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“ De Nederlanders schiepen op Manhattan een
evenbeeld van het zestiende-eeuwse Amsterdam: een
open, tolerante en op handel gerichte samenleving
waar mensen uit alle windstreken woonden. Daarmee
legden ze niet alleen de basis voor de kosmopolitische
stad die New York vandaag de dag is, maar ze schiepen
ook een blauwdruk voor de immigrantensamenleving in
de VS, de ‘melting pot’. Ik pleit ervoor de Amerikaanse
geschiedenis niet bij de Engelse puriteinen maar bij de
Nederlanders te laten beginnen.”
Russell Shorto, schrijver van ’New Amsterdam.
The Island at the center of the World’, 2004

“New York is my New Amsterdam, whatever I
believe is true in Amsterdam I feel challenged in New
Amsterdam, whatever I dream of in Amsterdam I will
realize in New Amsterdam.”
Marcel Wanders, ‘The ultimate New York design’,
2006
“We are enormously excited by the projects and
programs you already have in development and wish
you every success as you continue the growth of this
program. We know it will be both spectacular and
of great value to New York City” New York City &
Company Foundation, 2007
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introductie
Wij Nederlanders kunnen trots zijn op onze
geschiedenis. Het open en liberale karakter van ons
land, en ons handelstalent, maakte in de zeventiende
eeuw een economische en culturele opbloei mogelijk
die de wereld versteld deed staan.

Een stad als Amsterdam werd een melting pot, die
barstte van energie en innovatiedrift. Het was de tijd
van de ontdekkingsreizen, expedities op zoek naar
bevaarbare routes en nieuwe handelsmogelijkheden.
In de Republiek waren alle voorwaarden aanwezig:
de beste kaartenmakers, de beste scheepsbouwers,
Uit alle ontwikkelde landen trokken talenten naar de
zeelieden met durf, en ondernemers die ongekende
Nederlandse steden. Grote geesten als Descartes,
mogelijkheden zagen gloren aan de andere kant van
Locke en Spinoza konden er werken en publiceren,
de oceaan. De ontdekkingsreizigers die vanuit de
wie om zijn religie werd vervolgd vond in de Republiek Nederlanden vertrokken stichtten handelsposten op
der Verenigde Nederlanden een vrijhaven, mensen
alle continenten.
werkten zich op tot hoge posities in bestuur en
Een van die nederzettingen groeide uit tot de
economie ongeacht hun godsdienst of afkomst.
wereldstad in optima forma: New York.
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In de lente van het jaar 1609 voer het schip de
‘Halve Maen’ de haven van Amsterdam uit, met een
opdracht: zoek een kortere route naar Zuid Oost
Azië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie had
een befaamde ontdekkingsreiziger ingehuurd, de
enige man die in staat werd geacht om de begeerde
vaarroute te vinden: de Engelse kapitein Henry
Hudson.
Aan het eind van die zomer wierp de ‘Halve Maen’
het anker uit in een perfecte natuurlijke haven vele
duizenden zeemijlen ten westen van Amsterdam.
Hudson maakte contact met de lokale bevolking. Zij
hadden een naam voor hun eiland: Manahatta.
Hudson dacht even dat hij een zeestraat gevonden had
dwars door het Amerikaanse continent. Dat viel tegen.
Maar hij kon de Amsterdamse kooplieden rapporteren,
dat er op die plek een brede, bevaarbare rivier – die
later naar hem vernoemd zou worden- was te vinden,
goed bouwland, en eindeloos veel pelzen en bont.
Binnen een paar jaar lag op Manahatta een
nederzetting, die zou uitgroeien tot Nieuw
Amsterdam.

