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Cultuur en identiteit gaan hand in 
hand. Cultureel erfgoed vertelt ons 
waar we vandaan komen en wie 
we zijn. Monumenten, historische 
voorwerpen en archieven vormen het 
geheugen van de wereld. Dit dikwijls 
unieke, onvervangbare erfgoed 
wordt helaas steeds vaker met 
opzet vernield. Het is een poging de 
geschiedenis uit te wissen, en mensen 
in hart en ziel te treffen. 

UNESCO streeft ernaar mensen 
onderling te verbinden. Door 
interculturele dialoog te stimuleren 
en respect voor elkaars overtuigingen 
te bevorderen wil de organisatie 
conflicten helpen voorkomen – dan 
wel de veelal desastreuse gevolgen 
ervan verminderen.
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Toen wij dit schreven, maart 2016, werd in Syrië de stad Palmyra heroverd op IS. De eerste foto’s verschenen al snel, 
evenals de eerste commentaren: is de antieke stad volledig verwoest of valt de schade mee? Moet Palmyra meteen 
worden gerestaureerd of is het beter om te wachten? Het wereldberoemde culturele erfgoed was in 2015 ingenomen 
door IS en onder de voet gelopen in een vernietigende, niets en niemand ontziende oorlog. Beelden van gretige 
beeldenstormers gingen de wereld over, erfgoed was in plaats van beschermd, doelwit geworden.
De oorlog duurt voort, en daarmee de ellende voor de bevolking. UNESCO liet direct na de herovering weten dat 
de mensenrechten en veiligheid van de Syriërs de hoogste prioriteit horen te hebben. Want door de oorlog, al jaren 
gaande, zijn vele honderdduizenden mensen gedood of gewond geraakt. Miljoenen burgers sloegen op de vlucht; in de 
vluchtelingenkampen rondom Syrië leven inmiddels een miljoen kinderen die geen of onvoldoende onderwijs krijgen. 
Zo gehaat als het triomfantelijke vernietigen was, zo misplaatst zou het triomfantelijk herbouwen zijn, midden in de 
nog voortdurende ellende. 

UNESCO, een waardengedreven organisatie, vierde in 2015 haar zeventigjarig bestaan. Ze werd opgericht na de Tweede 
Wereldoorlog om met zachte krachten – onderwijs, cultuur, wetenschap, communicatie en informatie – te helpen 
nieuwe oorlogen te voorkomen. Iedere dag weer, overal in de wereld. De Nationale UNESCO Commissie heeft daar in 
het afgelopen jaar aan willen bijdragen door een twintigtal erfgoedprofessionals, architecten en conservatoren uit de 
hele wereld uit te nodigen om in Nederland gedurende een maand een bijzondere eerstehulptraining te volgen: ‘First 
Aid to Cultural Heritage in Times of Crises’. In dit jaarverslag wordt daar inspirerend verslag van gedaan. Na afloop 
hebben de deelnemers maar liefst zeven follow-up trainingen opgezet in hun eigen land, zoals in de Oekraïne en op  
de Balkan. 

Dit grote project was, net als vele andere activiteiten van de commissie, nooit gelukt zonder samenwerking met onze 
vele partners. Daar zijn we hen dankbaar voor. Die samenwerking blijft ook de komende jaren voor ons een rode draad 
bij onze activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. In 2015 hebben we intensief samengewerkt met de 
scholen uit ons UNESCO-Scholennetwerk, en we zijn blij te kunnen melden dat zich het afgelopen jaar weer meer 
scholen hebben aangemeld. Dat biedt de gelegenheid ons te laten horen in de discussie over de toekomst van het 
onderwijs of over moeilijke thema’s als radicalisering van jongeren in de klas. 

Ten slotte vond in november 2015 weer de tweejaarlijkse Algemene Conferentie van UNESCO plaats in Parijs. Minister 
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte daar indruk. Het was een plezier om samen met haar op te 
komen voor onder meer de bescherming van journalisten en voor het recht op seksuele zelfbeschikking voor scholieren. 
In de UNESCO-tuin vond een aangrijpende herdenking plaats van de moord op Yatzik Rabin, alweer twintig jaar 
geleden. Hoe bitter was het dat Parijs vlak na het eindigen van de conferentie verwond werd door bloedige aanslagen. 

2015 was geen gemakkelijk jaar. We hopen u in dit verslag te kunnen laten zien dat het een jaar was waarin de leden en 
medewerkers van de Nationale UNESCO Commissie gedreven hun werk deden, gedreven door de overtuiging dat dat 
werk ertoe doet in de wereld.

Voorwoord
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Andrée van Es
voorzitter 

Marielies Schelhaas
algemeen secretaris
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Afghanistan. Een vrouw  
van het Hazara-volk  
loopt door de Bamiyan- 
vallei langs de plaats  
waar eeuwenoude  
Boeddhabeelden  
stonden. De Talibaan 
bliezen de boeddha’s 
uit de zesde eeuw op in 
2001. (foto: Shah Marai, 
Getty Images)
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Waar komt uw fascinatie voor mensen-
rechten vandaan?
Donders: ‘Tijdens mijn studie greep het idee me dat 
mensen rechten hebben. De solidariteitsgedachte 
vooral; dat ieder mens meetelt. Als hoogleraar doe ik 
onderzoek en geef ik les. Ik vind het fantastisch om 
jonge mensen te interesseren voor mensenrechten. 
Andersom houden hun vragen en ideeën mij scherp. 
Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting, van 
religie? We praten tijdens colleges bijvoorbeeld over 
de dood-straf en dan zitten er Amerikaanse studenten 
bij die daar uitgesproken voorstander van zijn.’

Waar ziet u verbeteringen op het gebied  
van mensenrechten? En waar niet?
‘Binnen UNESCO krijgt immaterieel erfgoed meer 
aandacht. Dat is belangrijk omdat dit erfgoed meer 

wordt aangedragen vanuit gemeenschappen zelf; 
het vergroot de invloed van burgers op culturele 
waarden. Ook de toegang tot onderwijs is in veel 
landen verbeterd. Op het gebied van migratie liggen 
echter grote vraagstukken, kijk naar de huidige 
discussie over vreemdelingen. Vluchtelingen, illegalen, 
gelukszoekers, grote groepen worden op één hoop 
geveegd. Soms lijkt het of het niet meer over mensen 
gaat. Hoewel er geen pasklare oplossingen bestaan 
voor zulke complexe problemen, maak ik me zorgen 
over de afnemende solidariteit.’

Hoe verhouden mensenrechten en culturele 
diversiteit zich tot elkaar?
‘De basis van mensenrechten is het gelijkheids-
beginsel: ze gelden voor iedereen en overal. Maar 
dat betekent niet hetzelfde als uniformiteit. Er zijn 

“

goede redenen om volwassenen en kinderen anders 
te behandelen of minderheden te beschermen. Daar 
moet alleen wel een objectieve rechtvaardiging voor 
zijn. Culturele diversiteit vinden we belangrijk omdat 
cultuur, iden-titeit en waardigheid onlosmakelijk 
verbonden zijn. Mensenrechten laten veel ruimte 
voor verschillen, maar er zijn grenzen. Want sommige 
gebruiken gaan er lijnrecht tegenin. Als individuen 
of het algemeen belang worden geschaad, mogen 
rechten worden beperkt.’

Wie bepaalt die grenzen?
‘Dat is de million dollar question. Degenen die bepaal-
de praktijken niet willen veranderen zijn bijna altijd 
machthebbers. Ik vind dat er op zijn minst een proces 
moet zijn waarin de mensen om wie het gaat kunnen 
zeggen hoe het gebruik hen beïnvloedt en of ze er uit 
vrije wil voor kiezen. Dan nog kunnen dilemma’s  
levensgroot zijn: moet je vrouwenbesnijdenis  
verbieden als je weet dat daarmee illegale, vermin-
kende praktijken blijven bestaan? Of maak je minder 
ingrijpende alternatieven bespreekbaar: pas vanaf 
zestien jaar, het wordt gedaan door een arts in een 

medische setting en de ingreep is zo minimaal dat je 
er geen blijvend letsel aan overhoudt. Uiteraard ben 
ik me zeer bewust van sociale context: kun je op je 
zestiende echt zelfstandig beslissen wat je wilt? In 
hoeverre voelt een meisje zich onder druk gezet? Het 
systeem is dus niet waterdicht, toch maken  
voorlichting en keuzevrijheid veel verschil.’

Hoe zijn de UNESCO-thema’s te koppelen 
aan mensenrechten?
‘Niet elk UNESCO-project hoeft een mensenrech-
ten-project te zijn. Ik wil wel dat we vanuit een 
mensenrechtenperspectief kijken naar wat we doen. 
Onderwijs gaat over lesboeken en curriculum, én over 
het recht van meisjes en mensen met een beperking 
om naar school te gaan. Bij erfgoed horen mooie 
gebouwen, maar net zo goed het slavernij-verleden 
van een land. Daarover is dialoog nodig waarin men-
sen verschillende standpunten naar voren kunnen 
brengen, ook minder welgevallige. Kwetsbare groepen 
moeten een stem hebben. Zijn we ons bijvoorbeeld 
voldoende genderbewust? In veel panels overheersen 
nog altijd de blanke hoogopgeleide mannen.’6

Ieder UNESCO-project gaat óók over mensenrechten, vindt 
Yvonne Donders. Ze is sinds 2009 lid van de Nationale UNESCO 
Commissie: ‘Ik wil dat mensen mogen meepraten over 
onderwerpen die henzelf raken’.        

Praat over  
dilemma’s in 
plaats van te 

zeggen wat er 
fout gaat

Prof. dr. Yvonne 
Donders is hoogleraar 
Internationale 
mensenrechten en 
culturele diversiteit 
bij de Universiteit 
van Amsterdam. 
Daarnaast vervult zij 
diverse academische 
en maatschappelijke 
nevenfuncties op 
het gebied van 
mensenrechten. 
Ze werkte eerder bij 
het Secretariaat van 
UNESCO in Parijs als 
specialist economische, 
sociale en culturele  
mensenrechten. 
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Algemeen

In 2015 bestond UNESCO zeventig jaar. Bij de oprichting van de organisatie, net  
na de Tweede Wereldoorlog, stelden de lidstaten haar missie vast: bijdragen aan 
vrede en stabiliteit in de wereld, aan interculturele dialoog, aan de uitbanning van 
armoede en aan duurzame ontwikkeling door internationale samenwerking op de 
gebieden onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie en informatie. Die  
missie bleef door de tijd heen vrijwel onveranderd.

UNESCO wereldwijd 
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Hoe objectief kan een mens naar cultuur 
kijken?
‘Het is moeilijk omdat iedereen zijn eigen culturele 
bagage meebrengt. Bovendien zijn culturen 
heterogeen en in beweging. Dat maakt het lastig 
voor overheden: moeten ze regels stellen of duizend 
bloemen laten bloeien? Internationaal ligt het nog 
ingewikkelder. We zijn gelukkig af van het idee dat 
het Westen de waarheid in pacht heeft. Er is meer 
begrip voor mensen met een andere achtergrond. 
Maar vanuit mijn mensenrechtenhart vind ik dat je 
niet alles kunt afdoen met “het is nu eenmaal hun 
cultuur”. Uiteindelijk kom je tot compromissen. Als 
een land voor het eerst toestaat dat meisjes naar 
school mogen, moeten ze dan per se bij jongens in 
de klas? Ik denk: liever naar school gaan in een aparte 
klas dan thuis zitten. Ga in gesprek in plaats van 
paternalistisch te zeggen wat mensen fout doen. En 
kijk vooral ook naar jezelf.’

‘Blij zijn met kleine 
veranderingen geeft 
hoop’ 
Hoe staat Nederland ervoor op het gebied 
van mensenrechten?
‘Ik durf te beweren dat je in Nederland op dit punt 
beter af bent dan bijvoorbeeld in Noord-Korea of 
Saoedi-Arabië. Maar er zitten hier wel vreemdelingen 
opgesloten die geen misdrijf hebben begaan. Vrouwen 
zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de top van 
bedrijven en organisaties. Daarbij verdienen ze in 
gelijke functies soms minder dan mannen. Er is grote 
ongelijkheid tussen etnische groepen, jongeren van 
allochtone afkomst vinden moeilijk werk. 
 
Er klinkt ook kritiek op de nadruk die Nederland de 
laatste jaren bij ontwikkelingshulp legt op handels- 
belangen. Dat vind ik terecht. De ervaring leert echter 
dat landen die economisch welvarender worden  
mensenrechten soms beter gaan beschermen. Vanuit 
die visie begrijp ik dat onze regering met dergelijke 
landen overlegt. UNESCO hanteert dezelfde strategie: 
je kunt beter in gesprek blijven met onderdrukkende 
regimes dan niets doen. In elk land zijn bovendien 
dissidenten, die mensen kun je steunen.’

