
Nederlands 
De New Holland Foundation (NHF), gevestigd te Amsterdam, biedt in combinatie met het New 

Netherland Institute (NNI), gevestigd in Albany, New York, per 1 februari (in overleg is een andere 

startdatum mogelijk) een stageplek voor MA-studenten aan voor vier tot vijf maanden. De stagiair 

draagt bij aan één van de lopende onderzoeksprojecten, naar eigen keuze en interesse. Dit kan 

bijvoorbeeld het inventariseren en catalogiseren van documenten met betrekking tot Nederlandse 

handelaren in achttiende-eeuws New York en omstreken zijn, of onderzoek naar Nederlandse 

slavenhandel naar Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw. De stagiair krijgt 

ook de mogelijkheid om stukken voor een breed publiek te publiceren.  

De eerste maanden doet de stagiair onderzoek in Nederland onder de begeleiding van 

stagebegeleiders drs. Oscar Hefting en dr. Jaap Jacobs, o.a. in het Nationaal Archief en het 

Amsterdamse Stadsarchief. De laatste maand heeft de stagiair de unieke kans om naar Albany en/of 

New York te gaan voor afsluitend onderzoek, waar onder begeleiding van dr. Deborah Hamer (NNI) 

gewerkt kan worden in de archieven van de New York State Library en/of de New York Public Library. 

Het NNI helpt de stagiair mee huisvesting te vinden voor de maand, terwijl de Career Service aan de 

Universiteit Leiden kan helpen met het aanvragen van de benodigde beurzen. 

Voor meer informatie: dr. Gijs Dreijer (g.p.dreijer@hum.leidenuniv.nl). Interesse? Stuur een 

motivatiebrief (1 A4) en CV in het Engels naar drs. Oscar Hefting 

(oscarhefting@newhollandfoundation.nl) vóór 15 december 2022.  

English 
The New Holland Foundation (NHF), located in Amsterdam, in combination with the New Netherland 

Institute (NNI), located in Albany, New York, offers a unique opportunity for an internship for MA 

students. The internship is envisaged to start as of February 1 (a different starting date is possible in 

consultation) for four to five months. The intern contributes to one of the ongoing research projects, 

according to his/her/their own choice and interest. This could be, for example, inventorying and 

cataloging documents relating to Dutch traders in eighteenth-century New York and the surrounding 

area, or research into the Dutch slave trade to New Amsterdam and New Netherland in the 

seventeenth century. The intern will also have the opportunity to write popularizing articles for a 

wide audience. 

During the first months, the intern conducts research in the Netherlands under the supervision of 

Drs. Oscar Hefting and Dr. Jaap Jacobs, for example at the National Archives and the Amsterdam City 

Archives. During the final month, the intern has the unique opportunity to go to Albany and/or New 

York for further research, where he/she/they can work under the supervision of Dr. Deborah Hamer 

(NNI) in the archives of the New York State Library and/or the New York Public Library. The NNI is 

able to help the intern find housing, while the Career Service at Leiden University can help applying 

for the necessary grants. 

For more information: Dr. Gijs Dreijer (g.p.dreijer@hum.leidenuniv.nl). Interested? Send a letter of 

motivation (1 A4) and CV in English to Drs. Oscar Hefting (oscarhefting@newhollandfoundation.nl) 

before December 15, 2022. 
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