De Republiek, het land van de openheid en de
culturele diversiteit, drukte zijn stempel op de nieuwe
nederzetting. De cultuur van tolerantie, vrijheid
en handelsgeest werd overgeplant naar Nieuw
Amsterdam. Vierhonderd jaar later ligt aan de rivier
de Hudson de ongekroonde hoofdstad van de wereld.
New York is de plek waar talent uit alle werelddelen
elkaar vindt, een economisch en cultureel brandpunt
met een adembenemende diversiteit en energie. En
met een kosmopolitische cultuur die zijn wortels heeft
in ons land.
In 2009 is het vierhonderd jaar geleden dat Henry
Hudson zijn eerste voet zette op Manahatta: het begin
van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen.
Met een reeks evenementen in New York en
Amsterdam worden de eeuwenoude relaties tussen
beide landen, de spirit van twee wereldsteden, en
onze gezamenlijke passie voor handel, cultuur, vrijheid
en diversiteit gevierd. Géén eenmalige viering, maar
een katalysator voor intensieve samenwerking in de
21e eeuw.

7

Henry Hudson 400 | New Amsterdam > New York 09 | Programma

missie
De missie van de Stichting Henry Hudson 400 is het
verstevigen van de betrekkingen tussen Nederland en
de Verenigde Staten, Amsterdam en New York en hun
inwoners, en kan worden samengevat in vier thema’s:
Ontmoeten
Bewoners, ondernemers, ambtenaren, kunstenaars,
politici uit beide culturen worden doelgericht met
elkaar in contact gebracht.
Ontdekken
Mensen uit beide landen leren van elkaar, verdiepen
hun kennis van elkaars samenleving en doen daar hun
voordeel mee.
8

Ondernemen
Het Nederlands en het Amerikaanse bedrijfsleven zijn
met hun openheid, pioniers- en handelsgeest tot grote
dingen in staat, waardoor wederzijdse investeringen
en handel gestimuleerd worden.
Ontwikkelen
Het gezamenlijk definiëren van kansen en problemen
biedt nieuwe mogelijkheden om elkaar vooruit te
helpen.
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Evenementen
Henry Hudson 400 wordt een ontdekkingsreis
op zoek naar verschillen en overeenkomsten
tussen Nederland en de Verenigde Staten, tussen
Amsterdam en New York. Hier geven wij een
overzicht van de projecten, die de Stichting
Henry Hudson 400, samen met haar Amerikaanse
zusterorganisatie en gesteund door sponsoren en
subsidiënten, in 2009 organiseert. De campagne
geeft vorm en kleur aan deze ontdekkingsreis
maar biedt ook voluit plaats aan initiatieven
van andere maatschappelijke partijen.

4 April: de dag dat Hudson vertrok uit Amsterdam
6 september: de dag dat hij het anker liet zakken in de
wateren rond Manahatta.

1.Tulip Mania, New York. Een grootse bollenshow
in het Crystal Palace van de New York Botanical
Garden (opening april 2009). Een spraakmakende
tentoonstelling, waarbij het Nederlandse icoon bij
uitstek op een creatieve, eigentijdse manier wordt
gepresenteerd, dankzij tuinarchitect Piet Oudolf. Ook
wordt een Willy Wonka achtige campagne opgezet:
How to win with Orange. 10.000 bollen komen in 2009
De projecten vinden plaats in de periode van 4 april tot in Amerikaanse klaslokalen tot bloei. De 400 klassen
6 september 2009.
die een oranje bloem zien opkomen zijn prijswinnaars.
9
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Tenslotte wordt in voorjaar 2009 de Ice Rink van
Rockefeller Plaza voor een week omgetoverd tot state
of the art bloemen kunstwerk.