Hoe kan zo’n meersporenaanpak eruitzien?
‘De overheid kan bijvoorbeeld bij handelsmissies men-
senrechten serieus ter sprake brengen en er tegelijk 
open over zijn dat ze ook andere belangen meeweegt. 
In de praktijk gaat het soms anders. Turkije beperkt de 
journalistieke vrijheid, maar dat lijkt tijdelijk minder 
belangrijk als dat land helpt met de vluchtelingen-
opvang. Ik snap het, pragmatisch gezien, maar de 
Verenigde Naties moeten proberen meerdere sporen 
te volgen anders wordt het handjeklap. Economie 
hoort erbij, want mensenrechten gaan ook over recht 
op werk, huisvesting en gezondheidszorg. Daar moet 
geld voor zijn; het blijft een afweging van belangen.
 
Als voorzitter van de adviescommissie voor Shelter 
City ontmoet ik mensenrechtenverdedigers uit de 
hele wereld. Vaak zijn het schrijvers, advocaten of 
kunstenaars die misstanden in hun land aan de 
kaak stellen. Ze betalen daarvoor een hoge prijs; 
de meesten worden bedreigd. Shelter City biedt 
in enkele Nederlandse steden plekken waar ze 
een paar maanden tot rust kunnen komen. Door 
deze ontmoetingen realiseer me ik me nog meer 
hoe comfortabel mijn leven is. Deze mensen staan 
elke dag in de vuurlinie. Even goed willen ze terug 
naar hun land. Ze zijn bereid onder moeilijke 
omstandigheden te werken of zelfs hun leven te 
geven voor mensenrechten. Zulke dappere mensen 
heeft iedere samenleving nodig.’

Er is zo veel onrecht, maakt dat niet 
moedeloos?
‘Mensen doen elkaar de vreselijkste dingen aan. Ik 
heb niet de illusie dat ik dat kan veranderen. Dat kan 
UNESCO ook niet. Daar komen staten bij elkaar die 
samen afspraken willen maken en tegelijk hun eigen 
belangen dienen. Het platform is echter wel van 
groot belang als deel van het geheel aan instanties, 
organisaties en mensen die zich inzetten voor 
mensenrechten. 
Veranderingen gaan langzaam omdat er behalve een 
juridische ook een sociale kant aan zit. We kunnen 
bij UNESCO verdragen opstellen met juridische 
instrumenten, uiteindelijk gaat het erom hoe landen 
ze invoeren en hoe mensen ze gebruiken. In dit 
vak moet je niet te zwaar op de hand zijn. Ik ben 
optimistisch van aard en zie dagelijks solidariteit om 
me heen. Mensen op een station die elkaar helpen, 
jongeren die geïnteresseerd zijn in de wereld. Blij zijn 
met kleine veranderingen geeft hoop.’8 9

Een IS-extremist vernietigt een  
Assyrische lamassu met een drilboor  
in de stad Nineveh. | still uit video

Het jubileum is op sobere wijze gevierd. Want on-
danks vele internationale inspanningen zijn er nog 
altijd tientallen langdurige gewapende conflicten in 
de wereld. UNESCO maakt zich hierover grote zorgen. 
Niet alleen vanwege de humanitaire drama’s die oor-
log met zich meebrengt, maar ook omdat vervolging 
van mensen of groepen om culturele of religieuze 
redenen toeneemt, en vaak gebeurt in combinatie 
met de systematische vernietiging van hun culturele 
erfgoed. In 2015 vonden culturele zuiveringen plaats 
die ongekend zijn in de recente geschiedenis. Extre-

mistische groeperingen vernietigden eeuwenoud 
erfgoed in onder meer Palmyra, Mosul en Nineveh. 
UNESCO protesteerde tegen deze oorlogsmisdaden 
en committeerde zich alles te doen om de daders 
berecht en gestraft te krijgen. Verder voerde de 
organisatie onophoudelijk strijd tegen illegale handel 
in cultuurgoederen, ondersteunde ze bij het docu-
menteren van bedreigd erfgoed en faciliteerde ze het 
opzetten van netwerken van deskundigen om kennis 
over beschadigd erfgoed onderling te delen en naar 
buiten te brengen. 
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De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift 
Charlie Hebdo in januari, waarbij onder meer acht 
journalisten om het leven kwamen, leidde tot een 
grote bijeenkomst in het hoofdkantoor van UNESCO 
over de vrijheid van meningsuiting, het versterken 
van de interculturele dialoog en het bevorderen van 
begrip en respect tussen mensen. Journalisten uit de 
hele wereld namen hieraan deel. UNESCO protesteert 
sinds jaar en dag tegen moorden op journalisten en 
andere mediawerkers en spoort regeringen aan de 
schuldigen op te sporen en te berechten. De organi-
satie coördineert een VN-breed actieplan om de veilig-
heid van journalisten te verbeteren en de straffeloos-
heid van aanslagen op hen terug te dringen. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In september onderschreven 193 wereldleiders in  
New York de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties. Deze ‘Sustainable Develop- 
ment Goals’ (SDG’s) hebben een looptijd tot 2030;  
het zijn de opvolgers van de bekende Millennium- 
doelstellingen. Er zijn maar liefst  zeventien nieuwe 
doelen, met als kern de bestrijding van extreme  
armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en  
onrechtvaardigheid.  
Waar de vorige doelen vooral overheden om inzet  
vroegen (voorkom kindersterfte, verbeter de toegang 

tot onderwijs), roepen de nieuwe íedereen op verant-
woordelijkheid te nemen voor het creëren van een 
betere wereld – dat kunnen overheden immers niet 
alleen.

Nieuw in de SDG’s is de aandacht voor het belang 
van cultuur. Hierbij ligt de nadruk op de waarde van 
interculturele dialoog, tolerantie, wederzijds respect 
en een ethiek van mondiaal burgerschap en gedeelde 
verantwoordelijkheid. In de uitwerking van de doelen 
krijgen natuurlijke en culturele diversiteit in de wereld 
erkenning en wordt cultuur gezien als een cruciale 
factor voor duurzame ontwikkeling. SDG nummer 4 
gaat expliciet over onderwijs. Meer hierover leest u in 
het betreffende hoofdstuk.

Algemene Conferentie

In november vond de tweejaarlijkse Algemene Confe-
rentie van UNESCO plaats in Parijs. Omdat de meeste 
zaken al door de Uitvoerende Raad waren vastgesteld, 
bleven debat en intellectueel discours tijdens de for-
mele vergaderingen beperkt. Interessantere discussies 
speelden zich af in de diverse side-events. Bijvoorbeeld 
tijdens de door Nederland georganiseerde en door 
minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap voorgezeten bijeenkomst over homofoob geweld 
tegen en discriminatie van niet-heteroseksuelen. 

De conferentie nam een ‘Recommendation on  
Preservation of and Access to Documentary Heritage’ 
aan waar Nederland veel aan heeft bijgedragen. Een 
belangrijke stap, omdat na werelderfgoed en immate-
rieel erfgoed nu ook de specifieke documentaire vorm 
van erfgoed een eigen normatief instrument heeft ge-
kregen. Documentair erfgoed, en dus ook het Memory 
of the World-programma dat deze vorm van erfgoed 
promoot, wint hiermee aan zichtbaarheid. 

De context van de aanslagen in Parijs in november op 
burgers gaf de conferentie een bijzondere lading. Er 
was veel steun voor meer inzet tegen radicalisering 
en een intensievere bestrijding van gewelddadig 
extremisme.

UNESCO in Europa

Begin februari is in de Duitse stad Bonn het Europees 
Netwerk van Nationale UNESCO Commissies opge-
richt. De deelnemende commissies besloten hiertoe 
om de denktankfunctie te versterken die UNESCO 
van oorsprong heeft. Deze functie lijkt al langere tijd 
ondergeschikt aan politieke, diplomatieke en orga-
nisatorische belangen. Door kennis te delen, samen 
bijeenkomsten te houden over actuele UNESCO- 
onderwerpen of waar mogelijk samen te werken aan 
projecten willen de commissies toegevoegde waarde 
leveren aan de doelstellingen van UNESCO.  

Bij de oprichtingsvergadering waren 34 van de 37  
Europese Commissies uit EU-landen, kandidaat 
EU-landen en EFTA-landen vertegenwoordigd. Het 
netwerk is een initiatief van de algemeen secretaris-
sen van de Duitse, Vlaamse en Nederlandse Commis-
sies. Individuele commissies kunnen aanhaken bij 
activiteiten wanneer zij dat wensen, maar er gelden 
geen formele verplichtingen.  

De commissies kunnen hun best practices delen, 
ideeën uitwisselen en becommentariëren en online 
samenwerken op een nieuwe gezamenlijke website. 

Nationale UNESCO Commissie 

De Nederlandse Commissie nam in 2015 afscheid van 
mediator en onderwijsdeskundige Anke van Kampen 
als commissielid. Zij zette zich acht jaar in voor de  
onderwijs- en cultuurdossiers. Wim Weijland, expert 
op het gebied van erfgoed in crisissituaties, nam 

afscheid na een zittingsperiode van vier jaar. Minister 
Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
benoemde dr. ir. Fouad Laroui (1958) tot lid van de 
commissie. Laroui is schrijver van romans, korte  
verhalen, poëzie en essays. Daarnaast doceert hij  
epistemologie en Franse letterkunde aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Eerder doceerde hij Arabische 
cultuur aan dezelfde universiteit en milieukunde aan 
de Vrije Universiteit. 

In augustus kreeg de commissie een nieuwe alge-
meen secretaris. Marielies Schelhaas, afkomstig van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, nam de leiding van 
het bureau van de commissie over van Robert Quarles 
van Ufford. 

De commissie wil de leden en algemeen secretaris die 
afscheid namen hartelijk danken voor hun inspire-
rende bijdragen, inzet en tijd. Alle waren nodig om de 
projecten en doelen van de commissie in de afgelopen 
jaren te helpen realiseren.

Het werk van de commissie haalde in 2015 veelvuldig 
de media: het kwam aan bod in radio-interviews, 
artikelen in kranten en tijdschriften en in berichten 
op websites en sociale media. Hoogtepunt was de 
publiciteit rond de training First Aid to Cultural  
Heritage in Times of Crisis met reportages in Vrij  
Nederland, NRC Handelsblad en nieuwsartikelen in 
veel regionale kranten. VPRO Radio maakte een  
reportage voor het programma Bureau Buitenland en 
BBC World, met 300 miljoen kijkers wereldwijd, filmde 
de eindoefening van de training. Commissieleden 
en bureaumedewerkers gaven door het jaar heen 
lezingen, namen deel aan debatten en  
verzorgden gastlessen. 
 
In 2015 steeg het bezoek aan de website unesco.nl 
opnieuw. Met een groei van ruim 28 procent kwam 
het totale aantal sessies op bijna 140.000. De site 
blijft naast de sociale media het primaire communi-
catiemiddel van de Nationale Commissie. Er versche-
nen 115 nieuwsberichten, achtergrondartikelen en 
opiniestukken. Een groot aantal eerder gepubliceerde 
teksten werd geactualiseerd. De sectie op de website 
met alle werelderfgoedlocaties en een fotoserie trekt 
nog altijd veel bezoek. 



Erfgoed in gevaar

Tijdens de Algemene Conferentie koos de organisatie 
een strategie die de bescherming van cultureel  
erfgoed en het uitdragen van culturele diversiteit in  
tijden van gewapend conflict moet versterken. 
UNESCO onderscheidt drie fasen in haar aanpak: 
voor, tijdens en na een conflict. Verlies van erfgoed 
moet zoveel mogelijk worden voorkomen voordat een 
conflict uitbreekt. UNESCO benadrukt daarom het 
belang van preventieve maatregelen. Daarbij hoort 
het verstrekken van informatie aan overheden, zodat 
zij bijvoorbeeld bij militaire acties rekening kunnen 
houden met de locaties van Werelderfgoedsites. 
Om schade aan erfgoed in oorlogstijd te beperken 
en waardevolle objecten zoveel mogelijk veilig te 
stellen zet UNESCO, in samenwerking met partners, 
trainingen op voor het evacueren, stabiliseren en in 
veiligheid brengen van erfgoed. Wanneer de situatie 
stabiliseert en de wederopbouwfase aanbreekt, is het 

van groot belang cultureel erfgoed mee te nemen 
in de noodhulpcycli en ervoor te zorgen dat lokale 
mensen getraind zijn om de schade zo snel mogelijk 
te documenteren, monumenten te stabiliseren en 
culturele objecten op een veilige plek op te slaan.
Met de wereldwijde publiekscampagne ‘#Unite4- 
Heritage’ laat UNESCO een tegengeluid horen tegen  
terroristische groeperingen en vergroot zij het  
bewustzijn, vooral onder jongeren, over de waarde  
van erfgoed voor iedere samenleving.

