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Voorwoord

Voor de Nederlandse UNESCO Commissie en voor UNESCO was 2013 een bijzonder jaar.  
Tijdens de Algemene Conferentie in november zijn scherpe keuzes gemaakt over de toekomst 
van UNESCO. Nederland is voor vier jaar verkozen in de Uitvoerende Raad, het dagelijks bestuur 
van de organisatie, en kan zo meer invloed uitoefenen op de gestelde prioriteiten. De Commissie 
levert als adviseur van de overheid een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de invulling van 
dit lidmaatschap. 

UNESCO bevordert vrede, bestrijdt armoede, stimuleert duurzame ontwikkeling en interculturele 

dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Al sinds 1947 vormt de Nationale 

UNESCO Commissie bij deze doelstellingen de verbindende schakel tussen het professionele veld in 

ons land, de Nederlandse overheid en UNESCO. Ook de andere lidstaten van UNESCO hebben hun 

eigen commissie. Deze commissies werken internationaal samen om het UNESCO-gedachtegoed 

uit te dragen. Ze stimuleren culturele instellingen, wetenschappelijke instituten en UNESCO-leer-

stoelen om de gezamenlijke doelstellingen in de praktijk te realiseren. Na een uitgebreide evaluatie 

versterkte de Algemene Conferentie het samenwerkingsverband tussen de commissies: ‘samen met 

het Secretariaat in Parijs vervult het netwerk een onmisbare rol bij het wereldwijd uitdragen van de 

UNESCO-doelstellingen’. 

Afgelopen jaar stonden uiteenlopende onderwerpen hoog op de publieke agenda. Zoals het bevor- 

deren van onafhankelijke media en vrije toegang tot informatie, bescherming van cultureel erfgoed  

in crisishaarden als Mali en Syrië, en beter internationaal beheer van grondwatervoorraden. In de 

verschillende activiteiten van de Commissie kwamen deze onderwerpen aan bod. Veelal samen met 

partners organiseerde ze lezingen, expertmeetings en workshops. Nieuwe partnerschappen kwamen 

tot stand met onder meer het Werelderfgoed Podium, de Vakantiebeurs en de instellingen die zijn 

verenigd in de Digital Roadmap. 

Extra inzet om de zichtbaarheid van de Commissie en UNESCO in ons land te vergroten leverde een 

recordaantal bezoeken aan de website unesco.nl op. Jongeren, een belangrijke doelgroep voor de 

boodschap van UNESCO, bereikte de Commissie onder meer via het eigen scholennetwerk. In 2013 

kwamen er vier Nederlandse UNESCO-scholen bij. 

Het komend jaar zien wij er naar uit de samenwerking met onze partners uit te bouwen. We werken  

graag met u aan het realiseren van het nieuwe Werkprogramma van de Commissie voor 2014 en 

2015. Het programma en veel meer informatie over onze activiteiten vindt u op unesco.nl. Dit jaar-

verslag geeft alvast een eerste indruk, met de belangrijkste resultaten van 2013 en interviews met 

bevlogen mensen die zich inzetten voor de doelstellingen van UNESCO.
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Leerlingen van UNESCO-school Carolus Clusius College in Zwolle (Foto: Arenda Oomen)
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UNESCO-scholen 
Alle UNESCO-scholen besteden aandacht aan de vier thema’s van UNESCO: vrede & mensenrechten, 

wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling. Ze zijn vrij in de manier waarop ze 

dat doen. De thema’s kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van een vak of aan bod komen in speciale 

projecten. De vraag voor scholen is vaak hoe zij geschikt lesmateriaal kunnen vinden voor dit deel van 

hun onderwijsprogramma. Docententeams zoeken actief naar bestaande materialen, maar ontwikke-

len ook zelf de mooiste dingen. 

In het project UNESCO en Wikiwijs deelden zes middelbare scholen hun materialen. Ze lieten elkaar 

zien hoe ze deze toepassen en verwerkten deze in arrangementen voor Wikiwijs. Via een speciale  

toegang in Wikiwijs (unesco.wikiwijs.nl) konden andere docententeams de UNESCO-materialen 

gemakkelijk vinden. Het project heeft een fraaie collectie aan lesmaterialen opgeleverd, de scholen 

maken daar enthousiast gebruik van. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van MUNESCO – een simulatie 

van de Algemene Conferentie van UNESCO. In november debatteerden en lobbyden bijna negentig 

leerlingen van zes UNESCO-scholen twee dagen lang over resoluties rond het thema moderne  

slavernij. Dankzij de voorbereidingsmodule in Wikiwijs wisten alle leerlingen wat er van hen werd 

verwacht en waren zij allemaal ongeveer even goed voorbereid. 

De Commissie leverde een bijdrage aan de collectie lesmateriaal met de Nederlandse vertaling van 

het lespakket ‘World Heritage in Young Hands’. Dit lespakket wordt overal ter wereld gebruikt om 

jongeren te informeren over werelderfgoed. Voor de Nederlandse versie liet de Commissie opdrachten 

ontwikkelen over de Nederlandse werelderfgoedsites. Het pakket is zowel via Wikiwijs als unesco.nl  

te downloaden.

De UNESCO-scholendag voor alle scholen uit het netwerk en andere belangstellenden trok zo’n 60 

bezoekers. Wikiwijs stond ook hier prominent op de agenda met workshops voor alle schooltypen.  

De scholen presenteerden hun UNESCO-projecten en andere organisaties verzorgden workshops over 

relevante thema’s, zoals werelderfgoededucatie en mobile learning. 

In mei organiseerden twee Nederlandse hogescholen, de Hogeschool Leiden en de Haagse Hoge-

school, met het Vlaamse GroepT Education College uit Leuven de eerste internationale ontmoeting 

binnen het UNESCO-scholennetwerk. Het studentengezelschap met meer dan tien nationaliteiten 

werkte aan een advies voor de Vlaamse en Nederlandse Nationale UNESCO Commissies over de  

nieuwe meerjarenplannen van UNESCO. De Nederlandse Commissie verwerkte de input van de 

studenten in haar advies aan de Nederlandse overheid voor de Algemene Conferentie in het najaar 

van 2013.

Het Secretariaat van UNESCO in Parijs accepteerde in 2013 vier nieuwe Nederlandse scholen.  

Daarmee groeide het scholennetwerk in ons land naar 24 deelnemers. Daarnaast nam de Commissie 

twee nieuwe oriëntatiescholen aan. Om de kwaliteit van het UNESCO-predicaat te waarborgen rappor-

teren de aangesloten scholen ieder jaar over hun activiteiten in een verslag. Verder kent het netwerk 

een systeem van collegiale visitaties. In 2013 zijn twee scholen bezocht. 

ONDERWIJS



Op zoek naar gouden regels
voor onderwijshervormingen

Jan Berkvens is specialist in onderwijs- 
vernieuwing en curriculumontwikkeling op 

internationaal niveau. Hij werkt bij het Nationaal 
Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).

‘Het verschil in welvaart tussen naties 

groeit en bovendien in een steeds hoger 

tempo. Vooral in ontwikkelingslanden 

krijgen kinderen op school vaak onvol-

doende kennis en vaardigheden mee 

om zich als volwassenen te kunnen 

redden en hun land naar een hoger 

niveau te tillen. De meeste regeringen 

en onderwijsinstituten zijn zich hiervan 

bewust en willen hun onderwijs daarom 

graag hervormen.

Ideeën zijn er genoeg: afhankelijk van 

het land of de school moeten kinderen 

bijvoorbeeld “wereldburgers” worden, 

goede onderzoekers of timmermannen. 

Helaas weten maar weinig mensen 

hoe je zulke doelen vertaalt naar een 

concreet en praktisch leerplan waar-

mee docenten aan de slag kunnen. 

Het ontwikkelen van een curriculum is 

een bijzonder omvangrijk proces: hoe 

plan je het, hoe bepaal je de inhoud en 

ontwikkel je de leermiddelen? Hoe krijg 

je het vervolgens ingevoerd op scholen 

en bereid je leerkrachten voor? 

Bij de vernieuwing van hun leerplan 

worden veel landen begeleid door ex-

terne organisaties, waaronder UNESCO 

en het Nationaal Expertisecentrum 

Leerplanontwikkeling (SLO). We zien  

dat externe adviseurs daarbij te veel 

denken vanuit hun eigen, meestal 

westerse context. Zo werd er eens 

computeronderwijs in een nationaal 

curriculum opgenomen terwijl de mees-

te plattelandsscholen in het betreffende 

land geen stroom hadden. Een leerplan 

moet natuurlijk praktisch uitvoerbaar 

zijn, maar het succes hangt ook af 

van meer abstracte voorwaarden zoals 

draagvlak onder ouders, leerkrachten, 

beleidsmakers en onderwijskundigen. 