Samen op zoek naar de kracht van de overeenkomsten
tussen beide landen/steden en hun inwoners.
Een échte publieksdag met debatten, lezingen en
optredens. Gastheren zijn ondermeer Russell Shorto en
2. Job Swap. Veertig Amerikanen en veertig
Geert Mak.
Nederlanders wisselen gedurende een week van baan Presentatie van het boek Dutch-American Relations
in juni 2009. Van officier van justitie tot verpleegster,
1609-2009, uitgave van het Roosevelt Study Center.
van onderwijzer tot brandweerman, van jeugdwerker
New York State of Mind. Amsterdamse theaters en
tot burgemeester.
clubs staan een weekend lang in het teken van New
York. Gezamenlijke optredens van Nederlandse en
3. Voyage into the 21st Century. Een tocht
Amerikaanse artiesten.
van twintig Nederlandse en twintig Amerikaanse
Transit 09 New York-Amsterdam. Amsterdamse en
toptalenten aan boord van de clipper Stad Amsterdam, New Yorkse kunstenaars werkzaam in de beeldende
onderweg van Amsterdam naar New York (augustus
kunst, architectuur, muziek, media en theater maken
2009). Aan boord wordt een performance voorbereid
een kunstwerk voor de publieke ruimte in resp. New
die in New York in september 2009 op de planken
York en Amsterdam. Na een jaar wordt het kunstwerk
komt.
in zijn geheel overgeplaatst naar de ‘partnerstad’.
New Amsterdam Trail. Historische plekken die
4. Nieuw Amsterdam Festival, Amsterdam. Dit
verbonden zijn met Nieuw Amsterdam, (waaronder de
evenement vindt plaats van 31 juli -2 augustus in
Schreierstoren. Het West Indisch Huis, de Oude Kerk),
Amsterdam en bevat de volgende componenten:
worden zichtbaar in een wandeling/ audiotour.
Talk of the town. Amsterdammers en New Yorkers,
Nederlanders en Amerikanen gaan de uitdaging aan.
10
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5. New Amsterdam Week, New York.
Dit evenement vindt begin september 2009 plaats in
New York en omvat de volgende onderdelen:

getransporteerd. Na afloop van de New Amsterdam
Week vaart de vloot platbodems stroomopwaarts
richting Albany. De platbodems maken deel uit van de
‘fun part’ van H2o9.
H2o9 Forum. Op verzoek van NYC en de staat New
Tentoonstelling ‘ Nieuw Amsterdam, The Island
York bereidt de Stichting Henry Hudson 400 een
at the Center of the World’ met de oudste kaarten
internationale waterconferentie voor. Topics zijn
en tekeningen van Dutch Manhattan, inclusief de brief
ondermeer: water protection en sustainable waterfront van Pieter Schaghen aan de Staten-Generaal over de
development. Deze conferentie vormt een platform om ‘aankoop’ van Manhattan. Dit document uit 1626 is
te onderzoeken hoe Nederland en de Verenigde Staten een kroonjuweel uit de Amerikaanse geschiedenis en
intensiever kunnen samenwerken op het gebied
in het bezit van het Nationaal Archief in Den Haag.
van ‘groen’ en ‘blauw’, zowel wetenschappelijk als
Samenwerkingspartners zijn het Nationaal Archief,
zakelijk, én meer publiek draagvlak kunnen creëren.
De Nieuwe Collectie en het Centre of International
Kennisuitwisseling en innovatie staan daarbij voorop.
Heritage Activities (CIE).
Samenwerkingspartners zijn ondermeer Metropolitan
Opening van de ‘New Amsterdam Trail’ een
Water Alliance New York, Liberty Science Center en
wandelroute/audiotour langs historische plekken in
het Netherlands Water Partnership.
downtown Manhattan, waar het allemaal begonnen
Hollands Glory on the Hudson. De vloot
is. De tentoonstelling en de wandelroute vergroten de
Nederlandse platbodems is uniek in de wereld.
zichtbaarheid van Amsterdam en Nederland in New
Zij lijken sterk op de schepen die de inwoners
York substantieel en structureel.
van Nieuw Amsterdam bouwden. Een veertigtal
van deze historische varende monumenten zal
wederom de Hudson rivier opvaren. De schepen
worden per vrachtschip van Amsterdam naar NYC
11
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Website
Internet zal een belangrijke, zo niet cruciale rol
vervullen als kern van het Henry Hudson 400 initiatief.
Niet alleen als communicatiekanaal, maar als
informatiebron, dienstverlenend instrument richting
de verschillende doelgroepen en bindend medium. De
website biedt letterlijk een platform, een podium aan
alle projecten, die worden ontplooid.
De site fungeert als centraal ondersteuningspunt door
informatie te publiceren, de activiteitenkalender te
managen en de diverse initiatieven tools te bieden die
hun projecten ondersteunen. Zo ontwikkelt de site zich
letterlijk als spin in het web van initiatieven, bevordert
deze en verbindt ze met elkaar.
12
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Organisatie
De campagne Henry Hudson 400 is een initiatief
van burgers uit Nederland en de Verenigde
Staten. In beide landen is een (gelijknamige)
Stichting opgericht om de evenementen te
coördineren en vorm te geven.
De Stichting Henry Hudson 400 wil een actieve
bijdrage leveren aan de evenementen en activiteiten
rondom de herdenking van de reis van de ‘Halve
Maen’ in 1609. De Stichting helpt, in nauwe
samenwerking met de zusterorganisatie in New York,
om vijf toonaangevende projecten en evenementen
te organiseren. Deze worden financieel en materieel
mogelijk gemaakt door een groeiend aantal sponsoren