First Aid Course 

De Nationale UNESCO Commissie geeft het  
onderwerp ‘erfgoed in gevaar’ al jaren prioriteit in 
haar werkprogramma. In 2015 vond in dit kader het 
grootste project tot dan toe plaats: een internationale 
training voor erfgoedprofessionals om erfgoed voor, 
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Opzettelijke vernietiging van erfgoed als middel in een gewapend conflict komt 
de afgelopen jaren steeds vaker voor. De beelden uit 2015 waarop te zien is hoe 
extremisten monumenten en antieke kunstvoorwerpen met drilboren bewerkten 
of tempels en culturele gebouwen opbliezen in Irak en Syrië, schokten de wereld. 
Voor UNESCO heeft de bescherming van erfgoed in conflictgebieden dan ook de 
hoogste prioriteit. 
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tijdens en na een calamiteit te kunnen redden en 
veiligstellen. De training, First Aid to Cultural Heritage 
in Times of Crisis genoemd, startte op 30 maart 2015 in 
Amsterdam. Twintig erfgoeddeskundigen uit even-
zoveel landen, met name ramp- en conflictgebieden, 
namen deel. De commissie organiseerde de intensieve 
training samen met de intergouvernementele orga-
nisatie ICCROM (Rome), het Smithsonian Institution 
(Washington) en vele Nederlandse partners om ook 
op praktische wijze bij te dragen aan de bescherming
van erfgoed. Erfgoed in conflictgebieden kreeg veel 
aandacht, maar er was ook veel tijd ingeruimd voor
lessen over erfgoedbescherming bij rampen – een 
terrein waarop Nederland veel expertise heeft. 

De deelnemers, onder meer afkomstig uit Afghanistan, 
Oekraïne, Syrië en de Filippijnen, waren geselecteerd op 
basis van hun werk als erfgoedprofessional. Er waren 
bijvoorbeeld museumconservatoren, archeologen 
en archivarissen bij. De training, met eerdere edities 
in Rome, was opgezet volgens het ‘train de trainer’-
principe. Uit ruim honderd aanmeldingen koos de 
selectiecommissie kandidaten op basis van hun 
netwerk en motivatie. In de aanmelding moesten de 
kandidaten ook aangeven hoe ze hun nieuw opgedane 
kennis zo goed mogelijk in eigen land zouden 
overdragen. Dankzij de financiële ondersteuning van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), het Prins Claus Fonds, de gemeente Amsterdam 
en DutchCulture konden veertien deelnemers volledig 
gefinancierd de training volgen, zodat juist diegenen 
naar Nederland konden komen die de ondersteuning 
het hardst nodig hadden. Met het oog op een 
mogelijke Caribische follow-up-training financierde de 
Universiteit Leiden de deelname van twee deelnemers 
uit het Caribisch gebied. 

De training van ruim vier weken was uitermate 
praktisch van opzet zodat deelnemers vaardigheden 
konden leren die onder zeer moeilijke en complexe 
omstandigheden nodig zijn om ‘culturele eerste hulp’ 
te bieden. Binnen- en buitenlandse experts gaven in 
ruim zeventig modules les in onder meer het nemen 
van preventieve maatregelen, het analyseren van 
risico’s en het herstellen of stabiliseren van erfgoed. 
Verder waren er practica over het evacueren van

waardevolle en kwetsbare objecten, over communica-
tie in noodsituaties en over het inrichten van crisis-
coördinatieteams. Docent en voormalig deelnemer 
Abdel Hamid Salah Elsherif vertelde de cursisten over 
het opzetten van culturele reddingsteams en hoe hij 
in Egypte het Egyptian Heritage Rescue Team opzette 
met steun van het Prins Claus Fonds. 

Zonder de vele Nederlandse partners was de First Aid 
Course niet mogelijk geweest. Los van de financiële 
steun van eerder genoemde partijen hebben de 
Reinwardt Academie (AHK) en het Nationaal Museum 
van Wereldculturen een groot deel van de lessen en 
practica gehuisvest. Ook de inbreng van Nederlandse 
docenten en conservatoren was van grote waarde. 
Andere Nederlandse partners waren Blue Shield  
Nederland, het Centre for Global Heritage and  
Development, de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed en Stadsherstel Amsterdam. Voor de  
training ontwikkelde het bedrijf UP learning een 
digitale leeromgeving om tijdens de training, en in 
de periode erna, gemakkelijk kennis en informatie te 
kunnen delen.  
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unesco.nl/erfgoed-in-gevaar

Eindsimulatie van de training First Aid to 
Cultural Heritage in Times of Crisis. © Nationale 
UNESCO Commissie | René van den Burg

Branden leren blussen | Ihor Poshyvailo
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     Eerste hulp voor 
Oekraïens erfgoed 

‘Mijn grootouders waren beroemde 
keramisten. In het Sovjettijdperk 
begonnen zij het eerste particuliere 
pottenbakkersmuseum in Oekraïne. 
Ze stelden hun werk tentoon in 
hun huis, iedereen was welkom. 
De maatschappelijke taak van 
musea heeft altijd mijn aandacht 
gehad: hoe open moeten ze zijn? 
Toen in 2013 de protesten tegen 
de Oekraïense regering begonnen, 
was mijn eerste vraag: wat kunnen 
de musea doen? Te meer omdat 
het overheidsinstellingen zijn. 
Een blog van een Amerikaanse 
museumdeskundige bracht mij 
terug naar hun fundamentele 
rol: de maatschappij dienen. Het 
National Art Museum in Kiev 
lag in het epicentrum van de 
protesten, die steeds gewelddadiger 
werden. De medewerkers hebben 
toen de expositie ontruimd, de 
ramen verduisterd en constant 
onderhandeld met militairen en 
demonstranten. 
 
Later nodigden ze militairen en de 
oproerpolitie uit voor een rondleiding. 
Daarop werd in de Oekraïense media 
stevige kritiek geuit maar het haalde 
veel agressie weg bij de militairen 
en politie. Bovendien mochten 
enkele museummedewerkers al 
die tijd het museum binnen, dat 

in een geblokkeerd gebied lag. Dit 
stelde hen in staat de collectie te 
beschermen. 

Mijn aanmelding voor de First-Aid-
training werd tot mijn vreugde 
geaccepteerd. Deskundigen uit 
verschillende landen dompelden 
ons vier weken lang onder in elk 
denkbaar relevant onderwerp: 
van communicatie met militairen 
tot eerste hulp-technieken voor 
objecten die door water of vuur 
zijn beschadigd. We hebben 
ook veel culturele instellingen 
bezocht, waaronder het Rijks- en 
Tropenmuseum. Met hun directies 
en medewerkers spraken we onder 
meer over educatieprogramma’s. 
De cursisten kwamen van over 
de hele wereld. Daardoor konden 
we onderling kennis en ervaring 
uitwisselen over verschillende 
contexten, zoals religieuze into- 
lerantie, massaprotesten, militaire 
conflicten en natuurrampen. Het 
was enorm waardevol en ik ben de 
mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt zeer dankbaar. 

Rondom de protesten in Kiev moesten 
we improviseren. Nu zijn we beter 
voorbereid op noodsituaties, pakken 
het meer gestructureerd aan, met up-
to-date informatie. Op verschillende 

locaties zetten we reddingsteams op 
die erfgoed in noodsituaties veilig 
kunnen stellen. In West-Oekraïne, bij 
de Karpaten, zijn bijvoorbeeld wel 
eens overstromingen. Daarnaast zijn 
veel gebouwen en verwarmings- 
systemen verouderd, en er is weinig 
geld om ze op te knappen. Er komt 
een digitale kaart waarmee we 
de status van erfgoedlocaties en 
objecten kunnen monitoren.  
 
Erfgoed in gebieden waar een 
gewapend conflict is proberen we 
in de gaten te houden, en waar het 
kan te beschermen. De militairen 
daar hebben we een kaartspel 
gegeven met technische eerste 
hulp-instructies voor verschillende 
soorten erfgoed. Waar mogelijk 
zoeken we verbinding met de lokale 
gemeenschap, dat is cruciaal. Je 
moet je voorstellen dat in Oekraïne 
overal musea zijn, in kleine dorpen, 
bij scholen, op fabrieksterreinen; 
een erfenis uit het Sovjettijdperk. 
Maar veel van het typisch Oekraïens 
erfgoed was tijdens het Sovjetregime 
niet zichtbaar. Dit erfgoed willen 
we behouden en laten zien, want 
het speelt een belangrijke rol bij het 
hervinden van onze identiteit als 
Oekraïners.’

In 2015 nam Ihor Poshyvailo deel aan de vierweekse training First Aid to 
Cultural Heritage in Times of Crisis, die in Nederland plaatsvond. Hij vertelt 

over de aanleiding en hoe hij de opgedane kennis en ervaring inzet voor het 
erfgoed van Oekraïne. 

Ihor Poshyvailo is directeur van het Maidan Museum in Kiev. Voor het Oekraïense Ministerie van Cultuur is hij 
adviserend lid van de Museumraad en voorzitter van de commissie immaterieel erfgoed.  

N
AT

IO
N

AL
E 

U
N

ES
CO

 C
O

M
M

IS
SI

E 
  >
> 

 JA
AR

VE
RS

LA
G

 2
01

5

De meeste colleges vonden plaats in Amsterdam.  
Verder waren op diverse plekken in Nederland excur-
sies en practica georganiseerd, zoals in de Bibliotheek 
van het Vredespaleis, bij Helicon Conservation Support 
en in Fort Markenbinnen. In het fort vond een grote 
eindsimulatie plaats waarbij de cursisten zoveel  
mogelijk elementen uit de training in praktijk moes-
ten brengen. Met ondersteuning van de brandweer-
korpsen in veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, 
reserveofficieren van het Civiel en Militaire Interactie 
Commando van de Landmacht en Lotus-slachtoffers 
werd een bomaanslag geënsceneerd. Een kort filmpje 

van deze simulatie is te zien op unesco.nl. 
In aanvulling op de inhoudelijke modules werden  
verschillende side-events georganiseerd, zoals bezoe-
ken aan het Rijksmuseum, de replica van het VOC-
schip Batavia in Lelystad, de Keukenhof en het strand 
van Scheveningen. Aan het einde van de vier weken 
vond een slotceremonie plaats bij het Prins Claus 
Fonds. Minister Bussemaker van OCW reikte de deel-
nemers een certificaat uit voor het succesvol afronden 
van de training.
Met ondersteuning van het Prins Claus Fonds hebben 
verschillende deelnemers sinds het einde van de trai-
ning zeven spin-off-trainingen georganiseerd in hun 
thuisland. In juni 2016 organiseert het Smithsonian 

Institution de volgende editie van de First Aid Course 
in Washington. De Nationale UNESCO Commissie zal 
in bescheiden vorm bij deze editie betrokken zijn. 

Haags Verdrag

UNESCO werkt aan de ontwikkeling van een proce-
dure om cultureel erfgoed in tijden van gewapend 
conflict intensiever te beschermen. Daarvoor werkt ze 
de status Enhanced Protection uit het Tweede Protocol 
(1999) van de Haagse Conventie (1954) verder uit. Dit 
Haags Verdrag moet cultureel erfgoed bescherming 
bieden bij gewapende conflicten. Op verzoek van 
het ministerie van OCW heeft de commissie via haar 
netwerk van experts een bijdrage geleverd aan het 
Nederlandse standpunt over de aanscherping van 
deze status.  

Na acht jaar lidmaatschap trad Nederland terug als 
lid van het Comité van het Haags Verdrag. Ons land 
blijft nauw betrokken, onder meer via gulle bijdragen 
aan het noodfonds van het comité. 

Illegale handel in cultuurgoederen

In mei organiseerde de Nederlandse Commissie 
samen met de Honours Academy van de Universiteit 
Leiden en het Center for Global Heritage and Develop-
ment The Heritage Heist, een conferentie over illegale 
handel in cultuurgoederen. De bijeenkomst bestond 
uit workshops, seminars, lezingen, debatten en films, 
bedoeld voor studenten van alle faculteiten. Vanuit 
verschillende wetenschappelijke perspectieven  
werden actuele crisissituaties besproken waarin 
cultureel erfgoed moedwillig wordt vernietigd en 
culturele objecten illegaal worden verhandeld.
Het slotdebat in de avond was voor iedereen toegan-
kelijk. De oud-directeur van het museum in Mosul 
(Irak) sprak een keynote uit, waarna commissievoorzit-
ter Andrée van Es het debat leidde. Zo’n 170 studenten, 
academici, experts en andere geïnteresseerden waren 
aanwezig. Twee studenten van de Honours Academy 
deden live verslag vanuit Parijs, waar de aangesloten 
landen bij het UNESCO-Verdrag tegen Illegale Handel 
in Cultuurgoederen in vergadering waren.

