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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: D. Goncharova en M.J.J. Hos 
 
Activiteiten 2019 
De NHF heeft in 2019 weer gewerkt aan projecten met landen waarmee Nederland een 
geschiedenis deelt. Hieronder volgt een overzicht van de NH-activiteiten in 2019 in Zuid-
Afrika, Brazilië, de Verenigde Staten en Colombia. Daarnaast zijn er voorbereidingen 
getroffen en gesprekken gevoerd voor onderzoek en tentoonstellingen over Nederlands 
erfgoed in Sri Lanka en Taiwan.  
 
Zuid-Afrika 
In samenwerking met het Nederlands Vestingmuseum, Castle of Good Hope en IZIKO 
Museums of South Africa, organiseerde de NHF twee workshops over Betwist Erfgoed in 
Kaapstad. Financiering kwam van het Nederlands Consulaat in Kaapstad omdat met het 
project Roots & Wings de culturele banden worden aangehaald door middel van co-creation. 
De workshops waren opgezet door Dr. Lodewijk Wagenaar en hebben geresulteerd in een 
korte film (zie: https://www.youtube.com/watch?v=jNDezgXY7qs)      
 
Verenigde Staten 
Hans van Westing van de NHF heeft in het najaar van 2019 samen met Amerikaanse 
collega’s van de Dovetail Cultural Resource Group de locatie van het Nederlands-Zweedse 
fort Casimir vastgesteld. Er zijn duidelijke sporen teruggevonden van de gracht, de ingang 
en een bastion. De archeologische vondsten zoals majolica, gele bakstenen en Delfts 
aardewerk bevestigen de contacten met Nederland. Het lot van het opgravingsterrein ligt in 
de handen van de federale overheid en de gemeente New Castle. Aan de hand van de 
rapportage wordt bepaald of er een volgende opgravingscampagne wordt gepland. Het 
plan is om de omtrek van het fort in baksteen aan te geven. 
 
Brazilië 
Reeds sinds 2004 werkt de NHF aan de Atlas of Dutch Brazil, een inventarisatie van 
Gemeenschappelijk Erfgoed in Brazilië. In 2019 heeft Henriët Graafland van de Universiteit 
Leiden aan een overzicht van de vele rapporten gewerkt. Het is de bedoeling in 2020 de 
gegevens in een publicatie te presenteren. De actuele gegevens worden bijgewerkt op de 
website van de Atlas of Mutual Heritage (www.atlasofmutualheritage.nl). Daarnaast heeft 

https://www.youtube.com/watch?v=jNDezgXY7qs
http://www.atlasofmutualheritage.nl/
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de NHF een Letter of Intent getekend voor het project Paths of Dutch Brazil. Het betreft een 
archeologische survey in de deelstaat Rio Grande do Norte. Naar verwachting zal dit project 
in 2020 worden uitgevoerd. 
  
Colombia 
In April 2019 heeft Oscar Hefting een presentatie over Nederlandse fortenbouw gegeven op 
het Tercer Simposio Internacional de Historia Marítima: Fuertes, Fortificaciones Y Arquitetura 
Militar, georganiseerd door het Instituto Colombiano de Antropología e Historia in Cartagena. 
Cartagena was de gefortificeerde havenplaats, vanwaar de Spaanse zilvervloten naar 
Europa vertrokken. 
  
Nieuwsbrieven en overige activiteiten 
Dit jaar heeft de NHF twee uitnodigingen voor bijeenkomsten in het Nederlands 
Vestingmuseum en een nieuwsbrief verzonden.     
 
 
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.    
   
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. 
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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 2019 wordt gepubliceerd op de NHF-website. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