en subsidiënten. De Stichting Henry Hudson 400
claimt uitdrukkelijk géén exclusiviteit. De campagne
Henry Hudson 400 is open voor ieder individu, elk
bedrijf en elke organisatie die een bijdrage wil leveren.
Wel streeft de Stichting Henry Hudson 400 er naar,
om de activiteiten op elkaar af te stemmen en (waar
nodig) te helpen coördineren. Dit om een maximale
aandacht te verzekeren van publiek en media, zowel
in New York als in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Henry Hudson 400 wordt
gesteund door een krachtig Comité van Aanbeveling
en een Captain’s Club, waarin de belangrijkste
sponsoren zijn verenigd (zie bijlage 2).
13
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Kernwaarden
Kernwaarden Stichting Henry Hudson 400:
l De Stichting is een burgerinitiatief;
l De Stichting wil bedrijven en individuele burgers
binden aan een zaak van publiek belang en daarbij
passende activiteiten helpen te organiseren;
l De Stichting heeft een stimuleringsrol bij het
bundelen en versterken van initiatieven van
individuen, groepen burgers, verenigingen, bedrijven
en andere maatschappelijke organisaties;
l De Stichting heeft nauwe banden met de VS, via
haar zusterorganisatie in New York.

14

De toegevoegde waarde van de Stichting
bestaat uit:
l Grote toegankelijkheid voor individuele burgers
en daardoor goede mogelijkheden om ook latent
bestaande creativiteit te benutten;
l Nauwe banden met het bedrijfsleven zoals blijkt uit
de substantiële sponsorbijdragen;
l Beschikbaarheid van een hoogwaardig netwerk
zowel in Nederland als de Verenigde Staten, onder
meer blijkend uit de grote groep partners die te
kennen heeft gegeven met de Stichting te willen
samenwerken;
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l Een gecombineerd Nederlands-Amerikaans initiatief
dat de kans vergroot dat we doordringen tot in de
haarvaten van de Amerikaanse samenleving;
l Ondersteuning aan de ‘open source’-campagne
via het aanleveren van een beeldtaal (logo,
huisstijl, vormgeving website), actief informatie- en
kalendermanagement, het functioneren als centraal
aanspreekpunt en een stimuleringsrol (met ‘Small
Grants Fund’ programma).

15
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zusterstichting
in New York
De Stichting werkt nauw samen met een
onafhankelijke zusterorganisatie in New
York met dezelfde naam en missie. Door deze
samenwerking komt de Stichting op plaatsen
die anders niet bereikbaar zijn en wordt de kans
om door te dringen tot in de haarvaten van de
Amerikaanse samenleving aanzienlijk vergroot.
Door de Amerikaanse participatie zal er in 2009
sprake zijn van een werkelijk Nederlands –
Amerikaanse uitwisseling.
The Henry Hudson 400 Foundation New York
heeft de officiële 501-C3 status, toegekend door
de Amerikaanse overheid (IRS). De Amerikaanse
16