Instructie bij het Nationaal 
Museum van Wereldculturen 
| Ihor Poshyvailo



Eind 2014 lanceerde staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker de nationale 
discussie ‘Ons onderwijs 2032’. De UNESCO-scholen namen hieraan deel en formuleerden een onder-
wijsvisie waarin ze de UNESCO-thema’s, de pijlers van Delors (leren zijn, leren doen, leren weten en 
leren samenleven) en concrete activiteiten in de klas met elkaar verbonden. Het verheugt de UNESCO 
Commissie dat het eindrapport van de Commissie Schnabel over toekomstgericht onderwijs aandacht 
vraagt voor wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling en intercultureel leren, gekoppeld aan aan-
dacht voor persoonsvorming. Dit ligt in lijn met het UNESCO-schoolprofiel.

Onderwijs

Als onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties is UNESCO medeverantwoordelijk 
voor het behalen van de in 2015 vastgestelde ‘Sustainable Development Goals’. Met 
name ontwikkelingsdoel nummer vier is voor UNESCO van belang: in 2030 moeten 
alle mensen onderwijs krijgen van goede kwaliteit. Dit onderwijs moet overal ter 
wereld op een gelijkwaardige manier toegankelijk zijn en iedereen moet mogelijk-
heden krijgen om een leven lang te leren. 

De Nationale UNESCO Commissie ondersteunt 
dit doel door het netwerk van UNESCO-scholen in 
Nederland verder te versterken en uit te breiden. Op 
deze scholen hebben thema’s als wereldburgerschap, 
intercultureel leren en inclusiviteit, mensenrechten 
en duurzaamheid een vaste plaats in het curriculum. 
De commissie neemt verder actief deel aan discussies 
in ons land over wat onderwijs van goede kwaliteit 
precies moet bieden.

UNESCO-scholen

Vijf scholen dienden bij het hoofdkantoor van  
UNESCO in Parijs de aanvraag in voor definitieve op-
name in het scholennetwerk: vier middelbare scholen 
en enkele hbo-opleidingen van een hogeschool. Vijf 
andere scholen voor voortgezet onderwijs kregen de 
oriëntatiestatus. Het totale aantal scholen (inclusief 
de oriëntatiescholen) komt daarmee op 36. 
Om de verdeling binnen het netwerk over de verschil-
lende schooltypes evenrediger te maken én een door-
lopende leerlijn te kunnen creëren, wil de commissie 
het aantal basisscholen in het netwerk uitbreiden. 
Met diverse basisscholen lopen al contacten.  

Naar verwachting dient een aantal daarvan in 2016 
een aanvraag in. 

Op de jaarlijkse scholendag hebben docenten en 
bestuurders van de UNESCO-scholen elkaar weer 
ontmoet. Op hun verzoek vond de dag plaats in het 
najaar, wat de mogelijkheid bood deze te koppelen 
aan ‘World Teacher’s Day’, 5 oktober. Tijdens diverse 
workshops discussieerden deelnemers over hoe  
scholen in de praktijk het beste kunnen werken met 
de UNESCO-thema’s. Verder verzorgden vertegen-
woordigers van War Child en het College voor de  
Rechten van de Mens een sessie.

Lezing Jan Pronk

In maart gaf Jan Pronk, oud-minister en voormalig 
adjunct-secretaris-generaal bij UNCTAD, de tweede 
voordracht in een reeks lezingen voor UNESCO- 
scholen. Zo’n veertig docenten en leerlingen luis-
terden naar zijn betoog over de ontwikkeling van 
het begrip wereldburgerschap sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Diverse scholen nodigden 
Pronk daarna uit als gastspreker.

N
AT

IO
N

AL
E 

U
N

ES
CO

 C
O

M
M

IS
SI

E 
  >
> 

 JA
AR

VE
RS

LA
G

 2
01

5

Debat over radicalisering
 
De commissie greep het zeventigjarig bestaan van 
UNESCO en het vertrek van commissielid Anke van 
Kampen aan voor een debat over radicalisering en 
onderwijs. Daarin stond de vraag centraal waar de 
kracht van docenten ligt om te handelen. Als leerlin-
gen tijdens de les plotseling radicale standpunten 
uiten, hoe breng je dan een zinvol gesprek op gang 
met wederzijds respect? Zijn docenten daarin hande-
lingsverlegen, of juist niet? 

Onder leiding van commissievoorzitter Andrée van 
Es gingen Sofyan Mbarki (lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad), Abdullah Özer (docent op het  
Cosmicus College in Rotterdam) en filosoof Erno 
Eskens in gesprek met de zaal. Ze namen het publiek 
mee in een wereld van jongeren die zich niet thuis 
voelen in de maatschappij. Deze jongeren zitten nog 
volop in de fase van identiteitsvorming; ze zijn op zoek 
naar zuiverheid en hebben geen boodschap aan com-
promissen uit de volwassenenwereld. De sprekers ad-
viseerden docenten: ga met deze leerlingen in gesprek 
en luister naar wat ze te zeggen hebben. Ze wijzen de 
maatschappij op een onderliggend probleem. Probeer 

deze jongeren te begrijpen, stel vragen, toon interesse. 
En creëer in de klas een sfeer waarin leerlingen zich 
vrij voelen om meningen te delen – ook meningen die 
je als docent misschien liever niet hoort. 

MUNESCO
 
In Nederland kunnen studenten via verschillende  
simulaties de Verenigde Naties naspelen. Bij MUNES-
CO staan de vergaderingen of comités van UNESCO 
centraal. In 2015 werd MUNESCO voor het eerst samen 
met Vlaanderen georganiseerd. De Vlaamse Commis-
sie, het UNESCO Platform Vlaanderen en University 
College Leuven-Limburg organiseerden een driedaagse 
bijeenkomst met als thema ‘Erfgoed in conflict’.

Bijna zeventig leerlingen van zes Vlaamse en elf  
Nederlandse middelbare scholen deden mee. Ze  
kropen in de huid van een ambassadeur, adjunct- 
ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van 
een organisatie, zoals een internationale ngo,  
museum of veilinghuis. Studenten van de Haagse 
Hogeschool en UC Leuven-Limburg traden op als  
voorzitters om de debatten in goede banen te leiden. 
Een dergelijke simulatie is niet alleen een uitgelezen 
kans om jongeren kennis te laten maken met de 
praktijk van een grote multilaterale organisatie en de 
thema’s van UNESCO, ze brengt ook leerlingen van 
verschillende scholen met elkaar in contact. 

In 2016 vindt MUNESCO plaats in Den Haag. De  
organisatie is dan in handen van het Hofstad Lyceum. 
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unesco.nl/onderwijs

‘Hoe breng je een zinvol 
gesprek op gang met  
wederzijds respect?’
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‘Veel hedendaagse jongeren hou-
den zich bezig met twee thema’s: 
bestaanszekerheid en identiteit. 
Onzekerheid speelt bij beide een rol. 
In relatie tot het eerste thema komen 
ze met vragen als: is mijn diploma 
iets waard? Is er straks nog werk voor 
mij? Het tweede thema - de zoek-
tocht naar hun identiteit - hoort bij 
de levensfase en de tijdgeest. 

Een groeiend aantal autochtone en 
allochtone jongeren vraagt zich af of 
de maatschappij er ook voor hen is, 
zij voelen zich er niet of weinig mee 
verbonden. Sommigen keren zich af, 
zij vinden voor hun identiteitsontwik-
keling en hun zoektocht naar verbin-
ding een antwoord in bijvoorbeeld  
radicale uitingen en groeperingen. 
Het kan zo ver gaan dat iemand zich-
zelf uiteindelijk buiten de Nederland-
se samenleving plaatst. 

Wat we vanuit het onderwijs hier-
tegen kunnen doen is jongeren in 
eerste instantie verbinden aan de 
docenten en de school. En van daaruit 

aan de samenleving. De docenten 
hebben daarbij een doorslaggeven-
de rol, zij bepalen namelijk sterk de 
schoolcultuur. Nu de gemoederen 
soms hoog oplopen, is het verstandig 
als docenten onderling bespreken 
hoe ze zelf over zaken als democratie, 
vrijheid en religie denken en hoe ze 
deze thema’s bespreekbaar willen 
maken. Dat creëert veiligheid, loya-
liteit en saamhorigheid in het team. 
Maar loyaliteit onder docenten is niet 
genoeg. Jongeren voelen het feilloos 
aan als leraren loyaal zijn aan elkaar 
en niet aan hen. Zij zoeken vaak recht-
vaardigheid. Rechtvaardigheid in het 
dagelijks schoolleven kan gaan over 
hoe een docent en leerling een onder-
ling geschil oplossen. Neem jongeren 
serieus en stel hoge verwachtingen, 
dat geeft ze het gevoel dat ze ertoe 
doen. Erken ook misstanden, zoals 
arbeidsdiscriminatie van allochtone 
jongeren. De docent kan bijvoorbeeld 
actief meehelpen met het vinden van 
een stageplaats én daarbij duidelijk 
maken dat de leerling ook zelf flink 
aan de bak moet. 

Ik druk docenten op het hart on-
dersteuning te zoeken waar ze dat 
nodig hebben. Maar uiteindelijk 
staan ze zelf voor de klas en moeten 
ze daar het gesprek aangaan. Ik denk 
dat het helpt als ze in een discussie 
onderscheid kunnen maken tussen 
begrijpen en begrip hebben. Als je iets 
begrijpt, hoef je er nog geen begrip 
voor te hebben. Snijd bijvoorbeeld 
een onderwerp aan en geef aan dat 
je er meer over wilt weten: “Zo denk 
ik er over, en jullie?” Je kwetsbaar 
opstellen, het ‘even niet weten’ werkt 
ook. Soms helpt het als je je eigen 
gedachten tijdelijk kan laten voor wat 
ze zijn en probeert te begrijpen wat 
er bij leerlingen speelt.  

Het onderwijs in Nederland heeft de 
wettelijke opdracht leerlingen kennis 
te laten maken met de pluriformiteit 
in ons land. Ik hoop dat we een stap 
verder kunnen gaan, dat docenten en 
leerlingen het voor elkaar krijgen om 
in ieder geval op school één wereld te 
vormen.’
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Docenten horen steeds vaker ongenuanceerde uitspraken in de klas. Veel 
leerlingen voelen zich onbegrepen of niet gezien. Sofyan Mbarki pleit voor 
onderscheid tussen begrijpen en begrip hebben. 

Sofyan Mbarki is lid van de Onderwijsraad en gemeenteraadslid in Amsterdam. Als voormalig teamleider en docent 
Economie in het voortgezet onderwijs spreekt hij ook vanuit de praktijk.

Wetenschap

UNESCO, de wetenschapsorganisatie van de Verenigde Naties, werkt via diverse 
programma’s aan het stimuleren van de wetenschappen en het breder beschikbaar 
maken van onderzoeksresultaten voor iedereen. Veel aandacht gaat uit naar de  
verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap. Verder ligt de nadruk op 
het integreren van wetenschappelijke resultaten in overheidsbeleid.

Binnen dit brede domein richtte de commissie zich  
op het verbeteren van de toegang tot de wetenschap, 
het versterken van de positie van vrouwen en de 
verdere ontwikkeling van het Geoparken-programma. 
De commissie voerde in 2015 ook een speciaal project 
uit om de rol die erfgoed speelt bij sociale cohesie 
inzichtelijk te maken. 

Toegang tot de wetenschap

Omroep VPRO bereidt in 2015 en 2016 de televisieserie 
Mind of the Universe voor, waarin de makers de  
grenzen van de menselijke kennis verkennen en  
onderzoeken voor welke grote uitdagingen de  
wetenschap staat. Eminente wetenschappers van 
over de hele wereld werken hieraan mee. Het open 
source programma draagt bij aan het toegankelijker 
maken van de wetenschap en het vrij beschikbaar 
maken van kennis.

De commissie is betrokken bij de ontwikkeling van 
de educatieve schil rond het programma. Ze organi-
seerde daarvoor diverse brainstormsessies. Samen 
met voormalig UNESCO-leerstoelhouder Fred Mulder, 
gespecialiseerd in open educational resources, vond 
de commissie diverse kennisinstellingen bereid in dit 
project samen te werken: de Open Universiteit UK, 
de Commonwealth of Learning, het Open Education 
Consortium en Creative Commons. De commissie 
diende bij UNESCO een patronage-aanvraag in voor 
het project, die later in het jaar is gehonoreerd. Ook 
zijn gesprekken gevoerd met de Europese Commissie 
en de International Council of Science (ICSU) voor 
steun aan het project. De ICSU heeft ingestemd met 
een strategisch partnerschap met de VPRO.

Vrouwen in de wetenschap

UNESCO werkt sinds 1998 samen met cosmetica- 
concern L’Oréal in het ‘For Women in Science’- 
programma, dat beurzen toekent en prijzen uitreikt 
aan excellente vrouwelijke wetenschappers. In  
Nederland werkt de commissie samen met L’Oréal  
Nederland, het Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)  
en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. 
Doel van het programma is het percentage vrouwe- 
lijke hoogleraren te verhogen. In 2015 lag dat  
percentage op 17,1 procent. Nederland staat hiermee 
in de onderste regionen van de Europese ranglijst.