In de zogenoemde Child Friendly 

Schools in Cambodja leerden kinderen 

bijvoorbeeld kritische vragen stellen. De 

ouders bleken daar veel moeite mee te 

hebben. Soms kan een regering wel iets 

willen, maar denkt de bevolking er heel 

anders over. Het is belangrijk de juiste 

mensen op de juiste momenten in een 

ontwikkeltraject te betrekken. 

In opdracht van de Nationale UNESCO 

Commissie doet de SLO nu weten-

schappelijk onderzoek naar een aanpak 

om de capaciteit voor curriculumontwik-

keling hier en in ontwikkelingslanden te 

versterken. Via uitgebreid literatuur- en 

praktijkonderzoek zijn we tot ontwerp-

principes gekomen, die we hebben  

verwerkt in een praktisch denkmodel. 

Wie alle stappen van het denkmodel 

volgt, kan tot een duurzaam leerplan 

komen dat past bij het land en haar 

bevolking. In 2014 zullen we dit model 

testen in de internationale praktijk.

De ontwerpprincipes konden we mede 

boven tafel krijgen door met toonaan-

gevende instituten binnen UNESCO te 

praten. Zoals het International Insti-

tute for Educational Planning en het 

International Bureau of Education. Het 

model en de ervaringen ermee worden 

natuurlijk met hen gedeeld. Ook andere 

internationale organisaties tonen in te-

resse. Het mooiste is als lokale partijen 

er zelf mee aan de slag gaan en inzicht 

ontwikkelen in hoe je tot een duurzaam 

leerplan komt.’ 

Klaslokaal op de lagere school van Soucouta in Senegal.
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Kwaliteit curriculum verbeteren 
In veel landen legt de overheid in een curriculum vast wat leerlingen op school moeten leren. Maar 

het verschil tussen deze theoretische vaststelling en de praktijk in de klas is vaak groot. UNESCO 

helpt via trainingen in curriculumontwikkeling dat gat te dichten. In 2012 is de Commissie samen  

met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) een onderzoek gestart naar de  

voorwaarden waaraan zulke trainingen moeten voldoen om blijvende resultaten te hebben. 

Centrale kwesties hierbij zijn: bestaan er universele ontwerpprincipes voor wat scholen hun leerlingen 

onderwijzen en op welke manier dat gebeurt? En welke onderdelen van een curriculum zijn zodanig 

afhankelijk van de situatie dat je ze altijd moet aanpassen aan de lokale omstandigheden? In 2013 

zijn aanbevelingen geformuleerd op basis van gesprekken met experts van het International Bureau 

of Education en het International Institute  for Educational Planning – beide UNESCO-instituten – plus 

een uitgebreide literatuurstudie. 

In 2014 legt de Commissie de uitkomsten voor aan een brede groep experts en vinden casestudies 

plaats om de aanbevelingen te toetsen. Het doel is de professionele capaciteit voor en de kwaliteit  

van curriculumontwikkeling te versterken.  

CC Flickr / UNESCO’s Regional Office in Dakar

ONDERWIJS
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Gebiedsontwikkeling van onderaf

Harrie Wolters is 
projectcoördinator bij 

projectbureau 
Geopark de Hondsrug. 

‘Bijna iedereen heeft wel eens van de 

Hondsrug gehoord. Toch weten zelfs 

veel mensen die er wonen weinig van 

de geologie en cultuurhistorie. In het 

gebied dat grofweg loopt van Groningen 

tot Emmen ontstonden tijdens de één 

na laatste ijstijd langgerekte heuvels. 

Hunebedbouwers trokken er 5.500 jaar 

geleden heen want op de “ruggen” was 

het goed wonen in een verder moeras- 

sige omgeving. Ook vandaag heeft het 

leven in het gebied een directe relatie 

met het landschap: de vijf gemeenten 

in het Hondsruggebied liggen hoog 

en droog. Overal vind je sporen van 

de vroege bewoners. Hunebedden, 

grafheuvels, raatakkers, middeleeuwse 

karrensporen - duizenden jaren ge-

schiedenis trekken aan je voorbij.  

Sinds september 2013 mag het Honds-

ruggebied zich het eerste Nederlandse 

Geopark noemen. Geoparken staan 

onder auspiciën van UNESCO. Ze slui-

ten aan bij de UNESCO-doelstellingen 

over bescherming van unieke waarden, 

draagvlak creëren bij de bevolking en 

het bevorderen van onderwijs. Een Geo-

park heeft bijzondere natuur en cultuur, 

maar er leven ook mensen. Als zij geen 

werk hebben, zullen ze hun omgeving 

niet beschermen. Daarom is aandacht 

nodig voor duurzame economische 

ontwikkeling. Dat vraagt om een ander 

model dan werelderfgoed, meer van 

onderaf georganiseerd samen met de 

bevolking. UNESCO is vanaf het begin 

betrokken bij de Geoparken, inmiddels 

zijn er wereldwijd honderd. Samen met 

de Nederlandse UNESCO Commissie 

zijn we bezig een nationaal platform 

op te richten dat nieuwe aanvragen 

beoordeelt. 

Het Hondsruggebied kreeg de  

Geopark-status dankzij de bijzondere 

geologie in relatie tot de mens. Een 

andere eis was dat er wetenschappelijk 

onderzoek plaatsvindt, in ons geval een 

promotieonderzoek naar de ontstaans-

geschiedenis van het gebied. Samen 

met de Rijksuniversiteit Groningen is 

bovendien een wetenschappelijk comité 

opgericht. De Geopark-status houden 

we vier jaar. Daarna moeten we opnieuw 

aantonen dat we actief zijn met cultuur, 

natuur en wetenschap, dat politiek en 

bewoners erbij betrokken zijn, dat er  

financiële middelen zijn. Ieder park moet 

namelijk zelf voor inkomsten zorgen. 

Van oudsher is het toerisme in deze 

regio sterk. Vreemd genoeg verscheen 

het laatste boekje over de Hondsrug in 

1970. We hebben dus een sterk merk, 

maar het is niet geladen. Dat willen we 

met de Geopark-status bereiken. Vanuit 

de historie leggen we verbindingen tus-

sen bijvoorbeeld natuurbeheer, recreatie 

en cultuurgeschiedenis. Het Geopark 

is de kapstok voor samenwerking. Met 

120 partners in het gebied geven we 

cursussen, maken we exposities, zetten 

we wandelroutes uit en organiseren we 

excursies. Voor toeristen, maar vooral 

voor de eigen bevolking.  

UNESCO pleit ervoor dat wetenschap-

pelijk onderzoek de basis vormt voor 

beleid. Het Hondsruggebied laat dat 

treffend zien. Het promotieonderzoek 

bevestigde hoe uniek dit gebied is. Daar-

door stond de politiek er volledig achter 

dat we de Geopark-status aanvroegen. 

Diverse instanties en overheden staken 

er vervolgens geld in uit oogpunt van 

gebiedsontwikkeling. En nu we de status 

hebben, stemmen gemeenten en  

provincie hun beleid af op het Geopark.’
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Duurzaam waterbeheer 
Vrijwel al het zoetwater op aarde bevindt zich ondergronds. Het zit in grensoverschrijdende water-

lagen. Dat maakt duurzaam beheer van deze waterbronnen een complex internationaal vraagstuk. 

UNESCO, de Wereldbank, de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en andere partners proberen hiervoor 

een actieplan te ontwikkelen aan de hand van vijf regionale consultaties. In maart 2013 vond in  

Den Haag de consultatie plaats voor de landen in Europa Noord-Amerika en Centraal-Azië. De  

Nederlandse UNESCO Commissie was medeorganisator. 

Hoe kun je met zoveel concurrerende spelers eerlijke toegang tot grondwater garanderen en uitputting 

en vervuiling van bronnen voorkomen? Die vraag stond centraal tijdens de consultatie. In een ronde-

tafelgesprek ging het over het delen van gegevens, instrumenten en ervaringen, over de verschillende 

besluittermijnen en over het versterken van de banden tussen waterdeskundigen, overheden en het 

bedrijfsleven. Aan het gesprek namen 7 grote bedrijven en 22 landen die lid zijn van de Europese 

economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) deel.