stichting is financieel onafhankelijk van de
Nederlandse. Gezamenlijke projecten zullen evenwel
samen gefinancierd worden. De Henry Hudson 400
Foundation New York ontving in december 2007
een grant van $ 50.000,- van de stad New York als
startsubsidie via de New York City & Company
Foundation. (zie bijlage III).
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Werkwijze
Grote evenementen vragen om een goede
organisatie. Sponsors, organisatoren, deelnemers, maar vooral ook de deelnemende steden
Amsterdam en New York en de deelnemende
landen Nederland en de Verenigde Staten
willen een waardige, attractieve en nuttige
herdenking van de vier eeuwen ontdekking en
uitwisselingen.
De Stichting Henry Hudson 400 kiest voor een
zakelijke en transparante aanpak. Het accelereren
en faciliteren van activiteiten van hoog niveau qua
aanpak, uitstraling, uitvoering en organisatie ziet de
stichting als zijn kerntaak.

Nationale, regionale en lokale organisaties organiseren
de feitelijke activiteiten. De stichting Henry Hudson
400, zowel in New York als Amsterdam, ondersteunt
dit met kennis, kunde en contacten.
Activiteiten die van groot belang zijn voor een viering
op hoog kwalitatief niveau worden actief gesteund
door de Stichting en worden begeleid door de HH400
projectbureaus in New York en Amsterdam (deels door
professionele onderaannemers).
Per evenement wordt een inhoudelijk plan met
organisatie en financiering vastgesteld en door de
stichtingsbesturen beoordeelt. Na goedkeuring mogen
17
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de evenementen naam en logo van Henry Hudson
400 voeren. De projectbureaus ondersteunen en
adviseren de projecten en monitoren de voortgang
voor de stichtingsbesturen, donoren en sponsors en
subsidiegevers.
Per project is een aparte begroting die sluitend
dient te zijn alvorens definitief besloten wordt het
evenement op te nemen in de lijst van officiële
HH400 Events. De ter beschikking gestelde gelden
gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar de
hoofdorganisator van een evenement.
Indien gewenst kan de Stichting Henry Hudson
400 optreden als tussenpersoon tussen financier en
hoofdorganisator van een evenement; daartoe worden
dan schriftelijk aparte afspraken gemaakt tussen de
deelnemende partijen.
De Stichting Henry Hudson 400 wil op verzoek ook
gaarne optreden als gedelegeerd opdrachtnemer
namens de diverse betrokken overheden. Dit
aanbod is door de Provincie Noord-Holland en, voor
concrete projecten ook door de gemeente Amsterdam
opgepakt en ligt ter overweging bij de ministeries van
18

Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.
In 2007 heeft de Stichting HH400, zowel in Nederland
als in (Greater) New York, met toonaangevende
instituten plannen ontwikkeld en doen ontwikkelen
voor evenementen in 2009.
Een aantal van hen werkt als partner samen met de
Stichting, waaronder:
Federal Hall,
New York Botanical Garden,
Liberty Science Center New Jersey,
Rockefeller Center,
Metropolitan Water Alliance New York,
Netherlands Water Partnership, onafhankelijk
coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse
watersector,
Het Nationaal Archief,
Centre of International Heritage Activities (CIE),
De Nieuwe Collectie,
Roosevelt Study Center,
Roosevelt Foundation,
American Friends of the Royal Concertgebouw
Orchestra (AF-RCO),
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Netherlands America Foundation (NAF),
Holland America Friendship Foundation (HAFF),
New York Yacht Club en
Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Muiden.
De Volkskrant
Lincoln Center
New York Public Library
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Stad New York (via New York City & Company)
Staat New York
Staat New Jersey (via LSC)
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Randstad
Schiphol Group
DHV
IFBC
Feadship
Horwath accountants

