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Voor UNESCO en de Nationale UNESCO Commissie was 2014 een bijzonder jaar. In juni kreeg de Van Nellefabriek 
in Rotterdam een plaats op de Werelderfgoedlijst, de tiende werelderfgoedsite in het Nederlandse koninkrijk. 
Een ander succes was de reizende fototentoonstelling Culture under attack. Deze liet op diverse plaatsen 
in binnen- en buitenland zien hoe cultureel erfgoed in internationale crisissituaties wordt bedreigd én 
beschermd. De tentoonstelling gaf op indringende wijze weer wie ter plekke, vaak met gevaar voor eigen leven, 
onvervangbaar erfgoed redden en zo een bijdrage leveren aan het behoud van culturele identiteit. Het was één 
van de activiteiten rond het zestigjarig bestaan van het Haags Verdrag ter bescherming van culturele goederen 
in geval van een gewapend conflict. 

We vierden niet alleen het jubileum van dit UNESCO-verdrag uit 1954, maar bespraken ook met deskundigen, 
beleidsmakers en jongeren hoe we de effectiviteit ervan kunnen vergroten. Dat gebeurde tijdens een aan het 
verdrag gewijd symposium in de bibliotheek van het Vredespaleis. De uitwisseling van kennis en ideeën leidde 
onder meer tot het initiatief om de internationale leergang First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis naar 
Nederland te halen. Deze intensieve training heeft inmiddels plaatsgevonden, in april 2015.

Ook op andere UNESCO-terreinen, zoals de bescherming van journalisten, is de Nationale UNESCO Commissie 
actief geweest. Om wetenschappelijke inzichten nadrukkelijk te koppelen aan beleid organiseerde de 
Commissie een workshop over deltagebieden tijdens een watercongres in Rotterdam. Verder groeide het 
Nederlandse UNESCO-scholennetwerk in 2014 naar 32 scholen. 

De afgelopen jaren is veel gedaan om ons publieksbereik te vergroten. Onder andere door betere zichtbaarheid 
met de website unesco.nl en via (sociale) media, maar bijvoorbeeld ook via het uitgeven van publieksgerichte 
jaarverslagen. Zoals de publicatie die voor u ligt. Het is de vierde keer dat we ons jaarbericht op deze manier 
uitbrengen, voorzien van interviews met partners en uitgebreide netwerkinformatie. Wij wensen u veel 
leesplezier en danken al onze partners voor de hechte en vruchtbare samenwerking.  

Inhoud Voorwoord
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Waarom wilde u voorzitter worden?
‘UNESCO heeft een naam in de wereld die staat voor 
praten in plaats van schieten. De UNESCO-thema’s 
onderwijs, wetenschap en cultuur liggen me nauw 
aan het hart. Onderwijs biedt mensen een gelijke 
uitgangspositie, kennis nemen van elkaars cultuur 
draagt bij aan vreedzaam samenleven. UNESCO’s 
werelderfgoedlijst is daarvoor een middel, maar 
van mij zou het breder mogen in de zin van meer 
kunstenaars betrekken bij het werk van UNESCO.  
Een aansprekend voorbeeld vind ik de foto-
tentoonstelling Culture under Attack die in 2014 
in Nederland en België te zien was. De beelden 
confronteerden mensen met wat er in de wereld 
gebeurt en waar ze zich druk over zouden moeten 
maken. Ik maak me er in elk geval druk over, 
daarom ging ik graag in op de uitnodiging voor het 
voorzitterschap.’

Wat valt u op?
‘De Commissie is een gezelschap met uitstekende 
wetenschappers uit verschillende disciplines. We 
hebben een kleine staf, ik zie een discrepantie 
tussen waar UNESCO voor staat en de schaarse 
middelen. Aan de andere kant stimuleert dat 
onze samenwerking met andere organisaties. 

Internationaal lijdt UNESCO onder politisering in 
de slechte zin van het woord. De kunst is tussen 
belangen door te laveren en de goede dingen te doen, 
bijvoorbeeld via samenwerking met andere nationale 
commissies. Daar heeft onze algemeen secretaris in 
2014 hard aan gewerkt.’

Welke rol heeft UNESCO in de wereld?
‘Onze meerwaarde zit in de verbinding met 
gemeenschappen in de samenleving. Maar ook in 
het agenderen van onderwerpen, bijvoorbeeld de 
bescherming van journalisten. UNESCO probeert 
landen zo ver te krijgen dat ze zich uitspreken voor 
persvrijheid en daarnaar handelen. Activistische 
organisaties zoals Amnesty International genereren 
media-aandacht, die heb je nodig. UNESCO overlegt 
via stille diplomatie met landen die zich weinig 
aantrekken van mensenrechten. Dat blijft ten 
onrechte grotendeels onzichtbaar. De Commissie 
moet meer en beter uitdragen wat ze doet. In april 
2015 vond in Amsterdam een leergang plaats voor 
erfgoedprofessionals uit de hele wereld over het 
beschermen van erfgoed in tijden van oorlog en 
rampspoed. Een kans om ons werk zichtbaar te 
maken. Een amendement indienen voor een conventie 
is bijzonder nuttig, maar springt nauwelijks in 

“
Een interview met Andrée van Es,  
zij is sinds september 2014 voorzitter  
van de Nationale UNESCO Commissie.

“‘Een meningsverschil  
inspireert, tenzij je  
elkaar de rug toekeert’

het oog. Ons werk moet een combinatie zijn van 
zichtbaarheid, bijvoorbeeld via de UNESCO-scholen, 
en het monnikenwerk achter de schermen.’
 
2014 was een jaar vol geweld. Wat kan 
UNESCO daartegen doen?
‘Nederland voelt soms aan als een bubbel van 
zachtmoedigheid, alles gaat hier gewoon door. 
Tegelijkertijd hebben gebeurtenissen elders hier grote 
impact. Denk aan het neerschieten van de MH17, de 
ontwikkelingen rond IS, de agressie vanuit Rusland, 
Boko Haram in Nigeria, verdrinkende vluchtelingen 
in de Middellandse Zee. Ik vind dat UNESCO meer 
het publieke debat moet aangaan. Het is goed 
dat we investeren in post-conflictverdragen, het 
zou nog beter zijn als we conflicten ook helpen te 
voorkomen. Onder andere via onderwijs en toegang 
tot informatie. Al is het maar omdat de weg van 
bewapening en geweld geen duurzame oplossingen 
biedt. In Nederland hebben we veel kennis over 
duurzaamheid, waterbeheer en het beschermen van 
gebieden als natuurlijke omgeving. Die kennis kunnen 
we delen. Ik vind dat we als welvarend land ook die 
verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Veel mensen kennen u als politica en 
bestuurder. Hoe opereert u in deze rol?
‘Na mijn Kamerlidmaatschap heb ik sinds 1990 
twintig jaar andere maatschappelijke functies vervuld 
en een breed netwerk opgebouwd in onderwijs, 
media en de geestelijke gezondheidszorg. Daar grijp 
ik meer op terug dan op mijn politieke verleden. Het 
laatste wat ik wil is dat UNESCO politiek bedrijft. Ook 
in mijn andere bestuurs- en toezichtfuncties moet ik 
het niet hebben van mijn partijpolitieke voorkeuren. 
Wat ik wel meeneem uit mijn politieke en bestuurlijke 
loopbaan is het idee dat wie niet sterk is, slim moet 
zijn. Met het kleine groepje van UNESCO in Nederland 
zetten we al onze creativiteit in om onze doelen te 
bereiken.’ 

Wat wilt u de komende tijd doen?
‘Ik wil dat we ons nog scherper richten op 
onderwerpen waar we verschil kunnen maken. 
Het Caribisch gebied moet bijvoorbeeld een 
aandachtsgebied zijn omdat erfgoed daar voor het 
oprapen ligt en het de samenhang in het koninkrijk 
versterkt. In mei 2015 organiseert de nationale 
UNESCO commissie in Leiden een conferentie over 
sociale cohesie en erfgoed. Dan heb je het over wat 
erfgoed doet met mensen, de bindende kracht die het 
heeft. Ik zou het prachtig vinden als de uitkomst mede 
een leidraad wordt voor onze activiteiten de komende 

twee jaar. Op het gebied van natuur vormt water in 
grote delen van de wereld een bedreiging, ook voor 
cultureel erfgoed. Kijk naar de overstromingen in 
Zuidoost-Azië. Binnen dit thema kunnen wetenschap 
en kennis van de natuur elkaar versterken. Wat mij 
betreft staat ook de bescherming van journalisten 
hoog op de agenda. We moeten nog beter krachten 
bundelen zodat we echt meerwaarde hebben. Is dat 
niet zo, dan laten we een onderwerp los.’

Welk Nederlands werelderfgoed spreekt u aan?
‘Ik was op Nieuwjaarsdag in het Woudagemaal 
in Lemmer, het oudste en grootste nog werkende 
stoomgemaal ter wereld. Heel indrukwekkend. Met 
de Stelling van Amsterdam heb ik een speciale band 
vanwege mijn wethouderschap in Amsterdam op het 
terrein van werk en inkomen. In dit erfgoed werken 
veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarom is het mij zo lief.’

Hoe belangrijk is erfgoed?
‘Onderschat niet hoe trots mensen zijn op hun 
cultuur, denk aan Staphorster stipwerk of de 
Scheveningse vreugdevuren. Ik versterk graag 
het bewustzijn dat mensen verschillende dingen 
belangrijk vinden. Kijk naar de zwarte pietendiscussie. 
Degenen die zich hard maken voor het traditionele 
sinterklaasfeest hebben niet altijd slechte 
bedoelingen, net als de mensen die het willen 
veranderen. Bij het overdragen van een traditie aan 
volgende generaties moet je accepteren dat niet alles 
kan blijven zoals het was. Dat roept heftige gevoelens 
op omdat mensen zeggen: het hoort bij mij. Maar iets 
dat bij jou hoort kan best een rafelrand hebben. Ik 
vind dat je schurende gesprekken moet willen voeren 
in een samenleving, ook om dingen te veranderen, te 
verbeteren. Al is het voor onze kinderen.

Waar maakt u zich het meest zorgen over?
‘Dat mensen ten prooi vallen aan wij/zij denken. 
Dat is een eeuwige drijfveer voor mij. Een verschil 
van mening inspireert. Totdat je met de rug naar 
elkaar toe staat. En toch gebeurt het keer op keer. 
Afgelopen zomer was ik in Bosnië. De gaten die een 
oorlog slaat en de littekens die generaties blijven, het 
is onvoorstelbaar. Mensen zeggen wel eens: cultureel 
erfgoed, ach die stenen. Erfgoed gaat juist over waar 
je vandaan komt, wat je deelt.’