Voor het Nederlandse ‘For Women in Science’- 
beurzenprogramma kwamen twintig aanvragen 
binnen, van tien universiteiten. De jury koos unaniem 
wetenschappers Doris van Halem en Femke Nijboer 
als winnaars van 2015. Beiden kregen 25.000 euro,  
te besteden aan een verblijf van diverse maanden op 
de campus van het NIAS, om in alle rust te werken  
aan hun onderzoek.
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Jongeren verbinden
aan de mensen en
wereld om hen heen



‘In mij schuilt een schoolmeester.  
Het verbaast me dat weinig men-
sen willen weten hoe hun auto of 
mobiele telefoon werkt. Sommigen 
zijn bijna trots op hun kennisgebrek 
terwijl dergelijke apparaten een groot 
deel van hun leven bepalen. Dat  
gezegd hebbende, wil ik mensen 
graag helpen techniek beter te  
begrijpen. Als documentairemaker 
kan ik bij iedere professor ter wereld 
binnenlopen voor een privécollege. 
Die kennis zuig ik op als een spons. 
Ik vind dat de wetenschap zichzelf 
moet uitleggen aan de maatschappij, 
al is het maar omdat veel onderzoek 
gebeurt met belastinggeld. Weten-
schap populariseren helpt mensen 
nadenken over bijvoorbeeld genetica 
en nanotechnologie, zodat ze zich er 
een mening over kunnen vormen. 

Eigenlijk zijn we niks zonder ons 
technologisch brein. En zie wat we 
bedacht hebben: stenen vuistbijlen, 
het schrift, landbouwwerktuigen,  
de stoel waarop je zit. Kennis stapelt 
zich op en in deze tijd exponentieel 
snel. Vanuit een dorpje in Mongolië 
kun je kwantummechanica studeren 
aan Harvard. Ik las dat 600.000  

studenten wereldwijd zich hadden 
ingeschreven voor een massive open 
online course aan een Nederlandse 
universiteit. Daarmee bereik je een 
potentieel aan breinen dat tot voor 
kort ongekend was. Kennis toegan-
kelijk maken is ook de missie van 
Mind of the Universe. Ons idee was 
een internationale televisieserie met 
reportages waarbij in verschillende 
landen een lokale presentator het 
verbindende verhaal vertelt. Al het 
interviewmateriaal wilden we open 
source online zetten. We bedachten 
ook een interactief systeem waarin 
mensen materiaal kunnen down-
loaden, bewerken, weer teruggeven 
aan de gemeenschap en zelf nieuwe 
projecten kunnen toevoegen.  

We gingen op zoek naar de beste 
wetenschappers; mensen die de 
grenzen van hun vakgebied verken-
nen. We vonden een Jordaniër die op 
het Arabische schiereiland inscripties 
op stenen onderzoekt. Nomadische 
stammen lieten op die manier berich-
ten voor elkaar achter. Een Keniaan 
ontwikkelt ecosystemen van planten 
om eetbare gewassen te beschermen 
tegen schadelijke insecten. 

In Zuid-Amerika woont de jongste 
wiskundige die ooit een Fields Medal
won, de Oscar van de wiskunde. 
Van de publieke omroep kregen we 
budget voor de televisieprogram-
ma’s. Voor de financiering van het 
internetdeel benaderden we tal van 
partijen, maar concrete toezeggingen 
zijn er nog niet. Daarom maken we 
eerst de televisieserie voor Nederland, 
die komt in 2017 uit. Hopelijk vinden 
meer partijen ons materiaal zo inte-
ressant dat ze er geld in willen steken. 

Via de NPO en kleinere Nederlandse 
partijen proberen we budget te 
vinden om al het materiaal online te 
zetten. Die open source-gedachte was 
voor UNESCO reden haar naam aan 
Mind of the Universe te verbinden. 
Hoogleraar Open Educational 
Resources Fred Mulder en de 
Nationale UNESCO Commissie kregen 
hiervoor de handen op elkaar in Parijs. 
Met het UNESCO-kwaliteitslabel 
kunnen we de wetenschappelijke 
en maatschappelijke waarde van 
het programma aantonen. Dat helpt 
ons hopelijk het internetdeel te 
realiseren.’

Rob van Hattum is eindredacteur Wetenschap bij de VPRO en documentairemaker bij dezelfde omroep op het gebied 
van wetenschap, technologie en duurzaamheid. Bij wetenschapsmuseum Nemo is hij als chief science officer inhoude-
lijk verantwoordelijk voor alle tentoonstellingen. 

Hoewel technologie en wetenschap het dagelijks leven sterk beïnvloeden, 
toont het grote publiek er matig belangstelling voor.  Dat wil documentaire-
maker Rob van Hattum veranderen met het programma Mind of the Universe.

Van Halem (33) ontving een beurs voor haar  
onderzoek naar het gebruik van nanotechnologie bij 
het produceren van veilig drinkwater in ontwikke-
lings-landen. Nijboer (35) verdiende een beurs met 
haar onderzoek naar brain-computer interfaces. Met  
dergelijke systemen kunnen mensen die compleet 
verlamd zijn, maar geestelijk nog goed functioneren, 
beter communiceren door gebruik te maken van 
hersenactiviteit.

Geoparken 

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed 
en landschappen van internationale waarde op een 
integrale manier worden beheerd. Daarbij staan 
behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. 
De geologische geschiedenis, cultuurhistorie, heden-
daagse cultuur en natuur bepalen samen de identiteit 
van het gebied. In een geopark maken inwoners,  
ondernemers, instellingen en scholen samen dit  
verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak 
zijn daarbij cruciaal. 

In 2015 coördineerde de commissie de oprichting van 
het Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks. Het 
forum geeft informatie en advies aan geoparken in 
oprichting, doet een eerste screening op de haalbaar-
heid van initiatieven en brengt onafhankelijk advies 
uit aan de Nationale UNESCO Commissie over nieuwe 
aanvragen. De commissie zal toekomstige Neder-
landse aanvragen indienen bij UNESCO. In het forum 
zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: de 
Geologische Dienst Nederland, de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, NBTC Holland Marketing en de  
Nederlandse UNESCO Global Geoparken. Ook zijn 
diverse onafhankelijke deskundigen betrokken. 
De Algemene Conferentie van UNESCO besloot in  
november het mondiale netwerk van geoparken 
onderdeel te maken van UNESCO’s ‘International 
Geoscience and Geoparks Programme’. Alle geoparken 
verwerven daarmee de UNESCO-status. 

Erfgoed en sociale cohesie

De manier waarop erfgoed – materieel, immaterieel 
of documentair – wordt geïnterpreteerd en bewaard 
speelt een belangrijke rol in het definiëren van  
identiteiten en in sociale en politieke conflicten.  
Inzicht in hoe de verschillende betrokken partijen, 
zoals nationale overheden, de civil society en  
wetenschappers, een rol spelen in dit proces is van 
essentieel belang om uitsluiting en conflicten te  
voorkomen en sociale cohesie te bevorderen. 

Samen met de Faculteit Archeologie van de Universi-
teit Leiden organiseerde de commissie de expertbij-
eenkomst Evidence based heritage policies for inclusive 
societies, waaraan zestig experts en promovendi uit 
drie regio’s – de Balkan en Anatolië, de Cariben en 
West-Europa – deelnamen. De experts bespraken de 
belangrijkste factoren die de rol van erfgoed in  
samenlevingen bepaalt: onderwijs, nationaal beleid 
en wetgeving, (sociale) media, de internationale 
gemeenschap, toerisme en de civil society.  De experts 
hebben aanbevelingen geformuleerd die worden 
verwerkt en verspreid in 2016.
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Laat de wetenschap 
zichzelf uitleggen

© Wetenschapsmuseum Nemo



Cultuur

De Nationale UNESCO Commissie waakt in ons land 
over hoe Nederland de vijf verdragen die het heeft 
ondertekend, uitvoert. In 2015 deed de rijksoverheid 
nader onderzoek naar de mogelijke gevolgen van  
ondertekening van het zesde cultuurverdrag. Dit 
verdrag moet erfgoed onder water beschermen. In 
een eerder stadium adviseerde de commissie de  
regering al positief over de ratificatie hiervan.  

Werelderfgoed
 
Om als land erfgoederen te kunnen nomineren voor 
de Werelderfgoedlijst, moeten deze eerst zijn  
geplaatst op een nationale voorlopige lijst. In 2011 
stelde Nederland deze voor het laatst vast. Een 
commissie van experts, onder voorzitterschap van de 
algemeen secretaris van de Nationale UNESCO  
Commissie, onderzocht deze potentiële werelderf-
goederen en adviseerde de regering in de periode 
2015-2020 te streven naar de nominatie van vier 
erfgoederen. De minister van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap (OCW) is van plan in 2017 het nominatie-
dossier van de Koloniën van Weldadigheid (Veenhui-
zen, Frederiksoord en Ommerschans), samen met de 
Vlaamse koloniën Wortel en Merksplas, in te dienen 
bij UNESCO. In 2018 kan waarschijnlijk de Nieuwe  
Hollandse Waterlinie volgen, als uitbreiding van 
werelderfgoed Stelling van Amsterdam. In 2019 komen 
dan de Plantages van West-Curaçao aan bod en in 
2020 hopelijk de Romeinse Limes, samen met  
Duitsland, als uitbreiding van het werelderfgoed  
Frontiers of the Roman Empire.

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO vergaderde 
in 2015 in de Duitse stad Bonn. De vergadering begon 
met een oproep aan de internationale gemeenschap 
om tegenstand te bieden aan de dreiging van gewel-
dadig extremisme. Het comité nam ook een verklaring 
aan die geweld tegen cultureel erfgoed veroordeelt en 

besprak de status van de 46 werelderfgoedlocaties die 
op de speciale Gevarenlijst staan, waaronder alle sites 
in Syrië. Bij het beoordelen van de nieuwe nominaties 
verleende het comité aan 24 sites de Werelderfgoed-
status. In totaal zijn staan nu 1.031 erfgoederen op de 
Werelderfgoedlijst. De Nationale Commissie maakte 
deel uit van de Nederlandse delegatie.  

Voor de tweede keer nam de commissie deel aan de 
Vakantiebeurs. Samen met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, de Stichting Werelderfgoed Neder-
land, vrijwilligers van de werelderfgoedsites in  
Nederland en in Curaçao en studenten van Hoge-
school Inholland bemande de commissie een stand 
om informatie over werelderfgoed en duurzaam 
toerisme onder de aandacht te brengen. 

Immaterieel erfgoed 

De Raad voor Cultuur bracht op verzoek van minister 
Bussemaker van OCW een advies uit over de Natio-
nale Inventaris Immaterieel Erfgoed en de opties voor 
een internationale voordracht uit deze Nederlandse 
inventaris. De commissie droeg bij aan het advies 
door nadrukkelijk te wijzen op het mensenrechtelijke 
aspect bij de keuze voor een internationale nominatie. 
Verder benadrukte ze de samenwerking en afstem-
ming met het Nederlands Caribisch gebied, dat veel 
verschillende vormen van immateriële erfgoed kent.

Minister Bussemaker besloot in november namens 
het Koninkrijk der Nederlanden het molenaarsam-
bacht voor te dragen voor UNESCO’s Internationale 
Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De  
Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmole-
naars Gilde en het Gild Fryske Mounders stellen daar-
voor het dossier samen. De periode tot de volgende 
nominatie wordt benut om de inventarissen van het 
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Koninkrijk der Nederlanden op orde te brengen en het 
formele nominatietraject – in samenspraak met het 
Nederlands Caribisch gebied – te ontwikkelen. 

Erfgoed onder water 

De Nederlandse overheid onderzocht in 2015 de 
mogelijkheden en gevolgen van de ratificatie van het 
UNESCO Onderwater Erfgoed Verdrag. Het ministerie 
van OCW vroeg de commissie haar advies over dit 
onderwerp uit 2011 te actualiseren. Ook met het  
ministerie van Buitenlandse Zaken vond overleg 
plaats over de mogelijke consequenties van ratificatie. 
 
In april vond in Parijs een bijeenkomst plaats van  
landen die partij zijn bij het verdrag. Vertegenwoor-
digers van lidstaten, experts en ngo’s discussieerden 
over de mogelijke knelpunten en oplossingen omtrent 
het nog relatief lage aantal ratificaties van het  
verdrag. De Nationale Commissie nam ook deel aan 
de bijeenkomst. Met diverse landen, waaronder 
Indonesië en Denemarken, werd kennis en ervaring 
uitgewisseld over de bescherming van cultureel erf-
goed onder water. 