De belangrijkste conclusies van de consultatie waren dat de mislukking van grondwaterbeheer vaker 

te maken heeft met gebrek aan goed bestuur dan met onvoldoende begrip van hydrogeologie. En dat 

succesvol duurzaam grondwaterbeheer intensievere betrokkenheid vereist van lokale gebruikers en 

belanghebbenden. 

Geopark
Als eerste gebied in Nederland kreeg de Hondsrug in september 2013 de status van Geopark.  

De Commissie ondersteunde de aanvraag bij het European Geoparks Network. Het patroon van zand- 

ruggen - waarvan de Hondsrug de meest prominente is - maakt het gebied geologisch uitzonderlijk  

in de wereld. Geopark de Hondsrug belicht voor een breed publiek de verbinding tussen ondergrond, 

landschap, natuur en cultuurgeschiedenis. Ook andere gebieden in ons land hebben interesse in  

de Geopark-status. Om alle initiatieven te coördineren ondersteunt de Commissie de Hondsrug bij  

het opzetten van een nationaal Geopark-forum. De eerste bijeenkomst van dit forum vindt plaats in 

het voorjaar van 2014.

WETENSCHAP

CC Flickr / Abigail Boldt

WETENSCHAP



CC Flickr / Texas A&M AgriLife
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Onderzoek naar duurzame 
micro-algen-biotechnologie

Vrouwen in de wetenschap
De Nederlandse L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’-beurzen zijn in 2013 voor de tweede keer 

uitgereikt. Via deze weg willen L’Oréal, de Nationale UNESCO Commissie, het Netherlands Institute 

for Advanced Studies en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het percentage vrouwelijke 

hoogleraren in Nederland verhogen (14,8%, stand 2012). De Commissie en haar partners werkten  

bij de uitreiking van de beurzen voor het eerst samen met het World Science Festival Amsterdam.

Maria Barbosa en Frances de Man ontvingen ieder een beurs van € 25.000 om hun excellente  

wetenschappelijke onderzoek te stimuleren. Barbosa is directeur van AlgaePARC (gelieerd aan de  

Wageningen Universiteit). Ze doet onderzoek naar een soepele invoering van duurzame micro- 

algen-biotechnologie in onze maatschappij. De Man zoekt als universitair docent bij het VU Medisch 

Centrum naar een betere behandeling van pulmonale hypertensie, een ongeneeslijke longziekte. 

 

UNESCO-leerstoelen
In 2013 groeide het netwerk van Nederlandse UNESCO-leerstoelen van vier naar vijf. De leerstoel 

Sustainability and Governance aan de Universiteit Tilburg kreeg in juni de UNESCO-status. Leer-

stoelhouder prof. dr. Roel in ’t Veld onderzoekt toepassingen van wetenschap op duurzaamheid in 

openbaar bestuur en richt zich daarbij vooral op duurzaamheid in de kennisdemocratie.  

De Commissie gaf een positief oordeel over de uitkomsten van het vierjarig bestaan van de UNESCO- 

leerstoel ‘Knowledge transfer for sustainable development supported by ICT’s’ bij de Open Universiteit. 

Op basis hiervan heeft het Secretariaat van UNESCO in Parijs de leerstoel voor vier jaar verlengd. Met 

een Social Entrepreneurship project onderzoekt de leerstoel de ontwikkeling van open leermaterialen 

(Open Educational Resources) die ondernemersvaardigheden aanleren, bestemd voor formeel en 

informeel onderwijs in Kenia.
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Het papieren geweten

Jeroen Vervliet is directeur 
van de Bibliotheek van het 

Vredespaleis en voorzitter van 
Blue Shield Nederland.

‘Bij de bescherming van cultureel 

erfgoed spreken boeken en archieven 

minder tot de verbeelding. Toch kunnen 

ze van grote waarde zijn, bijvoorbeeld in 

conflictsituaties. In de Bibliotheek van 

het Vredespaleis verzamelen we  

materialen van iedere clash die tot een 

zaak bij het Internationaal Gerechtshof 

kan leiden. Zouden we ons nu pas 

verdiepen in de situatie in Irak en Syrië, 

dan waren we te laat. Het materiaal dat 

mijn voorgangers in 1955 verzamelden 

over de onrechtmatige daad in het  

recht van Irak ondersteunde jaren later 

de aanklacht tegen een zakenman die  

chemicaliën leverde aan Saddam  

Hoessein. Ook partijen bij tribunalen 

doen een beroep op onze archieven. 

Onze betrokkenheid bij (post-)conflict- 

situaties is documentair. Bij het Interna-

tionaal Gerechtshof speelde bijvoorbeeld 

een zaak over een grensconflict tussen 

Cambodja en Thailand. Een tempel in 

dat gebied werd gebruikt als militair 

bolwerk. Wij kunnen kaarten, bronnen 

uit het koloniale tijdperk en recente 

verdragen laten zien. Als Nederlandse 

organisatie zijn we dienstbaar aan het 

Internationaal Gerechtshof. De Griffie 

verzamelt bij ons voor een zaak relevan-

te documentatie. 

Een breder publiek bereiken we via 

de Peace Palace Library Lectures. We 

organiseren lezingen over onderwer-

pen die raken aan internationaal recht. 

In juni ging het over de bescherming 

van cultureel erfgoed na een ramp of 

conflict. Hiervoor werkten we samen met 

de Nationale UNESCO Commissie. Bij 

ieder onderwerp zoeken we intellectuele 

verdieping, maar zorgen ook dat je het 

verhaal zonder voorkennis kunt begrij-

pen. Rond de ontwikkelingen in Soedan 

ging een lezing over het hoe en waarom 

van afscheiding met Zuid-Soedan. Een 

andere keer vertoonden we films over 

aanklachten tegen verkrachtingen in het 

Grote Merengebied in Afrika.  

Overigens moeten bibliotheken ook in 

vredestijd voorbereid zijn op calamitei-

ten. Gelukkig zijn we hierbij “verzekerd” 

van externe expertise. Zo hielpen na 

de brand bij de TU Delft specialisten 

om archieven over de geschiedenis van 

de Nederlandse bouwkunde te red-

den nadat die wekenlang in bluswater 

hadden gestaan. Het bundelen van dit 

soort expertise doen we met Blue Shield 

Nederland, een netwerkorganisatie voor 

instanties die te maken hebben met 

de bescherming van cultureel erfgoed. 

Blue Shield geeft advies als na een 

dijkdoorbraak een gemeentearchief is 

beschadigd. Nederlandse specialisten 

gingen naar Egypte, Libië en Mali van-

wege de plundering van musea. Blue 

Shield is een soort Rode Kruis voor de 

bescherming van cultureel erfgoed. De 

Nederlandse organisatie maakt deel uit 

van een internationaal netwerk waarin 

ook UNESCO deelneemt. 

In het voorjaar van 2014 vieren we het 

60-jarig bestaan van het Haagse Verdrag 

over de bescherming van culturele goe-

deren in geval van een gewapend con-

flict. Ons land is toonaangevend op het 

gebied van de internationale rechtsorde, 

daar hoort bij dat je het bewustzijn over 

dit onderwerp wilt versterken. Samen 

met de Nationale UNESCO Commissie 

organiseert Blue Shield een fototentoon-

stelling langs de hofvijver in Den Haag 

die laat zien wat dankzij het verdrag is 

bereikt, of niet.’

C
C
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Vredespaleis, Den Haag
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Erfgoed- en watersector ontmoeten elkaar
Van 25 tot 28 september 2013 vond in Amsterdam de conferentie ‘Protecting Deltas: Heritage Helps!’ 

plaats. Organisator was de Nederlandse afdeling van ICOMOS, een internationale non-gouvernemen-

tele organisatie die zich richt op de bescherming van cultureel erfgoed en UNESCO adviseert over 

werelderfgoed. 

De conferentie ging over delta’s. In deze gebieden wonen vaak veel mensen. Water kan er een 

geduchte vijand zijn en tegelijkertijd een belangrijke inkomstenbron. Bovendien spelen in deltage-

bieden specifieke vragen op het gebied van zout- en zoetwaterbeheer. Doel van de bijeenkomst was 

het bewustzijn te vergroten dat de erfgoed- en de watersector elkaar nodig hebben om toekomstige 

problemen op het gebied van klimaatverandering het hoofd te bieden. 

