis 
belichten. De NHF draagt bij met kennis over het Nederlandse erfgoed.  
 
Organisatie 
 
Organisatie 
De NHF werkt op projectbasis. Afhankelijk van mogelijkheden en politieke en economische 
interesse worden projecten opgezet in landen met een gemeenschappelijke geschiedenis 
met Nederland. Hiervoor worden aanvragen in Nederland en het buitenland ingediend bij 
ministeries, instanties, fondsen en sponsors. Naar aanleiding van de financiële 
ondersteuning worden projecten opgezet. De directeur geeft leiding aan de stichting en 
legt verantwoording af aan het bestuur. Op het NHF-kantoor werkt hij iedere vrijdag samen 
met twee medewerkers voor de NHF.    
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Nevenfuncties directeur 
Naast directeur NHF is Oscar Hefting ook directeur van het Nederlands Vestingmuseum in 
Naarden. Daarnaast is hij lid Commissie Overzeese Vestingwerken van de Stichting Menno 
van Coehoorn en lid van ICOMOS Nederland.  
 
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. Hij 
onderhoudt de website en administratie van de NHF. Daarnaast verdiept hij zich in 
projectaanvragen en fondsenwerving. 
 
Medewerker PR & Communicatie  
Darya Goncharova, student Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (MA) aan de 
Universiteit van Amsterdam, is sinds februari 2018 werkzaam bij de New Holland 
Foundation als medewerker PR & Communicatie. Zij richt zich hierbij op sociale media zoals 
Facebook en Instagram. Daarnaast houdt zij zich bezig met het verwezenlijken van de 
Russische film The Fortress over Nederlandse invloeden in Rusland. 
 
Jaarrekening 
De Jaarrekening 2018 wordt gepubliceerd op de NHF-website. 
  
 