“Onderschat niet hoe trots 
mensen zijn op hun cultuur” 
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Algemeen

De inspanningen die nodig zijn om oplossingen te 
vinden voor deze enorme problemen en de ingewik-
kelde politieke verhoudingen zetten UNESCO onder 
druk. Tegelijkertijd kampt de organisatie met struc-
turele financiële nood. Vooral het wegvallen van de 
financiële bijdrage van de Verenigde Staten heeft 
grote gevolgen voor de personele bezetting op het 
Secretariaat in Parijs, en daarmee voor de slagkracht 
van UNESCO. Lidstaten is daarom gevraagd extra 
geld vrij te maken voor de uitvoering van in ieder 
geval de meest urgente projecten. Nederland zet zich 
onder meer in via haar lidmaatschap van de Uitvoe-
rende Raad van UNESCO, het voorzitterschap van de 
Internationale Raad voor Communicatie en Informatie 
(IPDC) en neemt actief deel en draagt financieel bij 
aan de uitvoering van het Haags Verdrag. Daarnaast 
financiert ons land capaciteitsopbouwprojecten voor 
Werelderfgoed in Afrika en immaterieel erfgoed in het 
Caribisch gebied. 

UNESCO in Europa

De toenemende rol van politieke, diplomatieke en 
organisatorische belangen binnen UNESCO bemoei-
lijken één van haar belangrijkste functies - die van 
denktank. Om de organisatie op dit punt te steunen 
is in 2014 de oprichting voorbereid van een netwerk 
van alle UNESCO Commissies in Europa. Dit gebeurde 
op initiatief van de Nederlandse, Duitse en Vlaamse 
Commissies.

Door kennis, informatie en best practices te delen, 
samen bijeenkomsten te organiseren over actuele 
vraagstukken en UNESCO hierover te adviseren, kan 
het netwerk actief bijdragen aan de doelstellingen 
van de organisatie.

Nationale UNESCO Commissie

In 2014 kreeg de Nationale UNESCO Commissie een 
nieuwe voorzitter. Op voordracht van minister  
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en haar collega-ministers van Buitenlandse Zaken en 
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking is Andrée van Es benoemd voor een (eerste) 
periode van vier jaar. Haar voorgangster Greetje van 
den Bergh nam afscheid na vijf jaar voorzitterschap.

De Rijksministerraad paste in 2014 het Koninklijk 
Besluit aan dat ten grondslag ligt aan de Nationale 
UNESCO Commissie. De wijzigingen gaan met name 
over op de veranderde verhoudingen in het Caribische 
deel van het koninkrijk. De Commissie onderhoudt 
sindsdien de contacten met de openbare lichamen  
op Bonaire, Saba en St. Eustatius over UNESCO- 
onderwerpen. 

De website van de Nationale UNESCO Commissie, 
unesco.nl, bleef in 2014 het belangrijkste commu-
nicatiemiddel. De ruim honderd nieuwsberichten, 
achtergrond- en opiniestukken en vele updates van 

6

De Werelderfgoedsite Palmyra in Syrië loopt door 
oorlogsgeweld en plundering ernstig gevaar. 
cc Flickr | Emily & Michael Dziedzic

bestaande artikelen zorgden voor een toename van 
het bezoek met 55 procent ten opzichte van 2013.  
Het populairste deel van de site blijft de met foto- 
series verrijkte Nederlandstalige werelderfgoedkaart. 
Ook op sociale media als Twitter en Facebook verste-
vigde de Commissie haar positie.

Commissieleden, de algemeen secretaris en bureau-
medewerkers gaven door het jaar heen lezingen en 
presentaties over het werk van UNESCO en de  
Commissie, en ze namen deel aan debatten. 
De Romeinse stad Palmyra in Syrië is door oorlogsgeweld 
ernstig beschadigd geraakt.

De internationale aandacht voor de onderwerpen die tot UNESCO’s mandaat 
behoren groeit. In 2014 is tijdens diverse gewapende conflicten cultureel erfgoed 
moedwillig beschadigd of vernietigd. Extremistische groeperingen gebruiken 
dit middel van cultural cleansing om hun tegenstanders te onderdrukken en te 
kleineren. Ook de toestand van de vrije nieuwsgaring is zorgelijk. Mediawerkers en 
journalisten over de hele wereld hebben minder mogelijkheden om hun veilig hun 
werk te doen. Met het aflopen van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde 
Naties in zicht blijkt dat nog steeds zo’n 120 miljoen kinderen en adolescenten niet 
naar school gaan. Honderden miljoenen leerlingen krijgen alleen kwalitatief slecht 
onderwijs.

UNESCO wereldwijd 



Onderwijs

Het aantal Nederlandse scholen dat lid wil worden van het UNESCO-scholen-
netwerk stijgt. In 2014 groeide het netwerk van 24 naar 32 scholen. Het Secretariaat 
van UNESCO in Parijs kende tweemaal de status UNESCO-school toe. De Nationale 
UNESCO Commissie verleende zes keer de status van oriëntatieschool. 

UNESCO-scholennetwerk 

Uit gesprekken met deze scholen komen twee  
redenen naar voren waarom zij het netwerk als  
een meerwaarde zien. Aan de ene kant zoeken veel  
scholen een kapstok voor activiteiten onder de  
noemer internationalisering. Excursies, uitwisseling- 
en, goede-doelenacties en warme truiendagen maken 
leerlingen bewust van hun rol als wereldburger. Aan 
de andere kant hechten scholen aan onderwijs dat is 
gebaseerd op waarden: hoe breng je leerlingen via  
het onderwijsaanbod bij dat ze verantwoordelijkheid 
delen voor het welzijn van de wereld? In het verle-
den gaven scholen deze waarden vaak mee via een 
religieuze signatuur, vandaag de dag zoeken ze naar 
manieren die beter aansluiten bij de culturele diver-
siteit op school. Deze combinatie maakt het netwerk 
bijzonder: de mogelijkheid internationalisering en  
intercultureel leren samen te nemen onder de noemer 
UNESCO. Creating peace in the minds of men – het 
motto van UNESCO – zien scholen als een belangrijk 
element in het klaarstomen van leerlingen voor hun 
rol in de maatschappij. 

De Commissie organiseert bijeenkomsten waarin de 
scholen ervaringen kunnen uitwisselen en inspiratie 
kunnen opdoen. De vergaderingen in het voortgezet 
onderwijs worden goed bezocht. Lastiger blijkt het 
voldoende docenten naar de scholendag of een lezing 
te trekken. De scholendag vond in 2014 plaats op  
9 april en had als centraal thema onderwijs in én voor 
de 21e eeuw. Zo’n 85 mensen bezochten de bijeen-
komst. Ze konden lezingen en workshops volgen over 
onder meer Open Educational Resources, naar school 
gaan in een stad met grote diversiteit en 21st century 
skills. De evaluatie geeft aan dat een hoger bezoekers-
aantal mogelijk lijkt als de scholendag aan het begin 
van het schooljaar plaatsvindt en korter duurt. De 
volgende editie staat daarom gepland voor het najaar 
van 2015. 

Behalve een toename van het aantal scholen wil  
de UNESCO Commissie ook de kwaliteit van het 
UNESCO-profiel verbeteren. Eén van de middelen 
daarvoor is het organiseren van een serie lezingen 
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over de waarden van UNESCO en hoe je die kunt toe-
passen bij het lesgeven. Commissielid en hoogleraar 
Yvonne Donders gaf in november de eerste lezing. Zij 
sprak over mensenrechten, waarna twee docenten 
vertelden over hun ervaringen met het onderwerp in 
de klas. In 2015 volgen nog twee lezingen. 

Kwaliteit van onderwijs

‘Basisonderwijs voor iedereen’ is een millennium- 
doelstelling van de Verenigde Naties. Maar onder-
wijs moet ook van goede kwaliteit zijn, willen we de 
wereld verder vooruit brengen. Kwaliteitsonderwijs 
staat daarom hoog op de agenda van de VN voor de 
komende jaren. Om bij te dragen aan de internationa-
le discussie over de kwaliteit van onderwijs, verscheen 
in september de publicatie Addressing the quality 
challenge, reflections on the post-2015 UNESCO  
education agenda, een samenwerking tussen het  
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling 
(SLO) en de Commissie.

De publicatie biedt beleidsmakers over de hele wereld 
handvatten bij het nadenken over kwaliteit van 
onderwijs. Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit en 
waar moet je als beleidsmaker rekening mee houden? 
Welke vragen zijn relevant, wat kan je uitgangspunt 
zijn en op welk beleidsniveau neem je het beste 
welke beslissingen? Een probleem is dat niet iedereen 
onder kwaliteit hetzelfde verstaat. SLO ontwikkelde 
een model om de factoren zichtbaar te maken die de 
onderwijskwaliteit beïnvloeden en hoe die factoren 
onderling van elkaar afhankelijk zijn. 

De publicatie is op diverse manieren verspreid binnen 
het netwerk van de Commissie, zowel in print als 
digitaal. Posts op sociale media leverden een leven- 
dige discussie en enkele goede suggesties op. Ook 
nam het UNESCO International Bureau of Education 
de publicatie op in zijn nieuwsstroom. De publicatie  
is te downloaden via: unesco.nl/onderwijskwaliteit.

Curriculumonderzoek 

Een relevant, samenhangend en praktisch bruikbaar 
curriculum is cruciaal voor kwalitatief goed onder-
wijs. Maar hoe maak je zo’n curriculum? Veel landen 
worstelen hiermee, niet in de laatste plaats omdat 
er weinig expertise op dit gebied bestaat. Nederland 
heeft die expertise wel en daarom werkt de Nationale 
UNESCO Commissie samen met SLO aan een onder-
zoek naar het succesvol opbouwen van curriculaire 
capaciteit. Dit onderzoek loopt sinds 2012. 

Nadat de voorwaarden voor een succesvol  
ontwikkeltraject zijn opgesteld, is in 2014 een start 
gemaakt met de toetsing hiervan in de praktijk. De 
onderzoeker verbleef daarvoor een aantal maanden 
in Mozambique. In 2015 vindt een tweede toetsing 
plaats op St. Eustatius. 

Nederland heeft wel
de expertise om een goed 
curriculum te ontwikkelen
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Via unescoscholen.nl geeft de Commissie scholen 
de mogelijkheid over hun eigen UNESCO-projecten 
te vertellen. Verder biedt de Commissie inspiratie 
om UNESCO-onderwerpen op vernieuwende 
manieren in de school onder de aandacht te 
brengen. Ze werkte daarvoor onder meer samen 
met het Zeeuws archief aan een lessenserie over 
slavernij, en met de Universiteit Leiden aan een 
lessenserie over werelderfgoed. Voor Vrijheid 
zonder grenzen, een internationale online game 
over de voorwaarden voor vrijheid, was IGlow 
Media de samenwerkingspartner. 

unesco.nl/onderwijs
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Wetenschap

Het Mens- en biosfeerprogramma van UNESCO (MAB) probeert met behulp van  
de laatste inzichten uit de wetenschappen een evenwichtige relatie tot stand te 
brengen tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. Het interdisciplinaire  
onderzoeksprogramma wordt ondersteund door een netwerk van biosfeerregio’s 
– 631 regio’s in 119 landen (stand 2014) – die als proeftuin dienen voor duurzame 
ontwikkeling. De lokale bevolking is er nauw betrokken bij het zoeken naar de  
juiste balans tussen economie en ecologie.