De Nationale UNESCO Commissie was één van de partnerorganisaties bij de conferentie. Op uitno-

diging van de Commissie gaven experts uit Cambodja en Thailand presentaties over de relatie tussen 

water, werelderfgoed en immaterieel erfgoed. Het overdragen van traditionele kennis en gebruiken is 

belangrijk om goed te kunnen omgaan met de kansen en bedreigingen die water biedt.

Ruim honderd nationale en internationale experts uit de erfgoed- en watersector namen deel. Ze 

stelden gezamenlijk ‘the Statement of Amsterdam’ op met concrete aanbevelingen voor betere kennis- 

uitwisseling tussen de verschillende sectoren. Deze aanbevelingen moeten het risico op rampen in 

delta’s helpen verkleinen.

Viering diversiteit
Op 21 mei viert de wereld de Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling. In 2013  

organiseerden de Anna Lindh Foundation, de Nationale UNESCO Commissie en andere partners een 

congres over de culturele diversiteit in de Europees-Mediterrane regio. Het thema van de dag luidde 

Do One Thing for Diversity & Inclusion. Die oproep kwam terug in workshops, presentaties, paneldis-

cussies en muziek. Commissielid Yvonne Donders, tevens hoogleraar Internationale Mensenrechten 

en Culturele Diversiteit, stelde in haar toespraak: ‘We are not born interculturally competent, we  

become competent through education, learning and life experiences.’ Ze riep alle deelnemers op in 

hun eigen professionele en persoonlijke leven culturele diversiteit en inclusie te bevorderen.      

Vredeslezing
Het Vredespaleis in Den Haag – wereldwijd het symbool van vrede en recht – stond in 2013 volop in 

de belangstelling vanwege zijn honderdjarig bestaan. De Nationale UNESCO Commissie organiseer-

de er op 17 juni samen met de bibliotheek van het paleis en de Carnegie Stichting de Peace Palace 

Library Lecture over de bescherming van cultuur tijdens conflicten. In positieve zin kan cultureel 

erfgoed bijdragen aan verzoening, wederopbouw en identiteitsvorming. Maar om ideologische redenen 

is het ook vaak doelwit van verwoesting in een conflict. Op uitnodiging van de Commissie sprak  

Aparna Tandon, projectspecialist van ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation 

and Restoration of Cultural Property) over de sterke en zwakke punten van internationale samen- 

werking op dit terrein. Bas ter Haar gaf, als voormalig ambassadeur van Nederland bij UNESCO en  

tegenwoordig senior onderzoeker bij Instituut Clingendael, een tweede lezing. Hij vertelde hoe  

UNESCO een cultuur van vrede wil bereiken in de hoofden van mensen. Daarvoor is in zijn visie  

morele en intellectuele solidariteit van de mensheid nodig en een volledige participatie van de wereld-

bevolking. 

CULTUUR
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UNESCO-simulatie
De stichting TEIMUN (The European International Model United Nations) is een internationale studen-

tenvereniging die jaarlijks in de zomer een zevendaagse simulatie van de Verenigde Naties organi-

seert. De achterliggende gedachte is dat internationaal georiënteerde jongeren door het ‘naspelen’ 

van VN-organisaties mogelijke oplossingen kunnen vinden voor problemen waarop de internationale 

politiek (nog) geen antwoord heeft. Tijdens de conferentie in 2013 simuleerde een groep van dertig 

internationale jongeren voor het eerst UNESCO. De Nationale UNESCO Commissie sloot hiervoor 

een partnerschap met de studentenorganisatie. De Commissie verzorgde voor de deelnemers het 

achtergrondmateriaal en een excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op uitnodi-

ging van de Commissie gaven deskundigen een lezing over de rol van UNESCO bij de bescherming 

van erfgoed in conflictgebieden, de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en het bevor-

deren van de veiligheid van journalisten. De Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger UNESCO was 

voorzitter van de UNESCO-simulatie. Prinses Laurentien sprak de deelnemers toe bij de opening van 

de internationale studentenconferentie.

 

Advies en bewustwording
Eén van de taken van de Nationale UNESCO Commissie is advies geven over de zes  

Cultuurconventies van UNESCO: 

• Conventie 1954 (en 2e protocol) ter bescherming van culturele goederen in geval van een  

gewapend conflict;

• Conventie 1970 ter bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen;

• Werelderfgoedverdrag 1972;

• Conventie 2001 ter Bescherming van Cultureel erfgoed onderwater;

• Immaterieel erfgoed Verdrag 2003;

• Conventie 2005 ter Bescherming en bevordering van diversiteit van cultuuruitingen.

In 2013 heeft de Commissie aan onder meer de Nederlandse overheid, Tweede Kamerleden en  

culturele organisaties geadviseerd over:

• de periodieke rapportage van Nederland over het behoud en beheer van de negen  

Werelderfgoederen in Nederland en Curaçao;

• de oprichting van het Werelderfgoed Podium in Amsterdam;

• operationele richtlijnen voor de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen;

• de periodieke rapportage van Nederland over de diversiteit van cultuuruitingen;

• de werking van het verdrag voor de bescherming van immaterieel erfgoed;

• de uitkomsten en aanbevelingen van het advies van cultureel erfgoed onderwater.

De Commissie organiseerde voor specifieke doelgroepen ook lezingen en andere activiteiten om 

bewustwording te stimuleren, waaronder:

• presentaties en workshops over duurzaam toerisme en erfgoed voor studenten en reisorganisaties;

• een postersessie en presentatie over de Conventie voor de bescherming van cultureel erfgoed 

onderwater bij de Noordzeedagen;

• een presentatie over de implementatie van de Conventie ter bescherming van Immaterieel erfgoed, 

in het Caribische gebied.

• een presentatie voor conservatoren over de Conventie voor de bestrijding van illegale handel in 

cultuurgoederen.

CULTUUR



Wereldwijde dialoog over digitaal 
erfgoed 

Miriam Nisbet is directeur van de Office  
of Government Information Services, een ombuds- 

organisatie voor de Amerikaanse Freedom of Information 
Act. Eind 2013 zat ze de eerste conferentie voor van 

UNESCO-PERSIST, het Platform to Enhance the Sustaina-
bility of the Information Society Transglobally. 

‘De hedendaagse informatietechnologie 

is zeer geavanceerd. Toch weten we 

niet goed hoe we digitale informatie, 

en met name e-mail, voor langere tijd 

kunnen bewaren en ontsluiten. Er zijn 

talloze voorbeelden van digitale infor-

matie die verloren is gegaan, meestal 

doordat het ontoegankelijk is geworden. 

De gevolgen zijn ernstig: ontbrekend 

juridisch bewijsmateriaal, gaten in de 

geschiedschrijving, verdwenen kennis. 

Soms kunnen mensen of organisaties 

geen verantwoording meer afleggen of 

wettelijke verplichtingen niet nakomen. 

Duurzame toegang tot waardevolle 

digitale informatie is in ieders belang - 

van overheden tot burgers en bedrijven. 

Erfgoedinstellingen zoals archieven en 

bibliotheken proberen al jaren standaar-

den te definiëren om die duurzaamheid 

te realiseren. Technologiebedrijven 

dragen wel oplossingen aan, maar zij 

denken daarbij toch meer aan de korte 

termijn. 

De problemen waren aanleiding voor  

de UNESCO-conferentie over duur-

zaamheid en  digitaal erfgoed in Van-

couver 2012. Daar is gesproken over 

de noodzaak van een universele Digital 

Roadmap met oplossingen, overeen-

komsten en beleid. Zo’n plan slaagt 

alleen wanneer alle belanghebbenden 

samenwerken – overheden en overkoe-

pelende organisaties voor zowel archief- 

en bibliotheekwezen als ICT-bedrijven. 

Maar het vraagt nogal wat om deze 

partijen bij elkaar te brengen. UNESCO 

kan dat. Niet alleen omdat ze bijna 

tweehonderd lidstaten representeert, 

ook omdat ze dankzij haar ICT-activi-

teiten in onderwijs en wetenschap al 

contacten heeft in de technologiesector. 

Bovendien bestaat wereldwijd grote 

waardering voor het werk van  

UNESCO. 

Voor de roadmap heeft UNESCO het 

PERSIST-platform in het leven ge-

roepen. De Nederlandse Nationale 

UNESCO Commissie nam het initiatief 

voor de eerste conferentie, samen met 

de International Council on Archives 

(ICA) en de International Federation 

of Library Associations and Institutions 

(IFLA). Beide zijn inhoudelijk zeer ster-

ke partners. Het feit dat de Nederlandse 

regering financieel bijdraagt onder-

streept het belang van het project. 