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
bereidde de commissie een digitaal magazine voor 
over erfgoed onder water en de betere bescherming 

die het UNESCO-verdrag biedt. De publicatie is gericht  
op een algemeen publiek en komt in de loop van 2016 uit. 

Cultuureducatie 

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) heeft samen met Europese 
partnerorganisaties en de UNESCO-leerstoelhouder 
Cultuureducatie het initiatief genomen voor een 
European network of Observatories in Arts and Cultural 
Education with a strong link to UNESCO. De commissie 
nam deel aan de eerste netwerkbijeenkomst en  
expertmeeting over vergelijkend onderzoek in  
kunsteducatie en overlegde met het LKCA over het 
werkprogramma van het Nederlandse observatorium. 

Musea

De afgelopen jaren werkte UNESCO aan een   
‘Aanbeveling voor de Bescherming en Promotie van  
de Sociale Rol van Musea’. De commissie bracht  
hierover advies uit aan de Nederlandse overheid.  
Themagroepslid Lucky Belder nam als lid van de  
Nederlandse delegatie deel aan een intergouverne-
mentele expertmeeting over deze aanbeveling,  
waar experts de laatste conceptversie beoordeelden. 
In november nam de Algemene Conferentie de  
aanbeveling aan. N
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In het Allard Pierson Museum in Amsterdam 
was de tentoonstelling ‘Sicilië en de zee. Duik 
in het verleden’ te zien waar vondsten uit zes 
scheepswrakken werden getoond die rondom 
Sicilië zijn gevonden. In de tentoonstelling 
werd aan de hand van foto’s aandacht be-
steed aan de UNESCO-campagne ‘Keep it Safe’ 
voor de bescherming van erfgoed onder water. 

Cultuur is het bekendste onderdeel van het brede mandaat van UNESCO. Zes  
internationale cultuurverdragen vormen het juridische kader om verschillende 
soorten cultureel erfgoed te beschermen, diversiteit van cultuuruitingen te  
waarborgen en illegale handel in culturele objecten tegen te gaan. 



‘Gebouwen en museumobjecten 
bestuderen, zo zien veel mensen 
archeologie. Ze willen het verleden 
duiden vanuit de wetenschap. Dat is 
maar één deel van het verhaal; mijn 
vak moet ook gaan over rituelen, 
kleding, voedsel. Over cultuur dus. 
Om Afrika te begrijpen kun je niet om 
de orale historie heen. Mensen geven 
kennis over het verleden mondeling 
door. Ze leren elkaar de betekenis van 
heilige landschappen, hoe je een hut 
bouwt. Daar raakt antropologie aan 
archeologie. 

Mijn moeder reisde veel, uit belang-
stelling voor andere culturen. Nadat 
ze terugkwam uit India kookte ze 
Indiaas voor ons en ze leerde ons 
drummen op een trommel die ze had 
meegebracht uit Oost-Afrika. Mijn 
grootmoeder vertelde juist over onze 
eigen cultuur. Alles uit het verleden 
was volgens haar relevant voor het 
heden. Mijn vader, een politiere-
chercheur, leerde me het belang van 
bewijs verzamelen. Vanuit die brede 
achtergrond doe ik onderzoek. In  
Afrika bezocht ik bijvoorbeeld 

Aw-Barkhadle, een plaats die bekend 
staat als moslimheiligdom. Ik ont-
dekte er overblijfselen uit allerlei 
culturen. Aandacht voor pluraliteit 
was ook mijn boodschap als spreker 
tijdens de First Aid Course die de  
Nationale UNESCO Commissie in 
2015 organiseerde: in het verleden 
was er ruimte voor verschillende  
geloven en leefstijlen. In tijden van 
crisis sneuvelt diversiteit, dat moeten 
we zien te voorkomen. 

De keuze om naar Somaliland te 
gaan voor onderzoek was moeilijk. 
Tijdens de burgeroorlog in Somalië 
vluchtte ik naar dat gebied vanuit de 
hoofdstad Mogadishu. Armoede en 
conflict tekenen nog altijd de regio, al 
is Somaliland relatief veilig. Bij mijn 
terugkeer zag ik een land in opbouw. 
Om mijn eigen herinneringen te ver-
werken begon ik via mijn familie met 
onderzoek naar nomadische  
culturen. De weinige archeologie uit 
het gebied gaat alleen over handels-
objecten, daarom ben ik blij dat ik 
aan de Universiteit van Leiden met 
wetenschappers werk die inheemse 

volkeren onderzoeken vanuit  
gemeenschappen zelf. 

Ik wil de rijkdom van het continent 
aan erfgoed en tradities ontsluiten. 
Wat me drijft is het plezier in mijn 
eigen wortels ontdekken op een  
multidisciplinaire manier. Met  
UNESCO en culturele instellingen 
werken we aan een massive open 
online course (mooc) over bedreigd 
erfgoed. Die heeft tot doel een 
gemeenschappelijke basis te creëren 
voor de bescherming van erfgoed via 
identificatie van innovatieve lokale en 
globale gebruiken en perspectieven.

We praten met mensen uit die 
gemeenschappen, leggen hun levens 
vast en geven hen zo een gevoel van 
trots. De mooc bevat documentaire-
achtige films waarin onderzoekers 
hun wetenschappelijke en 
persoonlijke vragen beantwoorden. 
Zodat we ons een idee kunnen 
vormen van de universele waarde van 
erfgoed. Als mensen het daarover 
eens worden, helpt dat de angel uit 
conflicten te halen.’ 
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In de Hoorn van Afrika onderzoekt Sada Mire inheemse, pre-christelijke en pre- 
islamitische culturen. Ze is de enige archeologe die actief is in Somaliland. Met 
UNESCO en andere organisaties probeert ze lokale volken een stem te geven.

Dr. Sada Mire doceert aan de Universiteit van Leiden en onderzoekt via de door haar opgerichte Horn Heritage 
Organisation de historie en inheemse culturen van oostelijk Afrika. Sada Mire studeerde Scandinavische prehistorie en 
archeozoölogie in Zweden. In Londen verdiepte ze zich via diverse studies in de kunstgeschiedenis en archeologie van 
Afrika en Azië.

Communicatie en Informatie

UNESCO stimuleert wereldwijd de vrije uitwisseling van ideeën en de universele 
toegang tot informatie. Daarnaast zet ze zich in voor vrijheid en pluraliteit van de 
media. De organisatie kent twee intergouvernementele programma’s die deze doel-
stellingen ondersteunen: een voor de ontwikkeling van communicatie (IPDC) en een 
voor het toegankelijk maken van informatie (IFAP). 

IPDC subsidieert projecten voor mediaontwikkeling 
en vecht tegen het veelal straffeloos vermoorden van 
journalisten en mediawerkers – UNESCO protesteerde 
in 2015 114 keer tegen dergelijke aanslagen op het vrije 
woord. IFAP wil de kloof dichten tussen informatie-
arme en -rijke landen en stimuleert het debat over 
ethische kwesties die de informatiemaatschappij met 
zich meebrengt.

De bescherming van journalisten en mediavrijheid 
zijn belangrijk voor Nederland. Ons land heeft zitting 
in de programmaraad van IPDC en levert ook de voor-
zitter: Albana Shala van Free Press Unlimited. In 2015 
is Nederland ook, en dat is voor het eerst, toegetreden 
tot IFAP. Yvonne Donders, lid van de Nationale  
UNESCO Commissie, werd zetelhouder. 

De commissie is verder nauw betrokken bij het werk 
van de communicatiesector door haar activiteiten op 
het gebied van digitale duurzaamheid en documen-
tair erfgoed. 

Digitale duurzaamheid
 
Digitaal erfgoed is kwetsbaar, doordat zowel hard- en 
software als informatiedragers een korte levensduur 
hebben. In het PERSIST-project brengt UNESCO de 
ict-industrie, de overheid en bewaarinstellingen zoals 
bibliotheken en archieven bij elkaar, om samen te 
werken aan oplossingen voor het duurzaam behoud 
van digitaal materiaal. Ook worden binnen het 
project nieuwe denk- en werkmethoden ontwikkeld 
die passen bij het karakter van digitaal erfgoed. De 
Nederlandse UNESCO Commissie heeft in 2015 het 
PERSIST-project gecoördineerd. 

Een belangrijke vraag bij digitaal erfgoed is hoe 
selecties zijn te maken uit de enorme hoeveelheid 

beschikbare data. Wat is de moeite van het 
behouden waard, wat niet en wie bepaalt dat? Op 
een meerdaagse expertmeeting in Parijs maakte 
het PERSIST-team een start met richtlijnen die dit 
selectieprobleem kunnen vereenvoudigen. Tijdens de 
bijeenkomst werd ook het idee gelanceerd om een 
platform in het leven te roepen voor het bewaren 
van oude software. Zo’n platform vergroot de kans 
aanzienlijk dat erfgoedinstellingen hun digitale 
collecties levend kunnen houden. 

De commissie organiseerde tijdens de Algemene  
Conferentie van UNESCO een drukbezocht side event 
om de vorderingen van PERSIST te presenteren. 
Ook het Memory of the World Comité van UNESCO 
heeft PERSIST omarmd. Naar verwachting verschuift 
daarom in 2016 het zwaartepunt van het project van 
Den Haag naar Abu Dhabi, waar de voorzitter van het 
comité werkt als directeur van het Nationaal Archief 
van de Verenigde Arabische Emiraten. 
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Tijdcapsules voor  
ons digitaal erfgoed

‘Digitaal erfgoed is kwetsbaar. 
Manuscripten en boeken kunnen 
we lang lezen, zelfs eeuwen nadat 
ze zijn geschreven of gedrukt, maar 
de meeste digitale bestanden zijn 
binnen een decennium al niet meer 
te openen en te lezen. Simpelweg 
omdat de daarvoor benodigde 
software niet meer beschikbaar is. 
Software is essentieel, maar veroud-
ert heel snel. Zo blijven we zitten 
met bestanden die we niet kunnen 
gebruiken. Als er nieuwe applicaties 
worden uitgebracht, krimpt de vraag 
naar oude versies en is het voor 
commerciële ontwikkelaars niet meer 
lonend in updates te investeren. Dit 
gebeurt bij computergames, spread-
sheets, presentatieprogramma’s. En 
als we oude bestanden converteren 
zodat we ze met moderne software 
kunnen benaderen, dan krijgen we 
iets anders dan het origineel te zien. 
De inhoud verschuift bijvoorbeeld. 
Dat is een groter probleem dan je op 
het eerste gezicht zou denken, zelfs 
bij standaarddocumenten. Neem 
bijvoorbeeld een juridisch document 
zoals een pleitnota. Wanneer een ad-
vocaat schrijft: ‘zoals wordt betoogd 
op pagina 12’, dan is het cruciaal dat 
de locatie van de inhoud en pagina-
nummering correct zijn.   
We kunnen digitaal erfgoed alleen  

behouden en ontsluiten als het 
archief- en bibliotheekwezen de 
beschikking heeft over oude pro-
grammatuur. UNESCO-PERSIST 
brengt koepelorganisaties in erfgoed 
en technologiebedrijven bij elkaar 
om dat mogelijk te maken. Daarbij 
concentreren we ons op wereldwijd 
gebruikte software, geproduceerd 
door succesvolle bedrijven als Micro-
soft, IBM, Autodesk en Adobe. Enkele 
van hen hebben al aangegeven te 
willen helpen, zij zijn bereid licenties 
te verstrekken voor het gebruik van 
verouderde software. Daarnaast is er 
software van bedrijven die eenvou-
digweg niet meer bestaan. Mede 
daarom is het nodig dat we met de 
industrie internationaal beleid 
vaststellen over het recht op gebruik 
van verouderde software. 

Technisch is het mogelijk in onbruik 
geraakte applicaties te blijven  
gebruiken via zogenoemde virtual 
machines. Een virtual machine zou je 
kunnen zien als een tijdcapsule. 
Daarop kunnen we een applicatie 
draaien zoals we dat in het verleden 
deden: op een oude computer, met 
oude besturingssystemen. Virtual 
machines vertalen heel slim de 
commando’s van het oude systeem 
naar de moderne computer. Als we 

ze in 
de cloud 
installeren, 
kan oude software via elke computer 
met een internetverbinding wor-
den benaderd. Honderdduizenden 
mensen kunnen dan gebruikmaken 
van oude programma’s en bestanden 
benaderen die anders onbruikbaar 
zouden zijn. 

Natuurlijk rijst ook de vraag of we dit 
economisch levensvatbaar kunnen 
maken. Hoe meer gebruikers, hoe 
meer kans van slagen. Erfgoed- 
instellingen krijgen dagelijks nieuwe 
digitale collecties onder hun hoede. 
Zij moeten die kunnen bewaren,  
catalogiseren en bestuderen. Als  
digitale collecties goed toegankelijk 
zijn, kunnen de instellingen vervol-
gens diensten creëren voor vak- 
mensen en algemeen publiek. 