Mens- en biosfeerprogramma

Begin 2014 organiseerde de Nationale UNESCO Com-
missie een bijeenkomst om het MAB-programma in 
Nederland meer bekendheid te geven. Zowel beheer-
ders van natuurgebieden, NGO’s, onderzoeksinstel-
lingen als  ministeries namen deel. Centraal stond de 
vraag welke toegevoegde waarde deze status voor een 
gebied kan hebben. Als gevolg van deze workshop en 
aanvullende bijeenkomsten doen meerdere gebieden 
een haalbaarheidsonderzoek naar het aanvragen van 
deze UNESCO-status. Nederland telt op dit moment 
nog maar een Mens- en biosfeerregio: de Waddenzee.  

Geoparken

Geoparken hebben als doel om gebieden met  
geologisch erfgoed van internationale betekenis,  
zeldzaamheid of schoonheid te beschermen en de 
daarbij behorende cultuurhistorische geschiedenis  
en natuur onder de aandacht te brengen. De parken 
dienen duurzame economische ontwikkeling te  
ondersteunen, met name op het gebied van toerisme.

Samen met de Hondsrug, het enige geopark in 
Nederland, werkt de Commissie aan de oprichting 
van een Nationaal Geopark Forum. Begin mei vond de 
oprichtingsvergadering plaats. In het forum hebben 
onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de directie natuur en biodiversiteit van het ministerie 
van Economische Zaken en de Geologische Dienst 
Nederland zitting. Samen coördineren ze de  
initiatieven van Nederlandse gebieden die overwegen  
de geopark-status aan te vragen. 

Vrouwen in de wetenschap

In de wetenschappelijke wereld zijn vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd. Om dit te veranderen heeft 
UNESCO een langdurig samenwerkingsverband met 
cosmeticaconcern l’Oréal om de positie van vrouwen 
in de wetenschap te versterken. Sinds 1998 bestaat 
het ‘For Women in Science’-programma dat al duizen-
den beurzen en prijzen heeft toegekend aan vrouwe-
lijke wetenschappers in meer dan honderd landen. 
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Nu leerling, 
straks rentmeester 
‘We komen dagelijks zaken tegen 
waarbij we ons afvragen of school 
er een rol in moet spelen. Maar de 
school is de maatschappij, dus het 
antwoord is meestal ja. Onze leerlin-
gen worden opgeleid voor beroepen 
in de groene sector. We laten ze na-
denken over hoe ze kunnen bijdragen 
aan een gezonde aarde. Kringlopen 
zijn daarbij belangrijk, het Groenhorst 
Almere wil een duurzame school zijn. 
We zoeken ook naar onze meerwaar-
de in stedelijke omgevingen. Groen 
versterkt immers het welbevinden 
van de stadsmens. Daarnaast zijn 
we een algemeen christelijke school. 
De waarden van deze signatuur, ons 
onderwijs en UNESCO sluiten bij 
elkaar aan: respectvol omgaan met 
je medemens en de wereld beter 
achterlaten

dan je haar hebt aangetroffen. Wij 
noemen dat goed rentmeesterschap. 

Al voordat we een UNESCO-school 
werden deden we veel aan interna- 
tionalisering. Bij ons lopen meer  
leerlingen stage in het buitenland 
dan bij een gemiddelde ROC. Ze  
maken werkreizen, bijvoorbeeld  
naar een Oostenrijkse paardenhou-
derij, herbebossingsprojecten in 
Zweden en stichting Aap in Spanje. 
Langlopend is het leerwerkproject  
in Ethiopië. Daar bouwden we een 
trainingscentrum in de groene sector, 
op verzoek van onze Ethiopische  
partner. Dat vind ik wezenlijk, we 
gaan niet zo maar iets neerzetten.  
De Ethiopiërs leiden er mensen 
op om zelfvoorzienend te kunnen 
worden, onder meer met het houden 
van kippen. We realiseren dit project 
met vijf Groenhorstlocaties: Hbo’ers 
doen er onderzoek, Mbo’ers bouwen, 
docenten delen hun kennis. In 2015 
gaan voor het eerst Vmbo-leerlingen 
mee. Hen gaat het nog vooral om 
het contact, dus laten we ze samen 
met Ethiopische leeftijdgenoten een 
waterput bouwen. Intussen is een 
behoorlijk aantal leerlingen en  
docenten in Ethiopië geweest. Daar-
door leeft het project enorm in de 
scholen. 

Scholierenverkiezingen, gastlessen 
over werknemersrechten, de gezonde 
schoolweek: UNESCO brengt samen-
hang in al deze activiteiten. Maar 
bovenal leeft ons team de waarden 
voor, alleen al omdat niet elke leerling 
ze van thuis meekrijgt. We kunnen er 
ook over een lange periode aandacht 
aan besteden; veel leerlingen gaan 
vanaf hun 12e tot hun 22e bij ons  
naar school. Tieners en adolescenten 
zijn goed aanspreekbaar op de  
UNESCO-thema’s, ze krijgen natuur-
lijk ook heel wat mee via de media. 
Het bedrijfsleven vraagt om mensen 
die weten wat er speelt in de wereld. 
En die houdt niet op bij Almere, de 
Flevopolder of Nederland. Hopelijk 
worden onze leerlingen wereldbur-
gers, die in duurzame oplossingen 
denken, kunnen samenwerken en 
perspectief zien. Voor de wereld en 
zichzelf.

Het UNESCO-scholennetwerk breidde zich in 2014 uit 
met Groenhorst Almere, een school voor Vmbo en 
Mbo. Teamleider Rik Meerema is vanuit de directie 
verantwoordelijk voor de UNESCO-activiteiten. 
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De cultuurhistorische kant 
maakt de heggen bijzonder
‘Het Maasheggengebied is het 
oudste, grootste en laatste heggen-
landschap in Nederland. Voordat 
de zeventiende-eeuwse meesters 
hun beroemde doeken schilderden 
stonden de heggen er al. Het is erf-
goed. Ook de cultuurhistorische kant 
van het beheer maakt de heggen 
bijzonder. Het ambacht heggenvlech-
ten was in Nederland uitgestorven. 
Zwaar werk, je moet dikke meidoorn-
takken tot de bast inkepen met een 
hakbijltje. Heggenvlechters van prins 
Charles uit Engeland hebben ons het 
vak opnieuw geleerd en ouderen uit 
de omgeving van Boxmeer deelden 
hun kennis. Daaruit is het Nederlands 
Kampioenschap heggenvlechten 
voortgekomen, onze organisatie doet 
ieder jaar mee. We hopen dit jaar op 
een UNESCO- erkenning van immate-
rieel erfgoed voor het ambacht.

Maasheggen hielden slib vast na 
overstromingen waardoor de grond 
vruchtbaarder werd. Boeren hadden 
ze vroeger als perceelscheiding voor 
vee. Het hout dat overbleef ge-
bruikten ze op de boerderij. Doordat 
beide functies verloren gingen, door 
schaalvergroting in de landbouw en 
door ruilverkavelingen zijn de meeste 
heggen gerooid. Nederland kende een 
grote variatie in landschapselemen-
ten. Die is in veel gebieden verarmd, 
ook in de omgeving waar ik zelf 
opgroeide. Zonder behoorlijke 

vergoeding of compenserende  
grond passen landschapselementen 
nog maar moeilijk in een moderne  
bedrijfsvoering.

Maasheggen trekken door hun 
dichtheid, de aaneengesloten hagen 
en het actieve beheer bijzondere 
diersoorten aan. In een bos vind je 
langs de randen het meeste leven. 
Een heg is zo’n bosrandsituatie. Er 
zijn echter nog steeds bedreigingen 
voor het gebied. Rijkswaterstaat 
wil omwille van de waterveiligheid 
eeuwenoude heggen weghalen die 
dwars op de rivieren in de uiterwaar-
den staan. Dat leidt tot fel protest. 
Een andere bedreiging vormen de 
schaalvergroting in de landbouw 
en intensief landgebruik. De oor-
spronkelijke boeren krijgen te weinig 
mogelijkheden voor financiering van 
actief onderhoud. Buiten de kernzone 
van het Maasheggengebied holt het 
landschap daarom achteruit. 

Herstel vraagt een intensieve, 
kostbare vorm van beheer. Door de 
status van biosfeerregio verwachten 
we meer belangstelling van bestuur-
ders, dat levert hopelijk kansen op 
voor ontwikkeling en financiering. 
We willen dat de Maasheggen een 
UNESCO-erkenning krijgt om de 
bijzondere ecologie in het gebied 
beter te kunnen behouden, maar ook 
moderne ontwikkelingen in te passen 

in het cultuurlandschap zodat het 
bijdraagt aan de regionale economie. 
Betrokken partijen, zoals overheden, 
Stichting Heggenlandschap, Staats-
bosbeheer en ZLTO (Zuidelijke Land 
en Tuinbouw Organisatie, red.), willen 
het gebied samen voordragen bij 
UNESCO. Er moet een kernteam ko-
men dat de aanvraag voorbereidt. We 
rekenen op een traject van twee, drie 
jaar. Er is een kick off geweest en dit 
voorjaar komen partijen bijeen met 
de Nationale UNESCO Commissie. De 
biosfeerstatus brengt ons in een net-
werk van organisaties die soortgelijke 
gebieden beheren. Met de Britse Na-
tional Hedgelaying Society wisselen 
we al veel ervaringen uit. De Britten 
hebben bijvoorbeeld veel kennis over 
de voordelen die het beheer van een 
heggenlandschap biedt voor de biodi-
versiteit. Daar kunnen we van leren.’

Egbert Jaap Mooiweer is adjunct-directeur van de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap. Hij werkt mee aan plannen om 
voor het Maasheggen-gebied de status van biosfeerregio aan 
te vragen bij UNESCO. 
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In Nederland ondersteunt de Commissie het  
programma door samen met L’Oréal Nederland, het 
Netherlands Institute for Advanced Study en het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren jaarlijks 
twee beurzen toe te kennen voor excellent weten-
schappelijk onderzoek. Deze beurzen kunnen worden 
toegewezen in de periode tot tien jaar na de promo-
tie (vergelijkbaar met niveau Vidi). Op deze manier 
beogen de Commissie en haar partners vrouwen 
vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan 
en daarmee bij te dragen aan een toename van het 
aantal vrouwelijke hoogleraren – van alle hooglera-
ren in Nederland is slechts iets meer dan 16% vrouw 
(cijfers 2014). 