In Vancouver en Den Haag heb ik 

gemerkt dat ook de technologiesector  

verantwoordelijkheid wil nemen voor 

digitale duurzaamheid. Maar daarmee 

zijn we er nog niet. Belanghebbenden 

zullen nauw moeten samenwerken, 

maar spreken nog niet dezelfde “taal”. 

Zo’n conferentie draagt bij aan weder-

zijds begrip. Daarmee kunnen we het 

belangrijke gesprek dat nu op gang is 

gekomen voortzetten, niet alleen tijdens 

de volgende conferentie in 2014, maar 

ook daarbuiten.’
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Open Access 
UNESCO stimuleert het gebruik van Open Access als belangrijk instrument om onderzoekers over  

de hele wereld betere toegang te geven tot wetenschappelijke publicaties. 

In november 2013 organiseerden de Nederlandse en Duitse Nationale Commissies samen met het 

UNESCO Secretariaat in Parijs een Regionale Consultatie over Open Access. Tijdens deze bijeenkomst 

in Berlijn discussieerden specialisten uit Noord-Amerika en West-Europa over de verdere implemen-

tatie van UNESCO’s Open Access Strategie. Aan de bijeenkomst namen zo’n dertig experts deel uit 

veertien landen. 

In de westerse wereld gebruikt men vooral het ‘belastingbetalersargument’ voor Open Access: vrije 

toegang tot de wetenschap voor iedereen is billijk, omdat de kosten voor de productie ervan voor het 

grootste gedeelte door de belastingbetaler wordt gedragen. Ook een andere benadering is mogelijk: 

artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat een passage die stelt dat 

eenieder het recht heeft om “deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daar-

van”. Met dit recht is tot op heden weinig gedaan. UNESCO zou moeten onderzoeken of dit mensen-

recht kan worden ingezet om Open Access wereldwijd te stimuleren. De Commissie droeg in Berlijn 

verder bij aan het verbeteren van de informatie op UNESCO’s Global Open Access Portal (GOAP) en 

ze versterkte haar contacten met verschillende organisaties die een belangrijke rol spelen in het ver-

sterken van Open Access, zoals de Europese Commissie, het Open Society Instituut en OpenAIRE.

UNESCO Digital Roadmap
Sinds de jaren ’90 blijkt steeds duidelijker dat duurzaam beheer van digitaal erfgoed een groeiend 

probleem is. Het kost veel moeite om authentieke digitale informatie duurzaam vast te leggen en  

tegelijkertijd toegankelijk te houden. Daarvoor zijn niet alleen technische, maar ook organisatorische 

oplossingen nodig. Zoals afstemming tussen en aanpassingen in de digitale infrastructuur en architec-

tuur bij organisaties. Dit reikt boven de macht van erfgoedinstellingen alleen. Overheden, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. 

UNESCO probeert in haar ‘Digital Roadmap’-project precies deze samenwerking te organiseren. Doel 

van het project is een wereldwijd platform creëren voor bewaarinstellingen, overheid en bedrijfsleven. 

UNESCO heeft een goede uitgangspositie om dit idee te verwezenlijken gezien haar wereldwijde toe-

gang tot overheden, haar mandaat om de verspreiding van ideeën in woord en beeld te bevorderen  

en haar expertise op het gebied van erfgoed.

Om die reden organiseerde de Commissie met verschillende nationale en internationale partners een 

expertbijeenkomst in Den Haag. Medeorganisatoren waren onder meer het Nationaal Archief, de 

Koninklijke Bibliotheek, Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, de International Council on Archives 

(ICA) en de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Tachtig nationale 

en internationale experts namen deel. Vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Europese 

Unie, UNESCO, Microsoft en de International Chamber of Commerce maakten deel uit van het panel. 

De deelnemers concludeerden dat het platform, zoals dat de organisatoren voor ogen staat, be-

staansrecht heeft: de Digital Roadmap zal de dialoog over digitale duurzaamheid voortzetten en best 

practices delen.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE



EHBO voor erfgoed 

Aparna Tandon organiseert
wereldwijd cursussen in risicomanagement

en eerste hulp voor cultureel erfgoed bij
rampen en conflicten. Haar thuisbasis is ICCROM, the 
International Centre for the Study of the Preservation 

and Restoration of Cultural Property.

‘Met beschadiging en soms zelfs 

verdwijning van erfgoed gaat niet alleen 

verleden, maar ook heden en toekomst 

van mensen verloren. Na de tyfoon op 

de Filipijnen bezocht ik een van de oud-

ste kerken van het land: totaal verwoest. 

Het gebouw was waardevol vanuit kunst-

historisch oogpunt, maar ook een plek 

waar de bevolking samenkwam en ritu-

elen uitvoerde, waar mensen kracht en 

hoop vonden. Zelf ben ik opgegroeid in 

India, een land met een enorme rijkdom 

aan culturen die voor een deel worden 

bedreigd, vaak moedwillig. Daar en in 

mijn werk heb ik geleerd dat het materi-

ele onlosmakelijk is verbonden met het 

immateriële. Behoud en bescherming 

van hun erfgoed versterkt mensen en 

hun samenleving. 

Vanwege de toename in natuurgeweld 

organiseert ICCROM al enkele jaren 

cursussen in risicobeheersing van  

cultureel erfgoed bij rampen. Maar bij 

een aardbeving of overstroming werk 

je in een andere context dan in een 

oorlogssituatie. Daarom startten we in 

2010 met een ‘eerste hulp’-training voor 

bedreigd erfgoed in conflictgebieden, 

met steun van de Italiaanse regering. 

Een deel van het lesmateriaal hebben 

we al kunnen inzetten in Iran, Irak,  

Libanon, Syrië en Colombia, mede  

dankzij de financiële steun van het  

Prins Claus Fonds. 

In noodsituaties zijn niet altijd spe-

cialisten uit elk vakgebied aanwezig. 

Deelnemers aan deze intensieve training 

zijn niet alleen werkzaam voor lokale 

erfgoedinstituten, maar ook bij huma-

nitaire hulporganisaties en bijvoorbeeld 

de hulp- en veiligheidsdiensten. Experts 

onderwijzen hen zes weken in alles 

dat bij de bescherming van erfgoed in 

conflictgebieden komt kijken. Denk aan 

communicatie, bemiddeling, logistiek, 

beveiliging, ethiek en samenwerking met 

militairen. We bekijken onder andere 

welke uitwerking een bom kan hebben 

op verschillende materialen en bestude-

ren stutmiddelen die vrijwel onder alle 

omstandigheden voorhanden zijn.  

Gezien de internationale samenstelling 

van de deelnemersgroep zijn de discus-

sies soms verhit. Dit neutraliseren we 

met conflictanalyse: wat is het patroon 

van verwoesting? 

Na de training of workshops zijn deze 

mensen in staat direct actie te onder-

nemen. Zoals in Syrië begin 2013. In 

het Nationaal Museum in Damascus 

kwamen zo’n 75 Syrische erfgoedpro-

fessionals bij elkaar. Via internet spraken 

ze met vakgenoten over de hele wereld. 

Direct na deze bijeenkomst hebben de 

Syriërs de museumcollectie geëvacu-

eerd. Om veiligheidsredenen overigens 

naar een voor ons geheime locatie. 

In 2014-15 organiseren we een eerste 

hulp-training in Nederland, in samen-

werking met de Nationale UNESCO 

Commissie. De voorbereidingen hiervoor 

zijn in volle gang. Ook hopen we met 

de Commissie ons model verder te 

ontwikkelen: het trainen van lokale 

vakmensen, zodat zij zonder hulp van 

buiten de schade kunnen beperken. 

Overigens werken we al heel lang samen 

met Nederlanders. De Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed en het Nationaal 

Archief dragen bijvoorbeeld inhoudelijk 

bij aan onze cursussen. Op het gebied 

van risicomanagement heeft Nederland 

veel kennis en ervaring met de wereld 

te delen. 

Tyfoon Haiyan veroorzaakte totale 
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De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en (Noord-)Afrika stellen UNESCO voor grote 

nieuwe uitdagingen in conflictsituaties en landen in transitie. Als gespecialiseerde VN-organisatie 

heeft UNESCO met name een rol te vervullen op het gebied van onderwijs, persvrijheid, vrijheid van 

meningsuiting en cultuur. De Nationale Commissie concentreerde zich, in vervolg op de internationale 

expertmeeting die ze eind 2012 in Leiden organiseerde, vooral op de bescherming van erfgoed in 

deze gebieden. 