UNESCO PERSIST fungeert als  
katalysator bij het creëren van een 
platform voor verouderde software 
dat we allemaal kunnen gebruiken. 
Het is van vitaal belang dat de erf-
goedsector en technologiebedrijven 
samenkomen om dit mogelijk te 
maken. Alleen als we samenwerken 
kunnen we ons digitaal erfgoed voor 
toekomstige generaties behouden.’
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“
Digitale kunst en wetenschap, beeldopnames, computerspellen en 
invloedrijke teksten die nooit in druk verschenen: allemaal digitaal erfgoed, 
van pakweg de laatste twintig jaar. Nataša Milić-Frayling werkt aan behoud en 
toegang voor toekomstige generaties.

Nataša Milić-Frayling is hoogleraar Datawetenschappen aan de Universiteit van Nottingham. Hiervoor werkte  
ze jarenlang bij de Research & Development afdeling van Microsoft. Ze is voorzitter van de Onderzoeks- en  
Technologiewerkgroep van het UNESCO PERSIST Programma dat focust op de technische en economische  
oplossingen om computerbewerkingen en digitaal erfgoed duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden.

Aanbeveling Documentair Erfgoed
 
Samen met het Memory of the World Comité Neder-
land en met de experts uit de themagroep Duurzame 
Toegang tot Informatie heeft de commissie gewerkt 
aan aanbevelingen op het gebied van het bewaren en 
ontsluiten van documentair erfgoed. 2015 vormde de 
bekroning van deze intensieve periode van advisering. 
De commissie schreef een derde, uitgebreid advies 
aan de vooravond van een intergouvernementele 
bijeenkomst in Parijs in juli, waarbij ook het digitale 
domein veel aandacht kreeg. De vruchtbare samen-
werking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de Permanente Vertegenwoordiging 
van Nederland bij UNESCO resulteerde in het aan-
nemen van de aanbeveling door de Algemene  
Conferentie in november.  

Memory of the World
 
De lijst van Nederlands documentair erfgoed op het 
Memory of the World Register van UNESCO groeide 
in 2015 met twee inschrijvingen, en komt daarmee 
op elf. De succesvolle nominatie door de Utrechtse 
Universiteitsbibliotheek van het Utrechts Psalter kreeg 
veel aandacht in de media, mede door de expositie 
van dit eeuwenoude handschrift in het Museum 
Catherijneconvent. De inschrijving van de collectie van 
The Language Archive van het Nijmeegse Max Planck 
Instituut voor Psycholinguïstiek was bijzonder omdat 
deze tot stand kwam door een initiatief van het 
Memory of the World Comité Nederland en volledig 
bestaat uit van oorsprong digitaal materiaal.
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unesco.nl/communicatie-informatie

Utrechts Psalter © Universiteitsbibliotheek Utrecht



‘Als tiener studeerde ik vaak met een 
vriendinnetje. Zij was thuis opge-
groeid met Papiaments, ik met  
Papiaments en Nederlands. Ik merkte 
dat mijn vriendin de leerstof even 
goed begreep als ik, maar bij proef-
werken haalde ze steevast een lager 
cijfer. Dat vond ik oneerlijk. In Aruba 
wordt vanaf de eerste klas van het 
basisonderwijs onderwezen in het 
Nederlands, terwijl slechts zeven 
procent van de leerlingen het thuis 
spreekt. Van bijna driekwart van de 
kinderen is de moedertaal Papia-
ments. De andere leerlingen, krap 
twintig procent, groeien op met 
Engels, Spaans of een andere taal. 
De meeste Arubaanse kinderen leren 
basistaalvaardigheden dus in een 
vreemde taal. Het gaat dan onder 
meer over vaardigheden zoals  
studerend lezen, maar ook je uitdruk-
ken, kritisch denken en beargumen-
teerd je mening verwoorden. Veel 
kinderen die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen, lopen een leer- 
achterstand op. Twee op de vijf 
leerlingen in Aruba is in de zesde klas 
van de basisschool al minstens een 
keer blijven zitten. Slechts 18 procent 

van de leerlingen stroomt door naar 
Havo/Vwo, in Nederland is dat 43 
procent. 

Op twee kleuter- en basisscholen  
experimenteert de Arubaanse  
overheid met het Papiaments als  
instructietaal. Daarbij krijgen  
kinderen ook les in de Nederlandse,  
Engelse en Spaanse taal, want vrijwel 
alle Arubaanse kinderen spreken 
op jonge leeftijd ook al een aardig 
mondje Spaans en Engels. Onze 
meertaligheid is een enorme rijkdom. 
Ook omdat we ons daardoor  
makkelijk kunnen inleven in de 
wereld van anderstaligen. Een wereld 
die we onze kinderen vanuit een 
stevige basis en met hun eigen stem 
willen laten verkennen. De lesstof op 
de pilotscholen reflecteert daarom 
ook de Arubaanse cultuur, geschie-
denis en flora en fauna. Die aandacht 
voor de natuur sluit aan bij het 
UNESCO-schoolprofiel. In de zomer 
van 2015 ben ik op de Nederlandse 
UNESCO Commissie afgestapt om te 
zien hoe zij hun UNESCO-scholennet-
werk hebben opgebouwd. Wat ik van 
dit bezoek geleerd heb is dat scho-

len vooral UNESCO-school worden 
vanuit hun eigen visie, vanuit wat zij 
de kinderen willen meegeven. Dat 
spreekt me aan. De essentie van onze 
meertalige scholen is dat ze uitgaan 
van onze gemeenschap. 

Een ander streven is de inzet van 
open educational resources, ook iets 
waar UNESCO zich sterk voor maakt. 
Daarmee kunnen we educatief  
materiaal zelf bewerken. De licentie- 
kosten van de in het Nederlands 
gedrukte schoolmethodes zijn 
namelijk erg hoog. Nieuwe media 
openen deuren. De zee begrenst 
onze wereld niet meer. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat we minder 
‘eilandelijk’ worden. Dit thema ‘het 
eigene versus internationalisering en 
globalisering’ speelt natuurlijk ook in 
Latijns-Amerika en andere delen van 
het Caribisch gebied. Er zijn genoeg 
landen die moeite hebben om de 
verschillende talen van hun bevolking 
een plek te geven in het onderwijs. 
Op dit gebied zouden we sowieso 
graag meer willen samenwerken. En 
met onze ervaring kunnen we hen 
ook veel brengen.’

In 2015 maakte de Nationale UNESCO Commissie van Aruba een herstart. Régine Croes, lid van de commissie en  
beleidsmedewerker bij het Arubaanse ministerie van Onderwijs, is deskundige op het gebied van meertalig  
onderwijs. Ze leidt het Proyecto Scol Multilingual, de meertalige school. 

De Nationale UNESCO Commissie van Aruba zet zich onder meer in voor 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Instructie in de moedertaal en Open 
Educational Resources zijn daarvoor belangrijke sleutels, zegt Régine Croes.

Nederlands Caribisch gebied

Om het UNESCO-netwerk in het Nederlandse Caribische gebied te versterken zijn 
in 2015 opnieuw stappen gezet. Er kwamen nieuwe afspraken om de samenwerking 
binnen het Koninkrijk te verbeteren en de contacten met de Caribische regio zijn 
geïntensiveerd. Daarbij waren in het bijzonder de regiokantoren van UNESCO in 
Havana (Cuba) en Kingston (Jamaica) betrokken. De medewerkers van deze  
kantoren hebben veel expertise over relevante UNESCO-programma’s en thema’s 
voor de regio. Veel aandacht ging uit naar het programma Small Island Development 
States (SIDS). Verder was immaterieel erfgoed een prioriteit. 

De UNESCO-structuur in het Nederlands Caribisch 
gebied bestaat uit de UNESCO Commissies van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten, waarmee de Nederlandse 
Commissie goede contacten onderhoudt. De bijzon-
dere gemeentes Bonaire, Saba en Sint Eustatius vallen 
wat betreft UNESCO-onderwerpen onder de verant-
woordelijkheid van de Nederlandse Commissie. In 
2015 zijn op Bonaire en Sint Eustatius UNESCO- 
aanspreekpunten aangewezen, op Bonaire heeft dit 
de vorm van een werkgroep.  

Immaterieel erfgoed

Op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius vonden 
bijeenkomsten plaats die deel uitmaken van het 
programma om capaciteit op te bouwen voor de 
implementatie van het UNESCO-Verdrag voor de 
bescherming van Immaterieel Erfgoed. Op ieder 
eiland identificeerden de deelnemers welke spelers 
in het sociaal-culturele veld kunnen bijdragen aan de 
bescherming van immaterieel erfgoed. Bovendien  
oefenden ze met in het in kaart brengen van deze 
vorm van erfgoed. Daarbij pasten ze kennis toe die 
eerder was opgedaan in een gezamenlijke training 
voor alle zes eilanden, in Curaçao.  

Zowel Bonaire, Saba als St. Eustatius kennen vele 
vormen van immaterieel erfgoed. Deze staan echter 
onder druk, omdat er geen duurzame structuur be-
staat om dit erfgoed te beschermen. Soms berust het 
doorgeven van kennis en vaardigheden bij een indivi-
du of specifieke organisatie. Het ontbreken van zo’n 
structuur werd dan ook als belangrijkste knelpunt 
genoemd. Om het immaterieel erfgoed minder kwets-
baar te maken zou het een plaats moeten krijgen in 
het lokale cultuurbeleid en het schoolcurriculum. 

In 2016 vindt in Curaçao de laatste gezamenlijke 
training plaats van het capaciteitsopbouwprogramma 
voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint 
Maarten en Suriname. 

Small Island Development States

Het SIDS-programma van UNESCO ondersteunt 
kleinere eilandstaten. Zij hebben veelal met vergelijk-
bare problemen te maken; zo worden ze als gevolg 
van klimaatverandering vaker getroffen door natuur-
rampen. De capaciteitsopbouwprojecten die UNESCO 
vanuit het programma organiseert verbinden lokale 
en regionale betrokkenen waardoor zij sneller kennis 
en kunde kunnen delen.  

Tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO in  
Parijs ontmoetten delegaties van Aruba, Curaçao 
en St. Maarten Irina Bokova, Directeur-Generaal van 
UNESCO. De delegatie van Curaçao verzocht Bokova 
van het SIDS-programma een mondiale prioriteit 
te maken. Om tot een betere uitvoering te komen 
benadrukten de eilandstaten bovendien het belang 
van voldoende financiering. Los van het gesprek met 
Bokova diende de Algemene Conferentie als een goed 
moment om meer algemene UNESCO-zaken binnen 
het Koninkrijk te bespreken.  

Net als tijdens de vorige Algemene Conferentie  
organiseerde Nederland een receptie voor alle 
SIDS-landen bij UNESCO. De receptie werd georgani-
seerd door de ministers Bussemaker (Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap), Dick (Onderwijs, Curaçao), 
Oduber (Toerisme en Transport, Aruba) en  
Fleming-Artsen (Sint Maarten). 
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Onderwijs in de 
   moedertaal  
legt stevige basis    



Commissieleden
Andrée van Es 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 Leerplan- 
ontwikkeling (SLO)

Rietje van Dam-Mieras lid 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 (tot juli 2015) bestuurder, adviseur en coach in onderwijs- en cultuursector
Fouad Laroui (vanaf december 2015) schrijver en universitair docent ‘Epistemologie’ en ‘Franse  

letterkunde’, Universiteit van Amsterdam  
Katrien Termeer hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Wageningen
Wim Weijland (tot juli 2015) directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Erik-Jan Zürcher hoogleraar Turkse talen en culturen, Universiteit Leiden

Algemeen Secretaris
Robert Quarles van Ufford (tot april 2015) hoofd bureau; historicus en oud-diplomaat
Marielies Schelhaas (vanaf augustus 2015) hoofd bureau; sociaal geograaf; voorheen werkzaam bij het  

Prins Bernard Cultuurfonds

Adviserende leden
Karin Dekker hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid,  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frits Brouwer (tot juni 2015)  jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Esther van Duin  jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Mary Kachavos (vanaf juni 2015)  jongerenvertegenwoordiger UNESCO
Lionel Veer ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk 

der Nederlanden bij UNESCO

Bureaumedewerkers
Marike Bontenbal  beleidscoördinator wetenschap (interim)
Jacky Bonoo  office manager (interim)
Rosalie Bouwman  stagiaire
Marieke Brugman  beleidscoördinator onderwijs
Martijn van Eck  communicatieadviseur
Andrea Imhof (tot december 2015)  beleidscoördinator cultuur
Sophie Primot  beleidscoördinator wetenschap
Guggi Schaeffer von Wienwald   office manager
Koosje Spitz   beleidscoördinator cultuur (interim)
Vincent Wintermans   beleidscoördinator communicatie & informatie

 Samenstelling Commissie
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Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau
Roel van Raaij Ministerie van Economische Zaken
Peter Ros RVO
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 (tot juli 2015) 
Lucky Belder Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht  
Frits Brouwer NJR (tot juni 2015)
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
Mary Kachavos NJR (vanaf juni 2015)
Cornelieke de Klerk Erfgoedconsultant
Riemer Knoop Gordion Cultureel Advies
Susan Legêne Vrije Universiteit
Dré van Marrewijk Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (tot april 2015)
Marielies Schelhaas Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (vanaf aug. 2015)
Steph Scholten UVA
Cas Smithuijsen Boekmanstichting 
Koosje Spitz  Nationale UNESCO Commissie, bureau
Wim Weijland Nationale UNESCO Commissie (tot juli 2015)
Carol Westrik Stichting Werelderfgoed Nederland
Mildred van der Zwan Werelderfgoed Podium

Werelderfgoed Podium
Judith Belinfante Samenwerkende Amsterdamse erfgoedorganisaties
Helma Bokhove Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
Aart Oxenaar Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie 
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (tot april 2015)
Marielies Schelhaas Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (vanaf aug. 2015)
Ludger Smit Stadsarchief Amsterdam
Harry Roenhorst Gemeente Beemster
Ben de Vries Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoed in gevaar
Koosje Spitz bureau Nationale UNESCO Commissie
Catherine Antomarchi  ICCROM
Rosalie Bouwman Reinwardt Academie (student)
Stacy Bowe Smithsonian Institution
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Netwerken
UNESCO in Nederland
De Commissie heeft het afgelopen jaar met diverse organisaties en experts samengewerkt in 
advies-, stuur- en themagroepen.

