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Activiteiten 2021 
De coronacrisis is in 2021 van grote invloed geweest op de activiteiten van de New Holland 
Foundation (NHF). Het thuiswerken en de fysieke afstand hebben er echter niet voor 
gezorgd dat de New Holland Foundation tot stilstand is gekomen, integendeel. In 2021 
werden voor de New Holland Foundation nieuwe stappen gezet voor het uitdragen en 
onderzoeken van Nederlands erfgoed overzee. Het accent lag hierbij op de Nederlandse 
aanwezigheid in West-Afrika in de 17e en 18e eeuw. 
 
Beleidsplan 2021-2024 
In lijn met ons vorig jaar geschreven beleidsplan voor 2021-2024 zal de focus de 
aankomende jaren liggen op drie zaken: onderzoeken, opleiden en ontsluiten. Om te 
beginnen blijft de New Holland Foundation uiteraard historisch onderzoek stimuleren naar 
het Nederlandse erfgoed overzee. Waar voorheen veel onderzoek werd gedaan op basis van 
historische en archeologische bronnen, wordt nu meer ruimte geboden voor het creëren van 
multidisciplinaire projecten met kunsthistorici, geografen en ICT’ers.  
De New Holland Foundation blijft daarnaast jonge historici en cultureel ondernemers 
opleiden en wegwijs maken in de wereld van musea en erfgoed. Er wordt daarbij actief een 
beroep gedaan op recent verworven inzichten die studenten hebben verkregen op de 
universiteit. 
Het ontsluiten en delen van betrouwbare kennis, ten slotte, is een van de kernwaarden van 
de New Holland Foundation. De aankomende periode zal vooral in het teken staan van het 
digitaal ontsluiten van NHF-onderzoek via The Atlas of Mutual Heritage.   
 
Onderzoek en opleiden - Nieuw onderzoek gestart naar WIC-activiteiten in West-Afrika 
In 2021 is het basis-onderzoek naar Nederlands Erfgoed in Angola afgerond met een 
publicatie ‘Dutch Colonial Fortifications in West Central Africa ca. 1600-ca. 1684’, een 
bijdrage aan de Atlas of Dutch Angola, door Jaap Jacobs. De publicatie is door de directeur 
NHF, in aanwezigheid van de voorzitter NHF en een vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Ambassade in Angola, aangeboden aan de Angolese Ambassadeur Isabel Resende Enconge. 
Het is de bedoeling in 2022, in samenwerking met historicus Jaap Jacobs en 
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onderzoeksstagiair Florian Herrendorf (Universiteit Leiden) het vervolgonderzoek te starten. 
In het verlengde hiervan zullen de locaties en achtergronden van Nederlandse vestigingen 
langs de gehele westkust van West-Afrika worden bestudeerd, met name Angola en Ghana. 
Tussen 1637 en 1648 zijn hier diverse Nederlandse fortificaties gebouwd in verband met de 
opkomende slavenhandel. Dit onderzoek zal licht werpen op het nog grotendeels onbekende 
verhaal van de WIC-activiteiten op de westkust van Afrika. 
  
 