Erfgoed in gevaar
De conflicten in Mali en Syrië domineerden in 2013 het nieuws. In beide landen werden veelvuldig 

culturele erfgoederen als monumenten, bibliotheken en archieven vernietigd. Er vonden illegale 

opgravingen plaats op archeologische sites en ontvreemde cultuurobjecten belandden in de illegale 

handel. UNESCO zette zich samen met de wereldgemeenschap, culturele organisaties en experts ter 

plekke in, om beschadigd cultureel erfgoed te reconstrueren en te beschermen. 

De Commissie ziet het als haar taak om nationale en internationale organisaties met elkaar te verbin-

den, kennis en informatie te delen en bewustwording te creëren voor het belang van de bescherming 

van cultureel erfgoed voor verzoening en wederopbouw na conflicten. Daarom nam de Commissie in 

2013 het initiatief om concrete partnerschappen te starten met expertise-organisaties op het gebied 

van de bescherming van cultureel erfgoed in conflictsituaties. Dit gebeurde op basis van het ‘Report 

on the International Expert Meeting: UNESCO’s Conflict and Post-Conflict approaches, its Conventions 

and other international (policy) initiatives in North Africa and the Middle East’, dat de Commissie 

begin 2013 publiceerde.

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is de breed uitgesproken behoefte aan praktische richtlijn- 

en voor de bescherming van cultureel erfgoed in gevaar. Samen met ICCROM en met steun van Blue 

Shield Nederland en het Prins Clausfonds ontwikkelde de Commissie een plan om deze beschikbaar 

te maken. In 2014 onderzoekt de Commissie het geven van ‘eerste hulp’-trainingen en werkt ze toe 

naar een digitale toolkit met bestaande en nieuwe praktische informatie en preventieve maatregelen 

over het beschermen van cultureel erfgoed in (post-)conflictsituaties.  

CC Flickr / IHH Insani Yardim Vaki
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Samenwerken aan UNESCO-idealen

Kees Somer is beleidsadviseur
bij de Directie Erfgoed en Kunsten  
van het ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap (OCW).

‘De 21 landen in het Werelderfgoed 

Comité worden voor zes jaar gekozen uit 

alle lidstaten van het Werelderfgoedver-

drag tijdens de General Assembly. Als 

het goed is gebeurt dat op inhoudelijke 

gronden, dat is echter steeds minder 

het geval. Het Comité beslist over 

nominaties voor de Werelderfgoedlijst. 

Sommige landen komen tijdens hun 

zittingstermijn met een eigen voordracht 

en lobbyen daar dan voor. Andere 

werpen zich op als belangenbehartigers 

van regio’s. Zo sluipt de politiek in het 

proces. Nederland heeft voor zichzelf 

criteria opgesteld bij het stemmen 

op landen voor het Comité. België en 

Luxemburg schaarden zich al achter 

dit initiatief, via UNESCO brengen 

we het breder ter sprake. Tijdens het 

Nederlandse lidmaatschap, van 2003 

tot 2007, wezen we voortdurend op het 

belang van depolitiseren. Veel landen 

willen sites op de lijst omdat dat status 

en toerisme oplevert, terwijl het gaat om 

het behoud van erfgoed.  

Landen die lid zijn van UNESCO en het 

Werelderfgoedverdrag hebben onder-

tekend, betalen verplicht contributie. 

Maar ieder jaar is meer geld nodig 

omdat het aantal erfgoederen op de lijst 

groeit en de inkomsten niet. Dat geld 

moet komen uit vrijwillige bijdragen van 

de lidstaten. Het ministerie van OCW 

betaalt jaarlijks 375.000 euro  

aan UNESCO voor de uitvoering van  

het Werelderfgoedverdrag en de zoge-

noemde “global strategy”. Deze moet 

de Werelderfgoedlijst evenwichtiger en 

geloofwaardiger maken door niet-wes-

terse landen te steunen bij het behoud 

van erfgoed. De Nederlandse vrijwillige 

bijdrage wordt gestort in het Nether-

lands Funds-in-Trust. Ieder jaar draagt 

UNESCO projecten aan voor financiële 

steun. In 2013 ging deze bijvoorbeeld 

naar een noodfonds in Mali en de 

bescherming van rotsschilderingen in 

Oost Timor.

Bij UNESCO in Parijs trekken wij vaak 

samen op met de Nederlandse  

UNESCO Commissie. We wisselen 

kennis uit en bepalen gezamenlijke 

standpunten. De Commissie is ook lid 

van de projectgroep Werelderfgoed 

binnen ons ministerie. Daarin zitten 

partijen die in Nederland betrokken zijn 

bij werelderfgoed. 

UNESCO kan mondiaal dingen tot stand 

brengen via conventies en aanbevelin-

gen. De organisatie maakt deel uit van 

een enorme infrastructuur met veel 

kennis op het gebied van onderwijs, 

cultuur en wetenschap. Een belangrijke 

taak van de Nederlandse Commissie is 

mensen bekend maken met het werk 

van UNESCO. Ze vormt ook een schakel 

tussen UNESCO Parijs en de Neder-

landse overheid. Dat zie je bijvoorbeeld 

terug in Memory of the World (MoW). 

Dit UNESCO-programma richt zich op 

documentair erfgoed. In het Nederland-

se MoW-comité hebben de UNESCO 

Commissie en OCW een waarnemende 

rol. De Commissie doet veel om de 

positie van Memory of the World binnen 

UNESCO te versterken. Ze heeft samen 

met het Nederlandse MoW-comité een 

advies geschreven over de vraag of er 

een juridisch instrument moet komen 

voor de bescherming van documentair 

erfgoed. Zo zoeken we gezamenlijk 

naar mogelijkheden om waardevolle 

cultuuruitingen te behouden.’

Algemene Conferentie van UNESCO, Parijs (Foto:UNESCO)
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Nationale Commissies
UNESCO kent een zeer belangrijke rol toe aan het netwerk van Nationale Commissies als verbindende 

schakel tussen haar eigen organisatie, overheden en het maatschappelijk middenveld in de lidstaten. 

De Nederlandse Commissie haalde in het bijzonder de banden aan met de Vlaamse, Duitse en Britse 

Commissies. Met als hoogtepunt een tweedaagse bijeenkomst in april voor Europese Nationale Com-

missies in Leuven, mede op initiatief van de Nederlandse Commissie. Er werden speciale workshops 

georganiseerd over Europese samenwerking voor Werelderfgoed en over het gezamenlijk stimuleren 

van Open Access. 

Algemene Conferentie
In november hield UNESCO haar Algemene Conferentie in Parijs. De organisatie stelde beleidslijnen 

vast voor zowel de middellange als lange termijn (vier respectievelijk acht jaar), en het budget voor 

de komende twee jaar. Het ontbreken van contributie uit de Verenigde Staten in combinatie met 

wereldwijde bezuinigingen maakten scherpe keuzes en prioriteitstelling onontkoombaar. Dat leidde 

tot dynamische discussies over de relevantie van UNESCO-programma’s en gaf een nieuwe impuls 

aan toekomstige programmering. Het belang van de cultuurconventies werd unaniem onderstreept, 

evenals de relevantie van UNESCO-programma’s voor de agenda na 2015.

 

Uitvoerende Raad
Nederland is eind 2013 gekozen in de Uitvoerende Raad van UNESCO, dat wil zeggen in het dagelijks 

bestuur. Ons land zal tijdens de zittingstermijn van vier jaar ook optreden als vicevoorzitter van de 

raad namens de Europese en Noord-Amerikaanse landen. De Nederlandse Commissie heeft daar-

mee, in haar adviserende rol naar de overheid, volop mogelijkheden om actief mee te werken aan de 

in gang gezette vernieuwing van UNESCO. 

Externe communicatie
De eind 2012 vernieuwde website www.unesco.nl bleef in 2013 het belangrijkste communicatiemid-

del van de Commissie. Het aantal bezoeken nam toe met ruim 70 procent. Een groot succes bleek  

de met fotoseries verrijkte Werelderfgoedkaart. Daarop staan alle Werelderfgoederen met een  

Nederlandse omschrijving. De Commissie intensiveerde haar aanwezigheid op sociale media als 

Twitter en Facebook. 

In 2013 is voor de tweede keer een publieksversie uitgebracht van het jaarverslag. Verder ontwikkelde 

de Commissie een voorlichtingsfilm over erfgoed onder water. Commissieleden, de Algemeen  

Secretaris en bureaumedewerkers gaven lezingen en presentaties over het werk van UNESCO en ze 

namen deel aan debatten.

