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idealen en programma’s van Unesco beter bekend 
maken door in gewone mensentaal te vertellen 
wat de Organisatie dagdagelijks doet. Inzake 
informatieverspreiding en communicatie over 
Unesco is het Platform de prioritaire partner van 
de Vlaamse Unesco Commissie, die in 2003 door de 
Vlaamse Regering is opgericht.
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Abonnementen: 10 euro per kalenderjaar

Het Unesco Platform Vlaanderen is een niet-
gouvernementele organisatie die deel uitmaakt 
van het wereldwijde netwerk van Unesco-clubs, 
-centra en -associaties die tot doel hebben de 
civiele maatschappij nauwer te betrekken bij 
Unesco. Het Platform fungeert als aanspreekpunt 
voor wie informatie zoekt die verband houdt met 
de activiteiten en programma’s van de Unesco. Het 
staat eveneens in voor de coördinatie van een aantal 
Unesco-initiatieven in Vlaanderen, waaronder het 
netwerk van Vlaamse met Unesco geassocieerde 
scholen, en zorgt er via samenwerking en netwerking 
met andere partners voor dat de idealen van Unesco 
beter ingang vinden in onze samenleving.

Unesco is de intergouvernementele Organisatie 
voor Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur 
en Communicatie, en als zodanig een van de 
gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde 
Naties. Het doel van Unesco bestaat erin om vrede 
en veiligheid te bevorderen door de samenwerking 
tussen landen te stimuleren in de deelgebieden 
die tot haar actiedomein behoren teneinde 
een universeel respect voor rechtvaardigheid, 
wettelijkheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden ingang te doen vinden voor alle volkeren 
ter wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht, 
taal of godsdienst.

Dit project geniet de financiële steun van de 
Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud 
van dit tijdschrift.

erfgoed
Unesco erkent garnaalvisserij te paard
Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoedgemeenschappen
De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van 
borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. 
Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten
Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk 
Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

wetenschap
Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren
Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van 
Unesco en L'Oréal.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water
Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere 
samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia
Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. 
Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

onderwijs
Baken voor wereldburgerschap
De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met 
een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

publicaties
Brochures
World Social Science Report 2013
Creative Economy Report 2013
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Eerste Afrikaanse 
bijeenkomst rond 
onderwatererfgoed
Het Unesco-kantoor in Abuja en 
het Nigeriaanse ministerie van 
Toerisme, Cultuur en Nationale 
Oriëntatie brachten op 11 en 12 
november 2013 vertegenwoordigers 
van 12 Afrikaanse landen bijeen 
in Yenagoa (Nigeria) voor de 
allereerste samenkomst rond 
de Unesco-conventie van 2001 
betreffende de bescherming van 
cultureel erfgoed onder water.

De directrice van het Unesco-
kantoor in Abuja beklemtoonde het 
belang van de bescherming van 
Afrika’s cultureel erfgoed onder 
water. “Over de hele wereld liggen 
getuigenissen van het verleden in 
rivieren, meren en zeeën. Ze kunnen 
ons veel leren over de ontwikkeling 
van de mensheid en over het 
leven van onze voorouders,” 
aldus Hassana Alidou. “Maar de 
archeologische sites onder water 
zijn grotendeels onbeschermd en 
niet zelden doelwit van plundering 
en vernieling. Geplunderde 
items zijn immers commercieel 
interessant.”

Door de conventie te ratificeren 
kunnen Afrikaanse landen 
samenwerken om het cultureel 
erfgoed onder water te beschermen 
en om verzonken archeologische 
sites te beheren volgens de ethische 
en wetenschappelijke principes die 
deel uitmaken van de conventie.

In een slotverklaring riepen de 
deelnemers de zes Afrikaanse 
landen die de conventie reeds 
ratificeerden, op om hun nationale 
wetgeving af te stemmen op de 
bepalingen vervat in de conventie. 
De deelnemers spraken hun 
steun uit voor het voornemen 
van Nigeria om een centrum voor 
onderwatererfgoed op te richten 
in Yenagoa. Dat centrum zou de 
regio ondersteunen met kennis en 
opleidingen omtrent de bescherming 
van cultureel erfgoed onder water.