Eind november vond de uitreiking plaats in het Trip-
penhuis in Amsterdam. De beurswinnaars van 2014 
zijn Maryam Kavousi, arts-onderzoeker op de afdeling 
epidemiologie van het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam en Simone van den Burg, universitair 
docent en projectleider bij de afdeling IQ Healthcare 
van het Radboud University Medical Center in Nijme-
gen. De winnaars ontvangen naast een geldbedrag 
van €25.000 ook de ruimte om enkele maanden in 

alle rust te werken aan hun onderzoek bij het NIAS in 
Wassenaar.

Delta’s

Meer dan 80% van de wereldbevolking woont in  
delta-regio’s. Deze gebieden staan onder steeds  
grotere druk van bevolkingsgroei, economische 
ontwikkeling en klimaatverandering. Het leveren van 
basale behoeften als voedsel en schoon water komt 
daardoor in gevaar. Deltagebieden vormen dan ook 
een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling- 
sagenda van de Verenigde Naties. 

Samen met het waterinstituut UNESCO IHE,  
Wageningen University en THIGJ organiseerde de 
Commissie de workshop Learning from dealing with 
dynamic deltas, waarin deelnemers zich verdiepten  
in de complexiteit van het besturen van delta’s, in  
de wetenschappelijke inzichten die daarbij kunnen 
helpen en in de rol die Nederlandse deskundigheid 
op dit onderwerp wereldwijd speelt. De bijeenkomst 
vond plaats en marge van de grote waterconferentie 
in Rotterdam: Deltas in Times of Climate Change.
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Cultuur

De Commissie adviseert de Nederlandse overheid en (inter)nationale organisaties 
over de cultuurverdragen van UNESCO. In 2014 ging extra aandacht naar de  
Immaterieel Erfgoedconventie en hoe Nederland, als relatief jonge lidstaat bij  
dit verdrag, internationaal kan opereren.

Immaterieel erfgoed 

De Commissie organiseerde samen met het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de 
permanente vertegenwoordiging bij UNESCO in 
Parijs een bijeenkomst om kennis uit te wisselen 
met deskundigen. Experts uit het Caribisch gebied 
en Europa gaven vanuit hun eigen ervaringen advies 
over het voornemen van de minister van OCW om 
een internationale nominatie bij UNESCO te doen. 
Volgens de experts moet de focus bij het Immaterieel 
Erfgoedverdrag niet liggen bij UNESCO-lijsten, maar 
bij internationale samenwerking en capaciteitsop-
bouw. Nederland speelt hierin al een belangrijke rol in 
de Cariben.

De Commissie adviseerde de minister om bij zo’n 
nominatie aandacht te hebben voor mensenrechten. 
Voor internationale samenwerking is erkenning en 
wederzijds begrip voor diversiteit essentieel. Op haar 
website en in andere media schreef de Commissie over 
de werking van het Immaterieel Erfgoedverdrag. In  
samenwerking met de Reinwardt Academie (AHK) en 
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Imma-
terieel erfgoed organiseerde de Commissie lezingen 
en een debat over actuele kwesties rondom tradities 
binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. 
Erfgoed op vakantie

De Nationale UNESCO Commissie nam in januari 
2014 voor het eerst deel aan de Vakantiebeurs in 
de Utrechtse Jaarbeurs. Samen met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Werelderf-
goed.nl, vrijwilligers van verschillende Nederlandse 
werelderfgoedsites en studenten van Hogeschool 
Inholland bemande de Commissie een stand over 
werelderfgoed in Nederland en daarbuiten. Rond dit 
thema organiseerde de Commissie workshops,  

lezingen en een quiz. Verder lanceerde ze een  
nieuwe voorlichtingsfilm over onderwatererfgoed 
(te vinden op unesco.nl/onderwatererfgoed). VNU 
exhibitions stelde de standruimte beschikbaar.

Een van de redenen om deel te nemen aan de beurs 
was de bezoekers aan te moedigen zorgvuldig om te 
gaan met erfgoed dat ze op vakantie tegenkomen. 
Hiervoor ontwikkelde de Commissie het kaartspel  
‘Erfgoed op Vakantie’. Ongeveer 12.500 mensen 
namen de speelkaarten in ontvangst. De Tui Care 
Foundation maakte de ontwikkeling van de kaar-
ten financieel mogelijk. Met deze publiek-private 
samenwerking heeft de Commissie bij een groot 
nieuw publiek het belang van erfgoedbescherming 
en duurzaam toerisme onder de aandacht kunnen 
brengen. 

60 jaar Haags Verdrag

In 2014 bestond het Haags Verdrag 60 jaar. Deze 
UNESCO-conventie is bedoeld om cultureel erfgoed 
te beschermen in geval van een gewapend conflict. 
Op 12 mei organiseerde de Commissie samen met de 
Nederlandse en Vlaamse UNESCO-jongerenvertegen-
woordigers en Blue Shield NL een jongerendebat over 
de toekomst van het verdrag. In de bibliotheek van het 
Vredespaleis discussieerden tientallen jongeren uit 
Nederland en België over de relevantie en impact van 
het verdrag. Volgens de jongeren is het Haags Verdrag 
nog altijd actueel en moet het meer prioriteit krijgen, 
naast humanitaire bescherming. Wel vonden ze dat 
hardere maatregelen noodzakelijk zijn om erfgoed in 
de huidige conflictsituaties beter te kunnen bescher-
men. Aansluitend vond een rondetafeldissussie plaats 
met experts waarin de aanbevelingen uit het jonge-
rendebat werden besproken.
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Synergie tussen UNESCO-verdragen
 
Elk van de zes cultuurverdragen van UNESCO heeft 
operationele richtlijnen om het desbetreffende ver-
drag in de praktijk te brengen. De Commissie  
onderzocht dit jaar hoe deze richtlijnen beter op  
elkaar zijn af te stemmen. De resultaten dragen bij 
aan een efficiëntere en effectievere implementatie 
van de conventies. De aanbevelingen uit het onder-
zoek zijn gepresenteerd aan het ministerie van OCW.

Cultureel erfgoed onderwater

Nederland heeft vijf van de zes cultuurverdragen  
geratificeerd. Alleen bij de conventie die cultureel  
erfgoed onderwater beschermt, is het nog geen  
partij. De Commissie bracht het belang van dit  
verdrag meerdere malen onder de aandacht bij  
Tweede Kamerleden, de minister van OCW en de 
minister van Buitenlandse Zaken en andere belang-
hebbenden.   
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unesco.nl/cultuur

Werelderfgoed
Het Werelderfgoedcomité van UNESCO dat bijeen was in Doha (Qatar) verleende op 21 juni de werelderfgoed- 
status aan de Van Nellefabriek in Rotterdam. De toekenning is een wereldwijde erkenning van de unieke en  
universele waarde van de voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek. Met de Van Nellefabriek meegerekend  
telt Nederland negen door UNESCO erkende werelderfgoedlocaties, naast Willemstad op Curaçao. Op 29 oktober 
onthulden Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, en Roger Meertens, directeur van de Van  
Nellefabriek, het speciaal gemaakte expositiemeubel in het Werelderfgoedpodium in Amsterdam. De Nationale 
UNESCO Commissie werkt in het Podium samen met de Stichting Werelderfgoed.nl, de Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed en de gemeente Amsterdam, en draagt bij aan de communicatie en het publieksprogramma.
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Een boeiend schaakspel
‘Op de Werelderfgoedlijst staan 1.007 
erfgoederen. Jaarlijks komen er zo’n 
25 bij, UNESCO neemt maximaal 
veertig voordrachten in behandeling. 
Veel aanvragers verkijken zich op het 
nomineren, daar gaat zeker drie tot 
vijf jaar voorwerk aan vooraf. Om te 
beginnen moet een erfgoed op de 
voorlopige lijst staan van een land. 
Vervolgens stel je een nominatiedos-
sier op - lijvige boekwerken met gede-
tailleerde beschrijvingen, argumen-
tatie en een managementplan voor 
het beheer van het erfgoed. Dat gaat 
veel verder dan een wetenschappelijk 
betoog waarom iets bijzonder is. 

Om besproken te worden in het  
Werelderfgoedcomité moet  
het dossier uiterlijk op 1 februari in 

het jaar daarvóór zijn ingediend. In de 
tussenliggende periode beoordelen 
IUCN of ICOMOS, de vaste adviesor-
ganen van UNESCO, of het erfgoed 
aan de criteria voldoet. De bescher-
ming moet op orde zijn, de beheers-
organisatie goed geregeld, er moet 
draagvlak zijn bij bestuurders en ge-
bruikers, enzovoort. Het is een zware 
procedure. Voor mij, als geograaf met 
internationale ervaring in archeologie 
en cultuurhistorie, zit de motivatie in 
de inhoud. Niets geeft meer voldoe-
ning dan overtuigend weten aan te 
tonen waarom een object werelderf-
goed is. Ik ontmoet soms bestuurders 
die haast hebben om een nominatie 
voor elkaar te krijgen en medewer-
kers die daar graag in meegaan. Dan 
vertel ik dat haast de allerslechtste 
raadgever is in dit proces. Het kost 
gewoon tijd.

De voorlopige lijst van Nederland 
is in 2011 herzien. Daarop stonden 
onder andere Teylers in Haarlem en 
de Van Nellefabriek in Rotterdam. 
Over Teylers concludeerde ICOMOS 
dat het museum de uitzonderlijke 
universele waarde niet kon aantonen. 
De Van Nellefabriek kreeg wel een 
positief advies. Ik was vorig jaar bij de 
vergadering van het Werelderfgoed-
comité in Qatar waarin het besluit 
over de benoeming viel. Het blijft een 
spannend moment, want dan is het 
pas zeker. De energie die door zo’n 

zaal met 1.500 mensen gaat als je de 
benoeming binnenhaalt maakt al het 
voorgaande de moeite waard. Na het 
verlossende woord klonk applaus en 
burgemeester Aboutaleb van Rotter-
dam sprak een dankwoord uit. Dat 
deed hij deels in het Arabisch, tot blije 
verrassing van de delegaties uit het 
Midden-Oosten.

Sommige landen dragen het liefst 
ieder jaar een erfgoed voor, een 
kwestie van prestige en commerci-
ele belangen. Bij de nominatie van 
een mijnstreek in Noord-Frankrijk 
begrijpt iedereen dat het gaat om het 
bijzondere landschap, niet om een 
vakantiebestemming of commercieel 
product. Bij de zoveelste wijnstreek 
ligt dat anders. Benoemingen worden 
ook politieker doordat landen elkaar 
de bal toespelen. Daardoor komen 
er sites op de lijst die niet altijd aan 
alle vereisten voldoen. Het lijkt soms 
iets te veel op de verkiezingen voor 
het FIFA-voorzitterschap, daar draait 
ook alles om steun van voldoende 
landen. Een boeiend schaakspel, maar 
allesbehalve goed voor de zaak. Voor 
de Werelderfgoedlijst dreigt dan het 
risico van devaluatie. Nederland zoekt 
bondgenoten om de inhoudelijke 
beoordeling weer centraal te stellen. 
Die vinden we ook, maar de wereld is 
groter dus het vraagt tactisch opere-
ren en een lange adem.’