geven, zoals the Museum of Modern Art (MoMatentoonstelling rond Irma Boon, grafisch ontwerpster),
Van Gogh museum (Nocturnes van Vincent van
Gogh, met een top bruikleen uit het MoMa), Premsela
Foundation (tentoonstelling in de nieuwe locatie van
het Art & Designmuseum aan Columbus Circle), New
York Public Library (zeekaarten-tentoonstelling met
bruiklenen uit het Scheepvaartmuseum Amsterdam).
Verder zijn het Nationale Ballet, het Holland Festival,
Paradiso, Koninklijk Theater Carré zeer geïnteresseerd
in speciale New York-projecten.
De provincie Zeeland en de gemeenten Haarlem
en Breda hebben de Stichting benaderd en willen
overleggen over door hen te organiseren activiteiten.
Met Dutch Heritage organisaties in de Verenigde
Staten, zoals de Holland Society, het New Netherland
Institute en de ‘Halve Maen’ bestaat regelmatig
contact. De coördinatie van de activiteiten van
deze groepen wordt verzorgd door het Nederlandse
Consulaat Generaal te New York.

Diverse partijen hebben zich bij de Stichting gemeld
met activiteiten binnen hun bestaande programmering
die de viering in 2009 nog meer glans zullen
19
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BIJLAGE I Bestuur en projectbureau
Henry Hudson 400 Amsterdam
Het bestuur van de Stichting
Henry Hudson 400 kent de
volgende samenstelling:
Voorzitter
Patrick Poelmann,
Dijkgraaf Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden
Penningmeester
Louise van Deth,
Zakelijk directeur Stichting
Natuur en Milieu
Secretaris
Karin Doeksen,
Ondernemer
Franz Houter,
Maritiem expert

Algemeen bestuur
Dawn Arnall,
Echtgenote Amerikaanse
ambassadeur in Nederland
Aziz Bekkaoui,
(Mode)vormgever en kunstenaar
Harry van den Bergh,
Ondernemer
Bertrand van Ee,
CEO DHV
Felix Guttmann,
Directeur Canal Company
Femme Hammer,
Directeur ISH instituut
Hans van den Houten,
Bankier
Klaas Pater,
Reder

De projectleiding van de Stichting
Henry Hudson 400 bestaat uit twee
personen:
Gert Tetteroo is ondernemer en
gespecialiseerd in het organiseren
van campagnes en evenementen,
met name op maatschappelijke
gebied en in de nautische sector.
Zo was hij nauw betrokken bij de
organisatie van Sail Amsterdam
in 2000 en 2005 en organiseerde
hij projecten voor de Gemeente
Amsterdam, de provincie NoordHolland, Randstad en andere
bedrijven en instellingen. Hij is een
van de founders van de Stichting
Henry Hudson 400.

21
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Gerard Jongerius was tot voor
kort adjunct-directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Daarvoor werkte hij ruim tien jaar
bij Postbank, ING Bank en ING
Group, als communicatiemanager
en later directeur Sponsoring en
Business Events. Hij was eindverantwoordelijk voor sponsorprojecten als Natuurmonumenten,
de KNVB, Sail Amsterdam, het
Mauritshuis en het Koninklijk Concertgebouworkest. Eerder was hij
Nederlands coördinator van het
VN-Jaar van de Daklozen (1987).
Sinds 1 september 2007 heeft hij
een eigen adviespraktijk en werkt
hij (part-time) voor de Stichting
Henry Hudson 400.
De projectleiding wordt
ondersteund door officemanager
Jiska Willemsen.

22
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BIJLAGE 2 Comité van Aanbeveling
Stichting Henry Hudson 400.
Buford Alexander,
Directeur McKinsey & Company
Nederland
Jean Ashton,
Vice-President New York
Historical Society
Harry Borghouts,
Commissaris van de Koningin
in Noord-Holland
Willem Bijleveld,
directeur Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam
Job Cohen,
Burgemeester van Amsterdam
Terry Dornbush,
Ambassadeur USA in Nederland
(1994-1998)
Gerard Dijkstra,
Jachtontwerper