Onderwijs
Anke van Kampen Nationale UNESCO Commissie, voorzitter (tot juli 2015)
Jan van den Akker Nationale UNESCO Commissie (voorzitter vanaf juli 2015)
Willemijn Balk EP-Nuffic
Jan Berkvens SLO
Frits Brouwer NJR (tot juni 2015)
Marieke Brugman  Nationale UNESCO Commissie, bureau         
Ron Dekker Carolus Clusius College
Dirk van Delft Nationale UNESCO Commissie
Esther van Duin NJR
Herman van Holt Sardes
Mary Kachavos NJR (vanaf juni 2015)
Joke van der Leeuw EUROCLIO
Stephan Meershoek EP –Nuffic
Anja Plugge Haagse Hogeschool
Jos Rikers Open Universiteit
Marielies Schelhaas Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (vanaf aug.  2015)

L’Oréal-UNESCO ‘for Women in Science’-beurzen
Jury
Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie (voorzitter)
Douwe Breimer Universiteit Leiden
Ellen van Donk NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie)
Paul Emmelkamp NIAS
Marie-José Goumans Leids Universitair Medisch Centrum 
Aafke Hulk Universiteit van Amsterdam en oud-rector NIAS
Ana Lee L’Oréal

Organisatie
Marike Bontenbal Nationale UNESCO Commissie, bureau
Nick den Hollander NIAS
Inge Kaaijk-Wijdogen L’Oréal
Fernie Maas Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Lidwien Poorthuis Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau

Nederlands UNESCO Geoparkforum
Harry van Zon  Onafhankelijk deskundige (voorzitter)
Marike Bontenbal  Nationale UNESCO Commissie, bureau
Hugo Bouter onafhankelijk deskundige, bestuurslid VVFG
Dré van Marrewijk Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Michiel van der Meulen Geologische dienst Nederland
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Duurzame toegang tot informatie 
Erik-Jan Zürcher Nationale UNESCO Commissie, voorzitter  
Erik Van Aert NWO
Thomas van den Brink UNESCO Jongerenwerkgroep NJR
Elvira Caneda Cabrera Bibliotheek van de Universiteit Leiden
Yvonne Donders Nationale UNESCO Commissie
Marc Dupuis SURF
Andrée van Es Nationale UNESCO Commissie
Rik Janssen KNAW
Marga Koelen Universiteit Twente
John Marks Nationale UNESCO Commissie
Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland
Julia Noordegraaf Universiteit van Amsterdam
Marcel Ras Nederlandse Coalitie voor Digitale Duurzaamheid
Reinier Salverda Memory of the World Comité Nederland
Barbara Sierman Koninklijke Bibliotheek
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (tot april 2015)
Marielies Schelhaas Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (vanaf aug. 2015)
Heiko Tjalsma DANS
Vincent Wintermans Nationale UNESCO Commissie, bureau

PERSIST
Stuurgroep
Getachew Engida Plaatsvervangend Directeur-Generaal van UNESCO
Robert Buckley Nationaal Archief Verenigde Arabische Emiraten
Andrée van Es Nationale UNESCO Commissie
David Fricker International Council on Archives (ICA)
Marco de Niet Directeur Digitaal Erfgoed Nederland
Iskra Panevska UNESCO | Communicatie en Informatie Sector
Ingrid Parent Universiteit van British Colombia, voormalig president IFLA

Task Forces
Julia Brungs IFLA secretariaat
Wilbert Helmus Helmus Advies
Fred van Kan Gelders Archief
William Kilbride Digital Preservation Coalition DPC
Ryder Kouba American University in Cairo
Michiel Leenaars NLnet; Onderwijsraad
David Leitch ICA Secretariaat
Nancy McGovern Bibliotheek Massachusetts Institute of Technology
Nataša Milić-Frayling University of Nottingham
Jos van den Oever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Stein van Oosteren Permanente Delegatie van Nederland bij UNESCO
Jonas Palm Zweeds Nationaal Archief; Memory of the World Sub-Committee on 

Technology
Maureen Pennock British Library   
Marcel Ras Koninklijke Bibliotheek; Nederlandse Coalitie voor Digitale  

Duurzaamheid
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Agnes Brokerhof Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Berrie Bruinenberg Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Jaap van der Burg Helicon Conservation Support
Tom Compaijen Gemeente Amsterdam
Angela Dellebeke Blue Shield / Nationaal Archief
Deborah Dunham Zelfstandig consultant
Teus Eenkhoorn Reinwardt Academie
Farideh Fekrsanati Nationaal Museum voor Wereldculturen
Anouk Fienieg DutchCulture
Robèrt Gooren Koninklijke Nederlandse Landmacht 
Mara de Groot Center for Global Heritage and Development
Marja van Heese Erfgoedinspectie
Jan Hladik UNESCO
Robert Hössen Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Rohit Jigyasu ICOMOS/ICORP
Jessica Johnson Smithsonian Institution
Pieter ter Keurs Rijksmuseum van Oudheden
Andrea Kieskamp Blue Shield Nederland
Bas Kolen HKV Lijn in Water
Jan Kolen Center for Global Heritage and Development
Robert van Langh Rijksmuseum
Judith Large University of Kent
Susan Legêne Vrije Universiteit Amsterdam
Renate van Leijen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Edwin Maes Koninklijke Nederlandse Landmacht
Sada Mire Universiteit Leiden
Wayne Modest Nationaal Museum van Wereldculturen
Karalyn Monteil UNESCO World Heritage Centre
Paul Morel Stadsherstel Amsterdam
Arjen Mulder Warchild Nederland
Hans Mulder Artis Bibliotheek
Anna Paolini UNESCO Amman Office
Martin Petie Belastingdienst / Douane
Eduard Planche UNESCO
Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (tot april 2015)
Flora van Regteren Altena Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Martijn de Ruijter Nationaal Museum van Wereldculturen
Marielies Schelhaas Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris (vanaf aug. 2015)
Annette Schmidt Museum Volkenkunde
Corien Sips Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bas van Sprew Gemeente Amsterdam
Deborah Stolk Prins Claus Fonds
Aparna Tandon  ICCROM
Benno van Tilburg Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Jeroen Vervliet Vredespaleis Bibliotheek
Biljana Volchevska CIE / Centre for International Heritage Activities
Corine Wegener Smithsonian Institution
Robert Wichink Gemeente Amsterdam
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UNESCO in Nederland

UNESCO-scholen in Nederland
Basisonderwijs
• Basisschool Cosmicus, Rotterdam
• De Vrije Ruimte, Den Haag (ook Voortgezet Onderwijs)

Voortgezet onderwijs
• Arentheem College, locatie Titus Brandsma, Velp
• Berlage Lyceum, Amsterdam
• Bernard Nieuwentijt College, Monnickendam  

(oriëntatie school 2015-2016)
• Bonhoeffer College, Enschede (oriëntatieschool 2015)
• Carolus Clusius College, Zwolle
• Christelijk College Nassau Veluwe, Harderwijk
• Christelijk Gymnasium Utrecht
• Cosmicus College, Rotterdam
• CSG Winsum
• Dongemond College, Raamsdonkveer  

(oriëntatieschool 2015-2016)
• Erfgooierscollege, Huizen (oriëntatieschool 2015)
• Gymnasium Felisenum, Velsen-Zuid
• Hofstad Lyceum, Den Haag
• Lorentz Lyceum, Arnhem
• Maaswaal College, Wijchen
• Metis College, Amsterdam
• Oostvaarderscollege, Almere
• Porta Mosana College, Maastricht
• Sancta Maria, Haarlem
• Sint Bonifatiuscollege, Utrecht
• Tabor College, locatie Werenfridus, Hoorn
• Willem de Zwijger College, Bussum  

(oriëntatieschool 2015-2016)

Beroepsonderwijs
• AOC Oost, Twello
• Groenhorst College, Almere 
• Groenhorst College, Barneveld
• ROC A12, Ede
• ROC De Leijgraaf
• ROC Midden-Nederland, Utrecht
• ROC Mondriaan, Den Haag
• Koning Willem I College, Den Bosch
• Haagse Hogeschool, Academy for public management, 

safety and law
• Hogeschool Leiden
• Hogeschool Rotterdam
• Inholland 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 Pérez Salgado;

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

• UNESCO Chair in Sustainability and Governance, sinds 
2013, Universiteit Tilburg, 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
• Schokland en omgeving (1995)
• Stelling van Amsterdam (1996)
• Historisch deel van Willemstad, binnenstad en haven, 

Curaçao (1997)
• Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)
• Ir. D.F. Woudagemaal (1998)
• Droogmakerij de Beemster (1999)
• Rietveld Schröderhuis (2000)
• Waddenzee (2009)
• 17e eeuwse Grachtengordel van Amsterdam binnen de 

Singelgracht (2010)
• Van Nellefabriek (2014)

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

In 2015 hadden de volgende scholen, leerstoelen, gebieden, instellingen of erfgoederen een UNESCO-status.David Rosenthal  Stanford University
Raivo Ruusalepp  Tallinn University
Mahadev Satyanarayanan Carnegie Mellon University
Barbara Sierman  Koninklijke Bibliotheek
Jeanine Tieleman  Digitaal Erfgoed Nederland
Denise de Vries  Flinders University, Adelaide

Experts UNESCO-talenatlas
Reinier Salverda Memory of the World Comité Nederland
Sjef Barbier Meertens Instituut
Sebastian Drude Clariah
Tseard de Graaf  Mercator
Ton van Haaften Leiden University Centre for Linguistics
Hugo Keizer Liaisonbureau EU in Den Haag
Pieter Muysken Radboud Universiteit
Irene van Rossum Brill
Nicoline van der Sijs Meertens Instituut, Radboud Universiteit
Rieks Smeets Onafhankelijk expert
Piet van Sterkenburg Comité International Permanent des Linguistes
Paul Trilsbeek The Language Archive, Nijmegen
Janna Völpel The Language Archive, Nijmegen
Erik-Jan Zürcher Nationale UNESCO Commissie

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

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

Waarnemers:
Hanna Pennock  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vincent Wintermans  Nationale UNESCO Commissie, bureau
Met dank aan:
Wouter Huijser   Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

cc Flickr |  Frank van Laanencc Flickr |  Tomothy Wildeycc Flickr |  Phil Bear
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UNESCO Biosfeergebied
• Waddenzee

UNESCO Global Geopark
• De Hondsrug

Nederlandse inschrijvingen in het UNESCO Memory 
of the World Register
• Archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

(2003), samen met India, Indonesië, Zuid-Afrika en Sri 
Lanka

• Bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos (2003)
• Dagboeken van Anne Frank (2009)
• Archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie 

(2011), samen met Curaçao en Suriname
• Collectie Desmet (2011)

• Archieven van de West-Indische Compagnie (2011),  
samen met Brazilië, Ghana, Guyana, Nederlandse Antillen, 
Suriname, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 

• La Galigo (2011), samen met Indonesië
• Concept-pagina uit het manuscript van het 

Communistisch Manifest en Karl Marx’ persoonlijke 
geannoteerde kopie van de eerste druk van Das Kapital 
(2013)

• Babad Diponegoro of de autobiografische kroniek van 
prins Diponegoro (1785-1855). Een Javaanse edelman, 
Indonesische nationale held en pan-Islamist (2013), 
samen met Indonesië

• Utrechts Psalter (2015)
• Selectie van dataverzamelingen van talendiversiteit in  

de wereld, The Language Archive (2015)
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