ALGEMEEN



Adviezen:
• Advies over de rapportage van Nederland  

over de UNESCO-Conventie Diversiteit van 

cultuuruitingen (april) 

• Advies Documentair Erfgoed Instrument voor 

191ste Uitvoerende Raad van UNESCO

• Advies over concept-‘Operational Guidelines’ 

bij de 1970 UNESCO-Conventie tegen illegale 

handel in culturele objecten (september)

• Advisering voor de Algemene Conferentie van 

UNESCO (najaar)

Expertbijeenkomsten/ 
conferenties/presentaties:
• Gastcollege Marnix Academie Utrecht (januari)

• UNESCO en Wikiwijs: docenten werken samen 

aan een collectie lesmateriaal, te gebruiken 

door alle UNESCO-scholen (januari en maart)

• WSIS +10 meeting UNESCO-Parijs:  

presentatie: Advancing UNESCO’s Open  

Access Strategy; Some Reflections from  

Berlin–10 (februari)

• Presentatie op Duurisme Congres over duur-

zaam toerisme (maart) 

• Open Education Event: presentaties voorzitter 

Nationale Commissie en UNESCO-leerstoel-

houder Fred Mulder over de Paris Declaration 

on OER en de impact daarvan op het Neder-

landse hoger onderwijs (maart)

• Medeorganisator van de vijfde regionale 

consultatie over Groundwater Governance 

(UNECE-regio) (maart)

• UNESCO-leerstoelen bijeenkomst – duurzaam-

heid, leerprocessen, nieuwe media en bestuur: 

meer synergie tussen de UNESCO-leerstoelen 

in Nederland? (april)

• Bijeenkomst met Nationale UNESCO  

Commissies in Leuven; presentatie over  

Werelderfgoed in Open Access (april)

• UNESCO-scholendag te Den Haag; Workshops 

over UNESCO-thema’s, en uitgebreid aandacht 

voor de collectie materialen in Wikiwijs (april)

• Mede-initiator van een kennismaking met een 

culturele missie uit Mali bij Museum Volken-

kunde in Leiden (april)

• Ontmoeting tussen twee Nederlandse en een 

Vlaamse hogeschool (HHS, Hogeschool Leiden 

en Groep T Leuven). Studenten gaven advies 

over de te volgen koers van UNESCO (mei)

• Workshop over UNESCO-scholennetwerk bij 

Groenhorst College Almere (mei)

• Medeorganisator conferentie over culturele 

diversiteit in de Europees-Mediterrane regio 

tijdens Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog 

en Ontwikkeling (mei)

• Deelname aan rondetafelbijeenkomst  

Culture in Conflict door IIAS, Tropenmuseum 

en Prins Claus Fonds (juni)

• Gastcollege aan studenten bestuurskunde 

Haagse Hogeschool (juni)

• Medeorganisator Peace Palace Library Lecture 

(juni)

• Presentatie op expertbijeenkomst over het 

optreden tegen illegale handel in wettelijk  

beschermd cultureel erfgoed georganiseerd 

door de Erfgoedinspectie (juli)

• Initiator UNESCO-simulatie tijdens The  

European International Model United Nations 

in Den Haag; Presentatie over VN-brede  

politiek voor journalistenveiligheid (juli)

• Excursie studenten UNESCO-simulatie aan 

Rijksmuseum van Oudheden tijdens TEIMUN 

(juli)

• Gastcollege over UNESCO bij minor Global 

Awareness aan Hogeschool Leiden (augustus)

• Toevoeging twee nieuwe oriëntatiescholen aan 

UNESCO-scholennetwerk: Hofstad Lyceum 

Den Haag en  Groenhorst College Almere  

(september)

• Presentatie World Heritage in Young Hands, 

vertaald en bewerkt voor het Nederlandse 

Onderwijs (september)

• Medeorganisator Heritage Helps Conferentie 

van ICOMOS (oktober)

• Deelname Peace Conference Wageningen 

(oktober)

• Workshop en posterpresentatie over onderwa-

ter erfgoed tijdens de Noordzeedagen (oktober)

• Presentaties ontwerpbijeenkomst Improving 

Capacity to Protect the Cultural Heritage from 

Disasters door ICCROM (oktober)

• UNESCO Parijs accepteert vier nieuwe scholen 

in UNESCO-scholennetwerk: Gymnasium 

Felisenum (Velsen-Zuid), Tabor College locatie 

Werenfridus (Hoorn), Groenhorst College  

Barneveld en ROC de Leijgraaf (Oss) (oktober)

• Uitreiking van de Nederlandse FWIS beurzen: 

paneldiscussie Fascinatie voor wetenschap – 

World science Festival Amsterdam, (oktober)

Activiteitenoverzicht
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Het Bode-Museum in Berlijn. Sinds 1999 behoort het 
Museumeiland als wereldwijd uniek bouwkundig en 
cultureel geheel tot het UNESCO-werelderfgoed. In Berlijn 
vond de Regionale Consultatie van UNESCO over Open 
Access plaats. 
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Commissieleden 

Greetje van den Bergh  voorzitter; adviseur bestuur en kwaliteitszorg  

hoger onderwijs

John Marks   vicevoorzitter; internationaal adviseur wetenschaps- en 

onderzoekbeleid

Jan van den Akker   directeur van het Nationaal Expertisecentrum  

Leerplanontwikkeling (SLO)

Rietje van Dam-Mieras   hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijs- 

innovatie, Universiteit Leiden

Dirk van Delft   directeur Museum Boerhaave, Leiden

Yvonne Donders   hoogleraar Internationale Mensenrechten en  

Culturele Diversiteit, Universiteit van Amsterdam

Josee van Eijndhoven (tot medio 2013)   emeritus hoogleraar Sustainability Management,   

Erasmus Universiteit Rotterdam

Corinne Hofman (vanaf medio 2013)  hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied,  

Universiteit Leiden

Anke van Kampen   bestuurder, adviseur en coach in onderwijs- en  

cultuursector

Susan Legêne (tot medio 2013)  hoogleraar Politieke Geschiedenis, Vrije Universiteit 

Amsterdam

Katrien Termeer (vanaf oktober 2013)  hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Wageningen

Wim Weijland   directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Erik-Jan Zürcher   hoogleraar Turkse talen en culturen, Universiteit Leiden

algemeen secretaris
Robert Quarles van Ufford   hoofd bureau; historicus en oud-diplomaat

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

Organisaties en Mensenrechten, Ministerie van  

Buitenlandse Zaken

Karin Dekker  hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Charlotte van Ommen  jongerenvertegenwoordiger UNESCO

Ilona Rozenboom  jongerenvertegenwoordiger UNESCO

Rob Zeldenrust  ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van het 

Koninkrijk der Nederlanden bij UNESCO

bureaumedewerkers
Marieke Brugman   beleidscoördinator onderwijs 

Martijn van Eck   beleidscoördinator communicatie 

Andrea Imhof  beleidscoördinator cultuur

Eline Millenaar   stagiaire

Sophie Primot   beleidscoördinator wetenschap

Guggi Schaeffer von Wienwald  office manager

Gerald Schut (tot maart 2013)  beleidscoördinator wetenschap (interim)

Koosje Spitz  beleidscoördinator cultuur (interim)

Vincent Wintermans  beleidscoördinator communicatie en informatie

Samenstelling Commissie• Deelname aan conferentie Digtial Heritage 

2013, Marseille; workshop over The Vancouver 

Digital Roadmap - involving industry and  

government in problem driven cooperation 

for digital sustainability; position paper door 

Marco de Niet (Stuchting DEN) en Marcel 

Ras (Koninklijke Bibliotheek): A global Digital 

Roadmap (oktober)

• Deelname CER expertbijeenkomst Reflections 

and future perspectives on Cultural Emergency 

Response in Conflict & Disaster Situations 

(november)

• Presentatie over werelderfgoed en duurzaam 

toerisme tijdens de The Caribbean Latin  

Workshop van Travel Connection (november)

• Workshop bij Try Before You Get The Job:  

een initiatief om jonge baanzoekers actief te 

houden tijdens hun zoektocht naar een baan.

• Deelname aan International Peace Symposium 

in Brussel: The Role of Science in Trauma 

Treatment and the Transformation of Societies, 

georganiseerd door de Vlaamse overheid en  

de Vlaamse UNESCO Commissie (november)

• Presentatie over UNESCO en werelderfgoed 

tijdens bijeenkomst van Nederlandse sites  

die op de Voorlopige Lijst staan (november)

• MUNESCO: tweede editie van een simulatie 

van de Algemene Conferentie van UNESCO, 

georganiseerd door de UNESCO-VO-scholen. 