Dré van Marrewijk is landelijk coördinator Werelderfgoed 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij begeleidt 
Nederlandse nominaties voor de Werelderfgoedlijst.
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Communicatie & informatie

De digitalisering van de samenleving levert behalve veel voordelen ook een aantal 
grote problemen op. Eén van de belangrijkste speelt bij archieven en bibliotheken. 
Informatiedragers als papier hebben - mits goed bewaard - een relatief lange  
levensduur. Met digitale informatiedragers is dat veel minder het geval. Harde  
schijven bijvoorbeeld gaan niet heel lang mee en ook dragers als cd-roms degrade-
ren vrij snel in kwaliteit, waardoor vastgelegde informatie onleesbaar kan worden. 
Dat maakt het lastig datgene wat we vandaag vastleggen beschikbaar te houden 
voor de historici van morgen. Zelfs als het lukt de digitale informatie te bewaren, is 
het nog zeer lastig om deze na verloop van tijd met moderne hard- en software in 
te lezen en te verwerken. 

Digitale duurzaamheid

Een derde facet aan het probleem gaat over selectie. 
Door de overvloed aan digitale informatie zijn de 
selectiecriteria die bibliotheken en archieven vroeger 
toepasten niet langer geldig. De vraag rijst dan: wat 
behoud je wel, wat niet? Niet elke tweet of blog  
verdient het voor altijd bewaard te blijven, maar hoe 
valt iets dat waarde heeft te onderscheiden van iets 
met een meer kortstondig bestaansrecht?

Archieven, bibliotheken en musea zijn zich zeer 
bewust van deze problematiek, maar alleen kunnen 
zij hiervoor geen oplossingen vinden. Bedrijven en 
overheden moeten samen met deze instellingen 
naar oplossingen zoeken. UNESCO heeft daarom 
een platform opgericht dat het debat tussen deze 
partijen moet stimuleren en dat moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van vormen van informatieopslag die 
wel voldoen aan de eisen van digitale duurzaamheid. 
Dit platform heet PERSIST (Platform to Enhance the 
Sustainability of the Information Society Transglobally).  
In de huidige fase coördineert de Nederlandse  
UNESCO Commissie dit internationale project. 

In 2014 is de Nationale Commissie, met extra financiële 
steun van het ministerie van OCW, gestart met de 
coördinerende werkzaamheden voor PERSIST. Resul-
taat hiervan is dat de internationale organisaties ICA 
(archieven) en IFLA (bibliotheken) samen optrekken 
onder de vleugels van UNESCO’s Memory of the World- 
programma. Verder zijn een internationale stuurgroep 

en twee inhoudelijke taakgroepen opgezet. Eén van 
de taakgroepen concentreert zich op richtlijnen voor 
de selectie van digitaal erfgoed. Onder meer erfgoe-
dexperts Bram en Titia van der Werf droegen bij aan 
het selectiedebat met hun paper ‘The Paradox of 
Selection in the Digital Age’. De andere groep werkt 
aan de oprichting van een mondiale bewaarplaats 
(repository) voor oudere versies van software. 

Open Access

Wetenschappelijke publicaties verschijnen nog vaak 
in dure tijdschriften die veel bibliotheken en universi-
teiten in de wereld zich niet kunnen veroorloven. Dit 
beperkt onnodig de uitwisseling van kennis. Publice-
ren via Open Acces biedt wetenschappers in minder 
geprivilegieerde landen mogelijkheden om aan te 
haken bij de nieuwste ontwikkelingen. Om die reden 
steunt UNESCO de Open Access-beweging. Daarbij 
gaat het niet alleen om passieve toegang tot publi-
caties, maar ook om actieve toegang: geleerden uit 
dergelijke gebieden moeten ook zelf in wetenschap-
pelijke tijdschriften kunnen publiceren. 

In 2014 ondersteunde de Nationale Commissie de 
koepelorganisatie van Afrikaanse academies van  
wetenschappen (NASAC) bij de uitvoering van een 
door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen gesteund project om Open Access in 
Afrika bekendheid te geven en te helpen ontwikkelen. 
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Pompen Woudagemaal in Lemmer
cc Flickr | paula soler-moya
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Persvrijheid  
wereldwijd bedreigd
‘Sinds 2006 heeft UNESCO in 78 
landen meer dan 600 moorden op 
journalisten gerapporteerd en ge- 
documenteerd. Veel moorden halen 
het nieuws niet eens. Sommige 
slachtoffers worden in hun land niet 
aangemerkt als journalist of media- 
werker. Dan zou het bijvoorbeeld 
gaan om ‘gewone’ beroving met 
dodelijke afloop. Op die manier blij-
ven veel daders ongestraft. UNESCO 
dringt bij overheden aan op onder-
zoek en rechtszaken. En op bescher-
ming. Helaas bestaat die voor een 
enkele journalist zelfs uit een nieuwe 
identiteit. 

Gelukkig zetten steeds meer  
organisaties zich in voor persvrijheid, 
pluriformiteit in de media en de 
veiligheid van journalisten. Wat kan 
UNESCO hieraan toevoegen? Duide-
lijk: wij krijgen verschillende rege-
ringsvertegenwoordigers om de tafel. 
Dat is inherent aan de organisatie-
structuur. En aan die tafel zitten ook 
landen met meer repressieve regimes. 

Sinds 2012 coördineert het IPDC een 
VN-breed actieplan voor de bescher-
ming van journalisten. Alle 193 lidsta-
ten hebben zich hieraan gecommit-
teerd, dat maakt het makkelijker ze 
erop aan te spreken. Het IPDC werkt 
voortdurend aan zulke mechanismen. 
Zo hebben de 39 IPDC-lidstaten in 
2013 overeenstemming bereikt over 

een brede definitie van journalist. De 
media veranderen, een blogger werkt 
bijvoorbeeld niet bij een traditione-
le krant. We hanteren nu de term 
‘mediawerkers’. Bij een strafzaak kan 
dat verschil uitmaken. Ook houden 
we een vinger aan de pols bij de 
lidstaten: levert het programma hen 
iets op?

Het IPDC is UNESCO’s enige program-
ma dat projecten financieel steunt. 
Sinds de oprichting in 1977 zijn dat 
wereldwijd honderden initiatieven 
voor de ontwikkeling van media ge-
weest. Samen met de acht lidstaten 
van het IPDC-bureau wil ik de betrok-
kenheid van alle lidstaten vergroten. 
Minder vermogende landen kunnen 
al met een symbolische bijdrage 
laten zien dat ze betrokken zijn. De 
opkomende economieën hebben een 
grotere verplichting. Neem Brazilië, 
Rusland, India, China, Zuid-Afrika en 
de Oost-Europese landen. Een land 
dat een plek aan tafel wil hebben, 
moet het belang van persvrijheid on-
derschrijven. Met fondsen of mensen 
en expertise. 

Nederland loopt in de voorhoede: 
het is initiator van de Freedom 
Online Coalition en steunt Free Press 
Unlimited en IPDC. Mijn voorzitter-
schap verbindt nu de activiteiten in 
Nederland met die in de rest van de 
wereld. Voor mij persoonlijk komt 

alles samen: ik houd me al jaren bezig 
met mediaontwikkeling in transi-
tielanden en ben opgegroeid in een 
onderdrukt en geïsoleerd Albanië. 
Dat helpt te weten en te voelen hoe 
belangrijk de strijd voor een open 
samenleving is. Het is een eer en een 
grote verantwoordelijkheid om dat 
nu als voorzitter van IPDC te doen: 
meer actie is van levensbelang voor 
wereldwijde democratie. Want wie 
mediawerkers de mond snoert, heeft 
een totalitaire geest. Misschien valt 
met zo’n persoon niet meer te praten. 
Maar met de omringende mensen 
wel.’

Albana Shala is programmacoördinator bij Free Press Unlimited. In 2014 werd 
ze gekozen voorzitter tot van UNESCO’s International Programme for the 
Development of Communication (IPDC). Het IPDC richt zich op de ontwikkeling 
van pluriforme media, vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie en 
de veiligheid van journalisten. 
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Memory of the World

Het Memory of the World-programma van UNESCO 
stimuleert het behoud en de toegankelijkheid van 
documentair erfgoed. Het programma is bedoeld om 
bij te dragen aan een grotere bewustwording van de 
waarde die deze documenten hebben voor de wereld. 

In 2014 heeft het UNESCO Memory of the World 
Comité Nederland een nieuwe communicatiestrate-
gie opgesteld om ook in ons land de bekendheid met 
documentair erfgoed te vergroten. De coördinatie van 
de verschillende communicatie-uitingen gebeurt bij 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

De Nederlandse UNESCO Commissie bracht aan de 
nationale overheid een advies uit over een nieuw  
juridisch instrument voor documentair erfgoed, waar-
van de Algemene Conferentie van UNESCO eerder 
besloot dat het in 2015 in concept gereed moet zijn. 

Twee Nederlandse instellingen hebben in 2014 
nominaties ingediend voor opname in het UNESCO 
‘Memory of the World’-register – de etalage van het 
gelijknamige programma. De Universiteitsbibliotheek 
Utrecht nomineerde het ‘Utrechts Psalter’ en het  
Max Planck Instituut in Nijmegen een groot deel van 
de collectie van ‘The Language Archive’, een belang-
rijke dataverzameling van bedreigde talen uit de 
hele wereld. De commissie werkte actief mee aan de 
laatste nominatie vanuit de wens een voorbeeld van 
digitaal erfgoed aan het register toe te voegen. 

Bescherming journalisten

Het werk van UNESCO om wereldwijd de media te 
versterken is belegd bij het International Programme 
for the Development of Communication (IPDC). Via 
dit programma financiert ze jaarlijks kleine projecten 
in ontwikkelingslanden om lokale media te onder-
steunen. Een andere belangrijke taak is uitvoering 
geven aan het VN-brede actieplan voor veiligheid van 
journalisten, waarvoor UNESCO coördinator is. Irina 
Bokova, directeur-generaal van UNESCO, protesteert 
na iedere moord op een journalist of mediawerker bij 
de overheid van het desbetreffende land. Sinds 2006 
is dit al bijna 600 keer voorgekomen.

UNESCO vraagt haar lidstaten ernst te maken met ge-
rechtelijk onderzoek naar incidenten met journalisten 
en over de voortgang te rapporteren. Cijfers daarover 
worden regelmatig doorgegeven aan het VN-men-
senrechtencomité in Genève. IPDC werkt ook aan de 
verbetering van de opleiding van journalisten in Afrika 
en ontwikkelt en toetst media-indicatoren waarmee 
landen de stand van zaken rond de ontwikkeling van 
de media kunnen meten.