Charles Gehring,
Historicus
Sarah Henry,
Adjunct-directeur Museum of the
City of New York
Jan-Michiel Hessels,
Voorzitter Raad van Commssarissen
NYSE Euronext N.V.
Jan Willem Kelder,
Vice-admiraal en commandant
Zeestrijdkrachten
Pauline Kruseman,
Directeur Amsterdams
Historisch Museum
Walter Lietke,
Curator Europese Schilderijen
Metropolitan Museum
Paul Luijten,
Directeur Corporate Affairs Schiphol
Group

Geert Mak,
Auteur
Cor Oudendijk,
Directeur Scheepvaart van de
haven van Amsterdam
Jan Post,
Directeur Kamer van Koophandel en
Fabrieken Amsterdam
Frank Sciami,
Projectontwikkelaar
Russell Shorto,
Auteur
HH400 Captain’s Club,
DHV
Randstad
Schiphol Groep
Provincie Noord-Holland

23
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BIJLAGE 3 Bestuur en projectbureau
Henry Hudson 400 Foundation New York
Heather Baker-Sullivan,
Executive Director of the Hudson
Fulton Champlain Quadricentennial
Commission (New York state
commission) (ex officio)
Pieter Kodde,
Managing Director Linconshire
Management
Emlyn Koster,
President and CEO of Liberty
Science Center New Jersey
Vincent Pica,
Investor
Lesal Ruskey,
Entrepreneur
Caroline van Scheltinga,
Banker
Gajus Scheltema,
Consul General of the Netherlands
in New York (ex officio)
24

Elizabeth van Schilfgaarde,
Managing Partner Nauta Dutilh
New York
Anne Stark,
Director of Stark Communications
Angela Haines,
Executive Director Henry Hudson
400 Foundation New York
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BIJLAGE 4 Doelgroepen
De Stichting Henry Hudson 400
richt zich primair op de huidige
en toekomstige influentials in het
bedrijfsleven, de cultuur en de
politiek, zowel in (Greater) New
York als Nederland.

dat geïnteresseerd is in een
actieve dialoog op het gebied van
beleid met relevante Nederlandse
gouvernementele en niet gouvernementele organisaties en denktanks.
Potentials (jongeren, studenten).
In het bijzonder jongeren, die actief
(Greater) New York
kunnen zijn als ambassadeurs
Het bedrijfsleven dat (potentieel)
van Nederland in de Verenigde
geïnteresseerd is in investeren in
Staten (bijvoorbeeld jongeren in het
Nederland en/of samenwerking met ‘Fulbright programma’).
Nederlandse bedrijven (zowel met
De acht miljoen ‘Dutch-Americans’
grote multinationals als met MKB);
die in de Verenigde Staten leven.
De culturele influentials met
En meer in het algemeen de
name op het gebied van design,
publieke opinie ten aanzien van
architectuur, beeldende kunst en
Nederland en het Nederlandse
muziek.
bedrijfsleven.
De politieke en maatschappelijke
influentials, en dan vooral het
gedeelte van de gemeenschap,

Nederland
Het bedrijfsleven dat (potentieel)
geïnteresseerd is om te investeren
in de Verenigde Staten en/of
samenwerking met Amerikaanse
bedrijven (zowel met grote
multinationals als met MKB);
De culturele influentials, met name
op het gebied van beeldende kunst,
design, architectuur en muziek.
De politieke en maatschappelijke
influentials, en dan vooral
het gedeelte van de politieke
gemeenschap dat geïnteresseerd
is in een actieve dialoog op het
gebied van beleid met relevante
Amerikaanse gouvernementele en
niet-gouvernementele denktanks.
Potentials (jongeren, studenten).
In het bijzonder jongeren die actief
25
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kunnen zijn als ambassadeurs van
de Verenigde Staten in Nederland
(bijvoorbeeld jongeren in het ‘young
leaders program’ van het Duitse
Marshall Fund).
Expats. In Nederland (en vooral in
Amsterdam) wonen tienduizenden
expats van Amerikaanse
origine, waarvan een groot deel
geïnteresseerd zal zijn in de
historische relatie tussen beide
landen. En tenslotte de publieke
opinie in Nederland ten aanzien
van de Verenigde Staten en de
betrekkingen tussen beide landen.
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