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Activiteiten 2020
De corona-crisis is dit jaar ook op de New Holland Foundation van grote invloed geweest. Het

thuiswerken en de fysieke afstand hebben er echter niet voor gezorgd dat de New Holland

Foundation tot stilstand is gekomen, integendeel. 2020 werd voor de New Holland Foundation het

jaar waarin grote stappen zijn gezet voor het uitdragen en onderzoeken van Nederlands erfgoed

overzee.

The corona crisis has also had an impact on the New Holland Foundation this year. However, working

from home and physical distance have not caused the New Holland Foundation to slow down their

engagement in (new) activities, quite the contrary. 2020 was the year for the New Holland

Foundation in which major steps were undertaken to promote and research Dutch heritage overseas.

Beleidsplan 2021-2024

Het nieuwe beleidsplan is klaar. De focus zal de aankomende jaren liggen op drie zaken:

Onderzoeken, ontsluiten en opleiden. De New Holland Foundation blijft uiteraard historisch

onderzoek stimuleren naar het Nederlandse koloniale verleden. Waar voorheen veel onderzoek werd

gedaan op basis van historische en archeologische bronnen, willen we nu onder andere meer ruimte

creëren voor projecten met kunsthistorici, geografen en ICT’ers.

De twee overige pijlers zijn opleiden en ontsluiten. De New Holland Foundation blijft jonge historici

en cultureel ondernemers opleiden en wegwijs maken in de museumwereld en het erfgoedwezen. Er

wordt daarbij actief een beroep gedaan op de recent verworven inzichten en contacten die

studenten hebben verkregen op de universiteit. De laatste pijler is het ontsluiten van kennis. Het

delen van betrouwbare kennis is een van de kernwaarde van de New Holland Foundation. Deze

periode zal vooral in het teken komen te staan van het digitaal ontsluiten van ons onderzoek via The

Atlas of Mutual Heritage.

The new policy plan is ready. In the coming years, the focus will be on three target points: Research,

disclosure and training. The New Holland Foundation will continue to stimulate historical research

about the Dutch colonial past. In addition, the New Holland Foundation will continue to educate and

familiarize young historians and cultural entrepreneurs with the museum world and heritage.

Ontsluiten - Documentairereeks History relived Shared Heritage



Vorig jaar is de New Holland Foundation benaderd door documentairemaker Ernst Daniel Nijboer. De

Nederlandse journalist woont en werkt al lange tijd als correspondent in Rio de Janeiro waar hij

onderzoek doet naar Nederlands erfgoed in Brazilië en de historisch-culturele relatie tussen beide

landen. Tot zijn verbazing is het Nederlandse erfgoed in Brazilië ‘filmisch’ nooit echt goed

gedocumenteerd. “Beelden van de Hollandse Waterlinie bestaan er wel, maar niet echt van onze

Braziliaanse erfenis. Als documentairemaker kriebelt het natuurlijk om dit historische erfgoed in

verre landen nog vast te willen leggen voor ons nageslacht. Temeer ook, ondanks onderhoud en

restauratie, de oude forten toch lijden onder de tand des tijd”.

Voor de documentaire zal een selectie worden gemaakt in nauw overleg met de betrokken instanties

in Nederland en Brazilië, waaronder de New Holland Foundation, de Nederlandse Ambassade en de

consulaten in Brazilië. De New Holland Foundation verleent zowel archeologische als historische

informatie aan het project.

Last year New Holland Foundation was approached by documentary maker Ernst Daniel Nijboer. The

Dutch journalist has lived and worked as a correspondent in Rio de Janeiro for a long time, where he

researches Dutch heritage in Brazil and the historical-cultural relationship between the two countries.

As a result he wants to produce a documentary about the Dutch heritage in Brazil. The New Holland

Foundation provides both archaeological and historical information to the project.

Onderzoek en opleiden - Nieuw onderzoek gestart naar WIC-activiteiten in Angola door Jaap

Jacobs en Oscar Hefting

De New Holland Foundation gaat in samenwerking met Jaap Jacobs (van Atlas of Mutual Heritage

North America) en de Nederlandse Ambassade onderzoek doen naar Nederlandse fortificaties in het

huidige Angola. Tussen 1641 en 1648 zijn er een aantal Nederlandse fortificaties gebouwd in verband

met slavenhandel in Angola. Vanaf januari 2021 is Jaap Jacops archief onderzoek aan het verrichten

dat gericht is op het gebouwd cultureel erfgoed. Het onderzoek zal licht moeten werpen op het nog

redelijk onbekende verhaal van de activiteiten van de WIC in Angola.

The New Holland Foundation will conduct research in collaboration with Jaap Jacobs (from Atlas of

Mutual Heritage North America) and the Dutch embassy on the Dutch fortifications in Angola.

Onderzoek - Fort Casimir en het Fort aan de Approuague

Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat het archeologisch en historisch onderzoek naar Fort

Casimir en Fort Guyana is vertraagd. Het reizen en langdurig verblijf aldaar was niet verantwoord en

afgeraden door het RIVM en haar evenknieën in Frans Guyana en de Verenigde Staten.

The corona virus has delayed archaeological and historical research into Fort Casimir and Fort

Guyana.

Onderzoek en ontsluiten - Status Atlas of Dutch Brazil

De publicatie van de Atlas of Dutch Brazil is in de volgende fase beland. Het onderzoek van Henriette

Graafland en Lodewijk Hulsman zijn grondig nagelezen en is klaar voor de vorm- en uitgever. Een

stagiair wordt aangetrokken voor de vormgeving.



The publication of the Atlas of Dutch Brazil has entered the next phase. The research by Henriette

Graafland and Lodewijk Hulsman has been thoroughly proofread and is ready to be finalized and

then published. An intern will be recruited for the finalization.

Nieuwe voorzitter - Ron Muijzert

Sinds november 2020 is Ron Muyzert de nieuwe voorzitter van de New Holland Foundation. Hij

vervangt hiermee Oscar van den Ende. Muijzert is als diplomaat werkzaam geweest in

Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en was de Nederlands ambassadeur op Cuba en in Bolivia.

Tegenwoordig legt hij zich toe op het geven van lezingen over internationale betrekkingen en het

schrijven van fictie en non-fictie.

Since November 2020, Ron Muyzert has been the new chairman of the New Holland Foundation. He

replaced Oscar van den Ende.