Het IPDC kreeg in 2014 een Nederlandse voorzitter.  
Albana Shala, werkzaam voor Free Press Unlimited, 
werd gekozen tijdens de raadsvergadering van  
november. 

De Nationale UNESCO Commissie helpt het IPDC- 
programma door expertise bijeen te brengen. Zo  
hebben twee  juristen van het Centrum voor Intellec-
tueel Eigendomsrecht een studie uitgevoerd naar de 
juridische kaders voor de bescherming van journalis-
ten. De Adviesraad Internationale Vraagstukken zal in 
2015 de onderzoeksresultaten bespreken. 

Bedreigde talen
UNESCO onderhoudt al jaren een 

digitale atlas van bedreigde talen in 
de wereld. Maar door het wegvallen 
van de financiering dreigde de atlas 

verloren te gaan. Succesvolle inspan-
ningen van de Nationale UNESCO  

Commissie leidden ertoe dat de at-
las is ondergebracht bij een andere 

sectie van UNESCO, waardoor het 
voortbestaan op de lange termijn 

mogelijk is gemaakt. 
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Journalisten aan het werk
cc Flickr |  Mathieu Cartoixa

“ “
unesco.nl/communicatie-informatie

http://unesco.nl/communicatie-informatie


Erfgoed geeft gemeen-
schappen veerkracht 
‘Veel mensen vragen me waarom ik 
me bij rampen en conflicten inzet 
voor cultureel erfgoed. Dan antwoord 
ik dat ik kunsthistorica en cultureel 
reddingswerker ben, geen dokter. 
Natuurlijk komen mensenlevens op 
de eerste plaats. Maar waarom komt 
erfgoed nooit op de tweede en vaak 
zelfs niet op de vijfde plaats? De afge-
lopen jaren sprak ik veel slachtoffers 
van natuurrampen en conflicten, in 
Mali, Syrië, Egypte, Irak, Haïti en New 
Orleans. 

Velen zeiden – en ik heb het ook 
gezien – dat hun cultuur en erfgoed 
hen kracht geeft. Om persoonlijk 
te herstellen, om de gemeenschap 
bijeen te houden, weer op te bouwen 
of zo stabiel mogelijk te houden.

Voor erfgoed in gevaar is er geen in-
ternationale hulporganisatie die vlug 
ter plaatse kan zijn. Organisaties als 
ICCROM en het Smithsonian Instituut 
kunnen helaas meestal pas bij het 
herstel iets betekenen, zoals in Haïti. 
Bij acute dreiging zijn het de lokale 
museumbeheerders en andere erf-
goedspecialisten die het cultuurgoed 
beschermen of in veiligheid brengen. 
Soms met gevaar voor eigen leven. 
Daarom vergroten we waar mogelijk 
de kennis van lokale specialisten. 

De vierde editie van de intensieve 
Eerste Hulp-cursus die in april 2015 in 
Nederland is gegeven is gevolgd door 
zo’n twintig erfgoedspecialisten van 
over de hele wereld. Ik was gevraagd 
hen te trainen in de communicatie 
met militairen. Ik diende als erf-
goedspecialist jarenlang voor het 
Amerikaanse leger en ken de cultuur. 
Onderhandelen met militairen gaat 
beter als je hun missie, rol en manier 
van denken begrijpt. Het Haags 
Verdrag en de daaruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheden van militairen 
kwamen daarbij uitgebreid aan de 
orde. Want of een land het verdrag  
nu wel of niet geratificeerd heeft, 
het zal zich eraan moeten houden. 
Sommige deelnemers hebben minder 
goede ervaringen met het leger ge-
had. Maar als het bijvoorbeeld dreigt 
je museum of site als kampement 
te gebruiken, is het niet genoeg te 

schreeuwen dat je dat niet wilt. Wie 
op de hoogte is van de internationale 
wetgeving, en van mogelijke interna-
tionale sancties bij overtreding, heeft 
een betere onderhandelingspositie. 

Bij het Smithsonian hebben we een 
apart evacuatieplan voor onze die-
rentuin. Zo liet ik de deelnemers ook 
hun eigen unieke situatie analyse-
ren, zodat ze een passend noodplan 
konden maken. Ik drukte ze op het 
hart met hun medewerkers te praten 
en hen te trainen. Kennen je collega’s 
het noodplan? Is er overeenstemming 
over hoe je gaat handelen?

Het bewustzijn over hoe en de mate 
waarin erfgoed wordt bedreigd 
groeit. De Verenigde Staten hebben in 
2009 eindelijk de Haagse Conventie 
ondertekend. Samen met partners 
heb ik het Blue Shield Comité in de VS 
opgericht. Alleen door internationaal 
samen te werken kunnen we invloed 
uitoefenen. Het is symbolisch dat de 
training mede in Den Haag plaats-
vond, het centrum van internatio-
naal recht. Het toont dat Nederland 
betrokken is.’ 

Corine Wegener is Cultural Heritage Preservation Officer bij het Amerikaanse 
Smithsonian Instituut. Ze coördineert nationale en internationale ondersteuning 
voor het behoud van erfgoed bij rampen en conflicten. 
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Erfgoed in crisissituaties

Op dezelfde dag in mei werd de tentoonstelling 
‘Culture under Attack’ geopend op de Lange Vijverberg 
in Den Haag. Deze buitententoonstelling liet op grote 
panelen beelden zien van erfgoed in landen als Afgha-
nistan, Egypte en Mali. De expositie toonde niet alleen 
de desastreuse gevolgen van oorlog voor cultureel 
erfgoed, maar ook foto’s van hoop en wederopbouw. 
De afspraken in het Haags Verdrag vormen een be-
langrijke juridische basis. Maar als er geen lokale orga-
nisaties of personen zouden zijn die in crisissituaties 
culturele objecten redden, ging veel erfgoed verloren.
 

De foto’s maakten dit moeilijke en vaak gevaarlijke 
werk zichtbaar voor het grote publiek.
Na Den Haag verhuisde de tentoonstelling naar 
Brugge, Antwerpen en Leiden. Voor de expositie 
werkte de commissie samen met de Bibliotheek van 
het Vredespaleis, Blue Shield NL, de Vlaamse UNESCO 
Commissie en Erfgoed Vlaanderen. De gemeente Den 
Haag ondersteunde het project financieel. Letter Z 
Design verrichtte de technische uitvoering, Cinnamon 
Interactive maakte een digitale variant van de expo- 
sitie mogelijk (www.cultureunderattack.org). N
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Grote schade na aardbeving in Haïti
cc Flickr |  Thomas Hackl

“ “

Verwoestingen van erfgoed haalden in 2014 veelvuldig het nieuws. De vernietiging 
van graftombes in Mali, en de destructie van moskeeën en andere eeuwenoude  
monumenten en werelderfgoederen in Syrië en Irak schokten de wereld. Wat  
minder bekend is dat er een UNESCO-verdrag bestaat ter bescherming van  
culturele goederen tijdens een gewapend conflict. Op 12 mei bestond dit zoge-
noemde Haagse Verdrag zestig jaar. De Nationale UNESCO Commissie greep het 
jubileum aan voor een symposium. In de Bibliotheek van het Vredespaleis debat-
teerden internationale experts over de toekomst van het verdrag in het licht van  
de actuele ontwikkelingen. Zijn juridische afspraken tussen landen nog wel effec-
tief als juist groeperingen die niet aan de staat zijn gebonden erfgoed opzettelijk 
vernielen?

Viering Haags Verdrag

Fototentoonstelling ‘Culture under Attack’ in  
Den Haag. Foto: Nationale UNESCO Commissie

http://www.cultureunderattack.org


Caribisch Nederland

Het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen  
Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint  
Eustatius en Saba. De laatste drie noemen we Caribisch Nederland. Aruba,  
Curaçao en Sint Maarten hebben elk een eigen Nationale UNESCO Commissie.  
De UNESCO-veldkantoren in Havana en Kingston ondersteunen deze relatief  
jonge commissies. Caribisch Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van  
de Nederlandse UNESCO Commissie. De commissie intensiveert de relatie met  
haar partners overzee via verschillende samenwerkingsprojecten. 

Caribbean-Netherlands Science  
Centre

In april opende het Caribbean-Netherlands Science 
Centre op Sint Eustatius. Vanuit dit ‘onderzoekshotel’ 
kunnen wetenschappers projecten uitvoeren in het 
Caribisch gebied. Een lid van de commissie woonde 
het openingssymposium bij en onderzocht tijdens het 
bezoek hoe de Commissie vanuit Den Haag, Caribisch 
Nederland het beste kan vertegenwoordigen. Voor 
verschillende dossiers wisselt de commissie al kennis 
en informatie uit met collega’s uit het Koninkrijk. 
Werelderfgoed, immaterieel erfgoed en erfgoed on-
derwater zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Verder 
bestaat in het gebied interesse voor het netwerk van 
UNESCO-scholen, het Mens- en Biosfeerprogramma 
en het Tsunami-waarschuwingssysteem. 
   

Immaterieel erfgoed

Het UNESCO Immaterieel Erfgoedverdrag kent een mon-
diaal strategisch programma voor capaciteitsopbouw. 
Doel hiervan is op lokaal en regionaal niveau mensen op 
te leiden om immaterieel erfgoed te beschermen. UNES-
CO-veldkantoren en internationale experts organiseren 
workshops en trainingen voor beleidsontwikkeling, het 
opbouwen van een professionele en institutionele in-
frastructuur en het betrekken verschillende belangheb-
benden hierbij. De Nationale UNESCO Commissie draagt 
bij aan de uitvoering van het programma op Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba. Samen met lokale organisaties 
en betrokkenen coördineerde ze in 2014 een consultatie-
ronde en praktijkoefeningen over de bescherming van 
immaterieel erfgoed. De Nederlandse overheid maakte 
dit financieel mogelijk. 

Capaciteitsopbouw 

Op uitnodiging van het UNESCO-regiokantoor in 
Kingston, Jamaica en het ministerie van Cultuur van 
Sint Maarten nam een vertegenwoordiger van de 
commissie deel aan de expertmeeting Capacity  
Building on Heritage Conservation in the Caribbean 
Small Islands Development States. De overige deel- 
nemers waren erfgoedprofessionals afkomstig uit 
diverse Caribische landen, regionale vertegenwoor- 
digers van UNESCO op Jamaica en Cuba, en vertegen-
woordigers vanuit het hoofdkwartier van UNESCO  
in Parijs. De deelnemers werden getraind in het 
opstellen van een gezamenlijke nominatie voor de 
Werelderfgoedlijst. 
  