Deelnemers discussieerden over (moderne) 

slavernij (november)

• Twee collegiale visitaties UNESCO-Scholen: 

Christelijk College Nassau-Veluwe te Harder-

wijk en ROC De Leijgraaf te Oss (november)

• Mede-organisator Regionale Consultatie van 

UNESCO over Open Access in Berlijn. Update 

voor Nederlandse pagina in UNESCO’s Global 

Open Access Portal; Presentatie Human Rights 

based approach to Open Access (november)

• Deelname aan Colloquium over de uitvoering 

van het Tweede Protocol (1999) bij het  

Verdrag van Den Haag uit 1954 inzake de 

bescherming van culturele goederen in geval 

van een gewapend conflict (december) 

• Organisator conferentie over UNESCO’s Digital 

Roadmap; position paper door Marco de Niet 

(Stuchting DEN) en Marcel Ras (Koninklijke 

Bibliotheek): A global Digital Roadmap (update 

van position paper voor Marseille conferentie); 

verslag door Nienke Beintema: A Digital Road-

map for Long-Term Access to Digital Heritage

• Verschillende lezingen en workshops in het 

Werelderfgoed Podium, waaronder toespraak 

bij het openingssymposium en een bijdrage 

aan Open Monumenten Dag Amsterdam

• Deelname aan Comitévergaderingen van de 

verschillende Cultuurconventies van UNESCO.

Publicaties
• Report on international expert meeting on 

UNESCO’s Conflict and Post-Conflict  

approaches’ (januari) 

• Position paper voor de Open Access Workshop 

bij de WSIS +10 review meeting (februari)

• Medewerking aan artikelenreeks over  

Werelderfgoed in VPRO-gids (augustus)

• Medewerking aan het artikel Werken aan een 

duurzame relatie tussen Werelderfgoed en 

toerisme: UNESCO start ‘World Heritage and 

Sustainable Tourism Programme (nummer 3 

van het vakblad VIEW van de ANVR (augustus)

• Waterpublicatie: Green growth and water  

allocation (augustus)

• Nederlandse vertaling van ‘World Heritage in 

Young Hands’- lespakket (september)

• Artikel Het behoud van digitaal erfgoed; het 

Unesco Charter en ontwikkelingen in  

Nederland’ verschenen in Handboek  

Informatiewetenschap/aanvulling 65.  

[Nederlandse vertaling van De Niet, Van der 

Werf & Wintermans Preserving digital heritage: 

the UNESCO Charter and developments in the 

Netherlands geschreven voor de Vancouver 

MoW-Conferentie in september 2012 (oktober)

• Paper: Improving and Updating UNESCO’s 

Global Open Access Portal ten behoeve van 

Regionale Consultatie van UNESCO over  

Open Access in Berlijn (november).
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Thema- en adviesgroepen

De Commissie heeft het afgelopen jaar met diverse organisaties en experts samengewerkt in advies-, 

stuur- en themagroepen.

UNESCO-Scholen/OER
Anke van Kampen Nationale UNESCO Commissie, voorzitter 

Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie 

Marieke Brugman Nationale UNESCO Commissie, bureau

Anja Bachs-Plugge Haagse Hogeschool 

Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie  

Ron Dekker Carolus Clusius College 

Dirk van Delft Nationale UNESCO Commissie

Herman van Holt CINOP

Hester Jelgerhuis SURF

Robbie van Kippersluis CINOP 

Joke van der Leeuw EUROCLIO 

Stephan Meershoek Europees Platform 

Elvira Arkesteijn Europees Platform 

Fred Mulder Open Universiteit

Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris

Jos Rikers Open Universiteit 

Ilona Rozenboom NJR

Annette Thijs SLO 

Jenne van der Velde SLO 

Charlotte van Ommen NJR

Marianne Nannings HHS (namens HBO)

Capaciteitsopbouw voor curriculumontwikkeling
Clementina Acedo IBE

Jan van den Akker Nationale UNESCO Commissie / SLO, directeur

Jan Berkvens SLO

Marieke Brugman Nationale UNESCO Commissie, bureau

Suzanne Grant- Lewis IIEP

Anton de Graauwe IIEP

Khalil Mahshi  IIEP

Renato Opperti IBE

Corine Vis SLO

Water in mondiale veranderingsprocessen
Josee van Eijndhoven Nationale UNESCO Commissie, voorzitter (tot juni 2013)

Rietje van Dam-Mieras Nationale UNESCO Commissie, voorzitter (vanaf juli 2013) 

Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie

Sophie Primot Nationale UNESCO Commissie, bureau

Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris

Henk van Schaik Water & Peace, programme leader /  

  Water Partner, strategic advisor

Andras Szöllösi-Nagy UNESCO-Institute for Water Education (IHE), rector

Michael van der Valk Nationaal Comité IHP, secretaris

Martijn Vink Wageningen Universiteit, Programme Knowledge for Climate

Pieter van der Zaag UNESCO-IHE / Nationaal Comité IHP, voorzitter
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De Giant’s Causeway in 
Noord-Ierland, een voorbeeld 
van natuurlijk Werelderfgoed



Karalyn Monteil UNESCO World Heritage Centre

Laurie Neale Europa Nostra

Anna Paolini UNESCO Amman Office

Flora van Regteren Altena Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Martijn de Ruijter Tropenmuseum

Annette Schmidt Museum Volkenkunde

Steph Scholten Universiteit van Amsterdam

Deborah Stolk Prins Claus Fonds

Marliene Stolker

Aparna Tandon ICCROM

Tessa Ver Loren van Themaat Vrije Universiteit Amsterdam

Jeroen Vervliet Vredespaleis Bibliotheek

Willem Vogelsang IIAS

Biljana Volchevska CIE / Centre for International Heritage Activities
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Cultuurconventies 
Anke van Kampen Nationale UNESCO Commissie, voorzitter 

Lucky Belder  Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht  

Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie

Daan van Dartel KIT Tropenmuseum 

Yvonne Donders Nationale UNESCO Commissie

Sabine Gimbrère Gemeente Amsterdam

Andrea Imhof Nationale UNESCO Commissie, bureau

Cornelieke de Klerk Oud-jongerenvertegenwoordiger UNESCO

Riemer Knoop Gordion Cultureel Advies

Susan Legêne Nationale UNESCO Commissie

Charlotte van Ommen NJR

Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris

Ilona Rozenboom NJR

Steph Scholten UVA

Cas Smithuijsen Boekmanstichting 

Koosje Spitz  Nationale UNESCO Commissie, bureau

Wim Weijland Nationale UNESCO Commissie

Carol Westrik Westrik Consultancy

Duurzame toegang tot informatie 
Erik-Jan Zürcher Nationale UNESCO Commissie,  voorzitter

Greetje van den Bergh Nationale UNESCO Commissie

Margreet Bouma NWO

Yvonne Donders Nationale UNESCO Commissie

Marc Dupuis SURF

Rik Janssen KNAW

Marga Koelen Universiteit Twente

John Marks Nationale UNESCO Commissie

Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Marcel Ras Koninklijke Bibliotheek

Robert Quarles van Ufford Nationale UNESCO Commissie, algemeen secretaris

Heiko Tjalsma DANS

Vincent Wintermans Nationale UNESCO Commissie, bureau

Michel Wesseling ISS

Erfgoed in Conflict
Agnes Brokerhof Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Angela Dellebeke Blue Shield / Nationaal Archief

Robèrt Gooren Ministerie van Defensie

Louise Haxthausen UNESCO

Marja van Heese Erfgoedinspectie

Jan Hladik UNESCO

Ida de Kat Ministerie van Buitenlandse Zaken

Pieter ter Keurs Rijksmuseum van Oudheden

Andrea Kieskamp Blue Shield Nederland

Erik Kleijn Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Jan Kolen LDE Center for Global Heritage and Development

Robert van Langh Rijksmuseum

Susan Legêne Vrije Universiteit Amsterdam

Iris Looman Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
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De molens van Kinderdijk-Elshout staan sinds 
1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO



Colofon

Nationale UNESCO Commissie
Jaarverslag 2013

Tekst Nationale UNESCO Commissie

Tekstredactie, Interviews Martijn van Eck, Christel van Dam en Ellen Meijer

Design ConceptID - Communicatie en Design, Rotterdam

Productie Drukkerij Verloop, Alblasserdam
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