Scheepswrakken

Op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed verleende de Commissie praktische  
ondersteuning bij de organisatie van de UNESCO 
Foundation Course on the protection and management 
of under water cultural heritage for the Caribbean 
States. De zeebodem in het Caribisch gebied ligt vol 
historische scheepswrakken. Tijdens de cursus op Sint 
Eustatius leerden circa twintig erfgoedprofessionals 
en (onderwater)archeologen uit de regio meer over 
de bescherming en het beheer van erfgoed onder 
water. Er was onder andere aandacht voor de rele-
vante UNESCO-verdragen en het schrijven van een 
sitemanagement-plan, maar ook voor praktische 
vaardigheden zoals het identificeren van keramiek en 
het documenteren van het erfgoed.
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De Nationale UNESCO Commissie organiseerde  
samen met ICCROM en het Smithsonian Institution 
van 30 maart tot en met 24 april 2015 de internationale 
training First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis. 
Een groot deel van de voorbereidingen voor deze inten-
sieve cursus vond plaats in 2014. Doel was het opleiden 
van erfgoedprofessionals om in crisissituaties ‘eerste 
hulp’ te kunnen verlenen bij de bescherming van cultu-
reel erfgoed voor, tijdens en na een ramp of conflict. 
Binnen- en buitenlandse experts trainden de cursisten 
- uit onder meer Afghanistan, Mali, Oekraïne en Syrië 
- in ruim zeventig modules over erfgoedbescherming 
en noodhulp. Zo leerden ze preventieve maatregelen 
te nemen, risico’s te analyseren en erfgoed te herstel-
len. Ze kregen les in het evacueren van waardevolle en 
kwetsbare objecten en het opzetten van een crisisco-
ordinatieteam. Daarbij zijn ze aangemoedigd ook in ei-
gen land ‘heritage rescue teams’ op te richten. Aanvul-
lend op de fysieke training is een digitale leeromgeving 
gecreëerd waar de deelnemers achtergrondinformatie 
konden bestuderen.  

Om de training te kunnen organiseren werkte de com-
missie samen met vele partners. Internationaal zijn dat 
ICCROM en het Smithsonian Institution. In Nederland 
het ministerie van OCW, de Reinwardt Academie (AHK), 
het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde, het 
LDE Centre for Global Heritage and Development, het 
Prins Claus Fonds, DutchCulture, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed,  Helicon Conservation Support, 
UP learning, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam. 
Zij droegen financieel bij, leverden expertise of stelden 
locaties voor de training ter beschikking.

Training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’
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Cursisten aan het werk 
tijdens een eerdere 
editie van de ‘First Aid 
Course’. Foto: ICCROM

unesco.nl/erfgoed-in-crisis

http://unesco.nl/cultuur
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Commissieleden
Greetje van den Bergh (tot medio 2014)  voorzitter; adviseur bestuur en kwaliteitszorg hoger onderwijs
Andrée van Es (vanaf september 2014) voorzitter; voormalig wethouder in Amsterdam, voormalig  

Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het  
ministerie van Binnenlandse Zaken

John Marks  vicevoorzitter; internationaal adviseur wetenschaps- en  
onderzoekbeleid

Jan van den Akker directeur van het Nationaal Expertisecentrum| 
Leerplanontwikkeling (SLO)

Rietje van Dam-Mieras Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy
Dirk van Delft directeur Museum Boerhaave, Leiden
Yvonne Donders hoogleraar Internationale Mensenrechten en   

Culturele Diversiteit, Universiteit van Amsterdam
Corinne Hofman hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied, Universiteit 

Leiden
Anke van Kampen bestuurder, adviseur en coach in onderwijs- en cultuursector
Katrien Termeer hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Wageningen
Wim Weijland directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Erik-Jan Zürcher hoogleraar Turkse talen en culturen, Universiteit Leiden 

Algemeen Secretaris
Robert Quarles van Ufford hoofd bureau

Adviserende leden
Anita Conijn hoofd Sociaal-Economische Zaken, Directie Multilaterale  

Organisaties en Mensenrechten, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken

Karin Dekker hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid,  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Frits Brouwer jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Esther van Duin jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Ilona Rozenboom jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Rob Zeldenrust (tot mei 2014) ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van  

het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO
Lionel Veer (vanaf mei 2014) ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van  

het Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO

Bureaumedewerkers
Rosalie Bouwman stagiaire
Marieke Brugman beleidscoördinator onderwijs
Martijn van Eck beleidscoördinator externe communicatie
Andrea Imhof beleidscoördinator cultuur
Eelkje Meindertsma beleidscoördinator onderwijs (interim)
Sophie Primot beleidscoördinator wetenschap
Ascha Prins stagiaire
Guggi Schaeffer von Wienwald  office manager
Koosje Spitz  beleidscoördinator cultuur (interim)
Vincent Wintermans  beleidscoördinator communicatie & informatie

Immaterieel erfgoed
raakt mensen
‘De Cariben zijn rijk aan immaterieel 
erfgoed. Zo speelt muziek een belang-
rijke rol. Sommige instrumenten zijn 
uniek voor de regio. Denk aan het 
zogenoemde caha di orgel, een  
combinatie tussen een draaiorgel 
en een piano. Ook de kennis van de 
geneeskrachtige werking van planten 
is omvangrijk. Het niet-tastbare 
karakter maakt immaterieel erfgoed 
kwetsbaar. Als je het niet overdraagt 
op jongere generaties, gaat het 
verloren. Het UNESCO-programma 
heeft als doel kennis en vaardigheden 
erfgoed te vergroten voor de bescher-
ming van immaterieel erfgoed. 

Mijn betrokkenheid bij het program-
ma is niet toevallig. Tijdens mijn 
studie kunstgeschiedenis miste ik 
het sociale aspect van cultuur. Binnen 
UNESCO vond ik die component wel. 
Het UNESCO-credo ‘Building peace 
in the minds of men’, klinkt abstract. 
Immaterieel erfgoed maakt het con-
creet en legt de link naar het sociale 
aspect van cultuur. Het bepaalt wie 
je bent, hoort bij je identiteit. Ik zie 
het terug in de Cariben: op Aruba 
bestaat een traditie om elkaar rond 
de jaarwisseling zingend voorspoed 
te wensen. Sinds een aantal jaren 
heeft het ook de vorm van een lied-
jesfestival waar de beste zanger of 
zangeres wordt gekroond. Toen ik dat 
bijwoonde was ik onder de indruk van 
de toewijding van de organisatie, de 
hoeveelheid deelnemers en de trots 
van de winnaars. Immaterieel erfgoed 
raakt mensen. De positieve werking 
die hiervan uitgaat, fascineert me. 
Soms komt niet over dat deze fasci-
natie mijn drijfveer is. Het gebeurt 
regelmatig dat mensen mij zien als 
vertegenwoordiger van de Neder-
landse overheid en me op die manier 
benaderen. Nederland is echter alleen 
donor van het capaciteitsopbouw-
programma, inhoudelijk volgt het de 
UNESCO-strategie voor het bescher-
men van immaterieel erfgoed. 

Het programma in het Nederlands 
Caribisch gebied bestaat uit twee 
gezamenlijke trainingen over de 
implementatie van het verdrag en 
over het inventariseren van imma-
terieel erfgoed vanuit de gemeen-
schappen. Ervaren trainers uit het 
Caribisch gebied geven de trainingen. 
Zij kennen de gevoeligheden over 
de bescherming van immaterieel 
erfgoed. De gezamenlijke trainingen 
bieden de kans om ervaringen en 
kennis uit te wisselen. Verder vinden 
op ieder eiland activiteiten plaats. Op 
Bonaire had het openluchtmuseum 
moeite jongeren te interesseren voor 
tradities rond muziek en eten. Toen 
ze oudere mensen uitnodigden om 
hier verhalen over te vertellen, lukte 
dat wel. In Saba stapte een jonge kun-
stenares naar de “Saba lace ladies” 
om te leren hoe zij het beroemde 
Sabaanse kantwerk maken. Inmid-
dels heeft ze de traditie in een nieuw 
jasje gestoken door het kantwerk, dat 
voornamelijk verwerkt wordt in zak-
doeken en tafelkleden, te gebruiken 
in een handtas. Op die manier blijft 
immaterieel erfgoed leven onder jon-
gere generaties. Dat is precies waar 
het verdrag en het capaciteitsop-
bouwprogramma over gaan.’

Cornelieke de Klerk is zelfstandig erfgoedconsultant. Ze coördineert op Bonaire, 
Saba en St. Eustatius de activiteiten van het UNESCO-programma dat in het  
Caribische deel van het koninkrijk deskundigheid moet opbouwen over de  
implementatie van het Immaterieel Erfgoed verdrag. Dit gebeurt in samenwerking 
met het UNESCO-regiokantoor in Kingston en de Nederlandse UNESCO Commissie. 
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Schelpblazen op Saba. 
Foto: Francine van der Kooij



Leerlingen van het Hofstad Lyceum
Foto: Arenda Oomen

Netwerken
UNESCO in Nederland
De Commissie heeft het afgelopen jaar met diverse organisaties en experts samengewerkt in  
advies-, stuur- en themagroepen.

UNESCO-Scholen
Anke van Kampen Nationale UNESCO Commissie, voorzitter 
Anja Bachs-Plugge Haagse Hogeschool 
Willemijn Balk Europees Platform 
Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie (tot 1 juli 2014)
Frits Brouwer NJR
Marieke Brugman Nationale UNESCO Commissie, bureau
Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie  
Ron Dekker Carolus Clusius College 
Dirk van Delft Nationale UNESCO Commissie
Esther van Duin NJR
Herman van Holt Sardes
Hester Jelgerhuis SURF
Joke van der Leeuw EUROCLIO 
Stephan Meershoek Europees Platform 
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Jos Rikers Open Universiteit 
Ilona Rozenboom NJR
Annette Thijs SLO 
Jenne van der Velde SLO 

Water in mondiale veranderingsprocessen
Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie, voorzitter
Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie (tot 1 juli 2014)
Gerard-Jan Ellen Deltares
Patrick Huntjens The Hague Institute for Global Justice
John Marks Nationale UNESCO Commissie
Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Henk van Schaik Water & Peace, programme leader / Water Partner, strategic advisor
Katrien Termeer Nationale UNESCO Commissie
Michael van der Valk Nationaal Comité IHP, secretaris
Martijn Vink Wageningen Universiteit, Programme Knowledge for Climate
Jeroen Warner Wageningen UR
Pieter van der Zaag UNESCO-IHE / Nationaal Comité IHP, voorzitter

L’Oréal-UNESCO for Women in science-beurzen
Jury
Josee van Eijndhoven Oud-lid Nationale UNESCO Commissie (voorzitter)
Douwe Breimer Universiteit Leiden
Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie
Ellen van Donk NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie)
Marie-José Goumans Leids Universitair Medisch Centrum 
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Aafke Hulk Universiteit van Amsterdam en oud-rector NIAS
Inge Oudenaarde L’Oréal

Organisatie
Nick den Hollander NIAS
Inge Kaaijk L’Oréal
Lidwien Poorthuis Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau

Nederlands UNESCO Geoparkforum
Harry van Zon  Onafhankelijk deskundige, Manager en adviseur bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken (voorzitter)
Dré van Marrewijk  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Michiel van der Meulen Geologische dienst Nederland
Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau
Roel van Raaij Ministerie van Economische Zaken
Gretha Roelfs Provincie Drenthe / Geopark de Hondsrug
Theo Spek Onafhankelijke deskundige, hoogleraar Landschapsgeschiedenis
Angélique Vermeulen NBTC Holland Marketing 
Emilie van Zijl Ministerie van Economische Zaken

Cultuurconventies 
Anke van Kampen Nationale UNESCO Commissie, voorzitter 
Lucky Belder  entrum voor Intellectueel Eigendomsrecht  
Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie (tot 1 juli 2014)
Frits Brouwer NJR
Daan van Dartel Nationaal Museum van Wereldculturen
Yvonne Donders  Nationale UNESCO Commissie
Esther van Duin NJR
Sabine Gimbrère Gemeente Amsterdam
Corinne Hofman Nationale UNESCO Commissie
Andrea Imhof Nationale UNESCO Commissie, bureau
Cornelieke de Klerk Erfgoedconsultant
Riemer Knoop Gordion Cultureel Advies
Susan Legêne Vrije Universiteit
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Ilona Rozenboom NJR
Steph Scholten  UVA
Cas Smithuijsen  Boekmanstichting 
Koosje Spitz  Nationale UNESCO Commissie, bureau
Wim Weijland Nationale UNESCO Commissie

Stuurgroep Werelderfgoedpodium
Esther Agricola Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie  

(tot medio 2014)
Judith Bellinfante  Samenwerkende Amsterdamse erfgoedorganisaties
Helma Bokhove   Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
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Aart Oxenaar Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie  
(vanaf medio 2014)

Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Ludger Smit  Stadsarchief Amsterdam
Harry Roenhorst  Gemeente Beemster
Ben de Vries  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Duurzame toegang tot informatie 
Erik-Jan Zürcher  Nationale UNESCO Commissie,  voorzitter
Greetje van den Bergh  Nationale UNESCO Commissie (tot 1 juli 2014)
Margreet Bouma  NWO
Yvonne Donders  Nationale UNESCO Commissie
Marc Dupuis  SURF
Rik Janssen  KNAW
Marga Koelen  Universiteit Twente
John Marks  Nationale UNESCO Commissie
Marco de Niet  Digitaal Erfgoed Nederland
Marcel Ras  Koninklijke Bibliotheek
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Heiko Tjalsma  DANS
Vincent Wintermans  Nationale UNESCO Commissie, bureau
Michel Wesseling  ISS

Erfgoed in Crisissituaties
Carherine Antomarchi ICCROM
Stacy Bowe Smithsonian Institution
Agnes Brokerhof Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stefano De Caro ICCROM
Angela Dellebeke Blue Shield / Nationaal Archief
Robèrt Gooren Ministerie van Defensie
Louise Haxthausen UNESCO
Marja van Heese Erfgoedinspectie
Jan Hladik UNESCO
Ida de Kat Ministerie van Buitenlandse Zaken
Pieter ter Keurs Rijksmuseum van Oudheden
Andrea Kieskamp Blue Shield Nederland
Erik Kleijn Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Jan Kolen LDE Center for Global Heritage and Development
Robert van Langh Rijksmuseum
Susan Legêne Vrije Universiteit Amsterdam
Iris Looman Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Karalyn Monteil UNESCO World Heritage Centre
Laurie Neale Europa Nostra
Anna Paolini UNESCO Amman Office
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris
Flora van Regteren Altena Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Martijn de Ruijter Tropenmuseum28
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Annette Schmidt Museum Volkenkunde
Steph Scholten Universiteit van Amsterdam
Deborah Stolk Prins Claus Fonds
Aparna Tandon ICCROM
Tessa Ver Loren van Themaat Vrije Universiteit Amsterdam
Jeroen Vervliet Vredespaleis Bibliotheek
Willem Vogelsang IIAS
Biljana Volchevska CIE / Centre for International Heritage Activities
Corine Wegener Smithsonian Institution

PERSIST-stuurgroep
Martin Berendse International Council on Archives (ICA) (tot oktober 2014)
Getachew Engida Plaatsvervangend Directeur-Generaal van UNESCO
Andrée van Es Nationale UNESCO Commissie (vanaf september 2014)
David Fricker International Council on Archives (ICA) (vanaf oktober 2014)
Marco de Niet Directeur Digitaal Erfgoed Nederland
Ingrid Parent Universiteit van British Colombia, voormalig president van de  

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

Organisatoren en leden van PERSIST Task Forces
Julia Brungs  IFLA Secretariaat
Margriet van Gorsel Nationaal Archief
Wilbert Helmus Helmus Advies
Fred van Kan Gelders Archief
Michiel Leenaars NLnet; Onderwijsraad
David Leitch ICA Secretariaat
Natasa Milic-Frayling Microsoft Research
Jos van den Oever KO GmbH; Ministerie van Binnenlandse zaken
Jonas Palm Zweeds Nationaal Archief; Memory of the World Sub-Committee on 

Technology
Iskra Panevska UNESCO Secretariaat - Communicatie en Informatie Sector
Marcel Ras Koninklijke Bibliotheek; Nederlandse Coalitie voor Digitale  

Duurzaamheid
Jeanine Tieleman Digitaal Erfgoed Nederland
Paul Trilsbeek The Language Archive, Max Planck Institute for Psycholinguistics 
Bram van der Werf  Van der Werf Technologieadvies
Titia van der Werf  OCLC

IPDC Werkgroep
Lucky Belder Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht
Yvonne Donders Nationale UNESCO Commissie
Monique Doppert  Bureau Cultuur, ICT & Media, Hivos
Julia Hoffmann Senior Adviseur ICT & Media, Hivos
Marga Groothuis Rechtenfaculteit Leiden Universiteit.
Tarlach McGonagle Instituut voor Informatierecht (IVIR), Universiteit van Amsterdam 
Albana Shala Programmacoördinator Free Press Unlimited

Met dank aan:
Vlada Burmistrova Student Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht

UNESCO Memory of the World Comité Nederland
Reinier Salverda  Universiteit van Amsterdam, voorzitter
Jan Bos Koninklijke Bibliotheek
Roelof Hol  Huygens Institute for Dutch History / Nationaal Archief
Annemieke de Jong Stichting Beeld en Geluid, secretaris
Marco de Niet  Digitaal Erfgoed Nederland
Gerard Nijssen  Beeld researcher en tentoonstellingsmaker
Titia van der Werf  OCLC
Hans van der Windt  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Waarnemers:
Kees Somer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vincent Wintermans Nationale UNESCO Commissie, bureau

Met dank aan:
Wouter Huijser  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Projectgroep talenatlas
Reinier Salverda Universiteit van Amsterdam, voorzitter
Tjeerd de Graaf Mercator
Chris Moseley Foundation for Endagered Languages
Sebastian Drude  The Language Archive, Max Planck Institute for Psycholinguistics
Alexander Köning  The Language Archive, Max Planck Institute for Psycholinguistics
Sjef Barbiers Meertens Instituut
Pieter Muysken Radboud Universiteit Nijmegen
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UNESCO in Nederland

UNESCO-scholen in Nederland
• AOC Oost, Twello
• Arentheem College, Velp
• Basisschool Cosmicus, Rotterdam
• Berlage Lyceum, Amsterdam
• Carolus Clusius College, Zwolle
• Christelijk College Nassau-Veluwe, Harderwijk
• Cosmicus College, Rotterdam
• Cosmicus Montessori Lyceum, Amsterdam
• De Haagse Hogeschool | APMSL, Den Haag
• Groenhorst Barneveld
• Groenhorst College, Almere
• Gymnasium Felisenum, Velsen Zuid
• Hofstad Lyceum, Den Haag
• Hogeschool Leiden
• InHolland, Den Haag
• Koning Willem I College, Den Bosch
• Lorentz Lyceum, Arnhem
• Maaswaal College, Wijchen
• Oostvaarderscollege, Almere
• Porta Mosana College, Maastricht
• ROC A12, Velp
• ROC De Leijgraaf, Oss
• ROC Midden-Nederland, Utrecht
• ROC Mondriaan, Den Haag
• St. Bonifatiuscollege, Utrecht
• Tabor College Werenfridus, Hoorn

Oriëntatiescholen
• Dongemond College, Raamsdonksveer
• Sancta Maria, Haarlem
• Christelijk Gymnasium Utrecht
• Wessel Gansfort College, Winsum
• Hogeschool Rotterdam
• De Vrije Ruimte, Den Haag

UNESCO-hoogleraren
• UNESCO Chair in Human Rights and Peace, sinds 2007,  

Universiteit van Maastricht, Prof. Fons Coomans;
• UNESCO Chair in Knowledge Transfer for Sustainable  

Development supported by ICTs, sinds 2009, Open  
Universiteit, Prof. Paquita Perez Salgado;

• UNESCO Chair in Open Educational Resources, sinds 2010, 
Open Universiteit (tot oktober 2014), Prof. Fred Mulder;

• UNESCO Chair in Social Learning and Sustainable 
Development, sinds 2010, Universiteit Wageningen,  
Prof. Arjen Wals;

• UNESCO Chair in Sustainability and Governance, sinds  
2013, Universiteit Wageningen, Prof. Roel in ‘t Veld.

UNESCO-Instituten
Categorie I: 
• UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft
Categorie II: 
• International Groundwater Resources Assessment  

Centre (IGRAC), Delft

UNESCO Werelderfgoederen in het Koninkrijk der  
Nederlanden
• Amsterdamse grachtengordel
• Droogmakerij De Beemster
• Molencomplex Kinderdijk-Elshout
• Rietveld-Schröderhuis
• Schokland
• Stelling van Amsterdam
• Van Nellefabriek
• Waddenzee
• Willemstad (in Curaçao)
• Ir. D.F. Woudagemaal

Nederlandse Voorlopige Lijst
• Bonaire Marine Park
• Eiland Saba
• Eise Eisinga Planetarium
• Koloniën van Weldadigheid
• Nieuwe Hollandse Waterlinie
• Plantagesysteem in West-Curaçao
• Sanatorium Zonnestraal
• Romeinse Limes

UNESCO Biosfeerregio
• Waddenzee

Nederlandse inschrijvingen in het UNESCO Memory  
of the World Register
• Archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie
• Archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
• Archieven van de West-Indische Compagnie
• Bibliotheek Ets Haim
• Collectie Desmet
• Dagboeken van Anne Frank
• La Galigo
• Marx’ Communistisch Manifest en Das Kapital
• Babad Diponegoro
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In 2014 hadden de volgende organisaties, instellingen of erfgoederen een UNESCO-status.
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