Seksuele voorlichting
tegen hiv/aids
Unesco en enkele andere VN-agentschappen 
organiseerden begin december een bijeenkomst 
van vertegenwoordigers van het politieke veld 
en van de jeugdbeweging uit 21 landen van 
Oostelijk en Zuidelijk Afrika om er te praten over 
de strijd tegen hiv/aids. In deze regio wonen 
2,6 miljoen mensen die besmet zijn met hiv. Het 
aantal sterfgevallen onder jongeren tengevolge 
van aids is met de helft toegenomen sinds 2005 
– een schril contrast met de algemene globale 
trend van een dalend aantal aidsslachtoffers. 
Ministers van Onderwijs en Volksgezondheid 
spraken af dat ze de komende jaren fors 
gaan investeren in seksuele voorlichting 
en gezondheidszorg om jongeren beter te 
beschermen tegen hiv/aids.

De bijeenkomst en de beslissing kwamen er na 
het verschijnen van een Unesco-rapport dat de 
situatie van jongeren in de regio in kaart brengt. 
Uit het rapport Young People Today, Time 
to Act Now blijkt dat meer dan 30 jaar na de 
uitbraak van de aidsepidemie nog steeds 60% 
van de jongeren geen idee hebben hoe ze zich 
tegen hiv/aids kunnen beschermen omwille 
van een gebrek aan seksuele voorlichting. 
Recente cijfers van Unaids, het gezamenlijk VN-
programma dat de internationale strijd tegen 
hiv/aids coördineert, tonen dat er in de regio 
per uur zo’n 50 jonge mensen besmet geraken 
met hiv. Andere onderzoeken tonen aan dat in 
sommige landen van de regio maar liefst 1 op 5 

meisjes zelf moeder wordt voor haar 17de en dat 
tot 35% van de vrouwen reeds te maken kreeg 
met seksueel of gendergerelateerd geweld.

De uitvoerend-directeur van Unaids is 
tevreden met de beslissing van de Afrikaanse 
leiders om meer aandacht te besteden aan 
seksuele voorlichting en gezondheidszorg. “Dit 
engagement zal een verschil maken in het leven 
van miljoenen mensen,” denkt hij. “Mensen 
krijgen toegang tot seksuele voorlichting en tot 
gezondheidszorg. Zo kunnen ze gezond leven en 
zijn ze beter uitgerust om hun toekomst vorm 
te geven. Ze zullen op een andere manier in 
relaties stappen en bewuster plannen wanneer 
ze kinderen krijgen. En ze zullen zich tegen hiv 
kunnen beschermen.”

http://youngpeopletoday.net/ 

Nieuwe wrakkenwet beschermt
erfgoed onder water
Op initiatief van minister van Noordzee Johan Vande 
Lanotte heeft de federale regering een nieuwe wrakkenwet 
goedgekeurd. In 2007 was al een eerste wrakkenwet 
gepubliceerd, maar de uitvoering hiervan bleef achterwege. 
Met de nieuwe wrakkenwet – die steunt op een doorgedreven 
samenwerking tussen de federale overheid, de Vlaamse 
overheid en de gouverneur van West-Vlaanderen – moet daar 
nu verandering in komen. Met de goedkeuring van de nieuwe 
wrakkenwet geeft de regering ook uitvoering aan de Unesco-
conventie voor de bescherming van maritiem erfgoed.

Conform het Unesco-verdrag beschermt de wrakkenwet in de 
exclusieve economische zone en op het continentaal plat van 
de Noordzee het cultureel erfgoed dat zich al ministens 100 
jaar onder water bevindt. In de territoriale zee, waar België 
volledige soevereiniteit geniet, gaan we nog een stap verder 
dan internationaal gevraagd. Daar kunnen we ook erfgoed 
beschermen dat zich minder dan 100 jaar onder water bevindt.

De nieuwe wrakkenwet duidt de gouverneur van West-
Vlaanderen aan als “ontvanger” van het cultureel erfgoed. Deze 
speelt een cruciale rol in het beschermingsproces van cultureel 
erfgoed onder water. Indien de ontdekker redelijkerwijs kan 
vermoeden dat zijn vondst cultureel erfgoed onder water is, 
moet hij dit immers melden bij deze ontvanger. De ontvanger 
fungeert niet alleen als meldpunt voor vondsten. Hij moet 
deze vondsten ook registeren en een advies bezorgen aan de 
minister van de Noordzee over het feit of de vondst al dan niet 
als cultureel erfgoed onder water kan worden beschouwd. De 

gouverneur kan hiervoor een beroep doen op het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Het is wel de minister van de Noordzee 
die uiteindelijk beslist of het gaat om cultureel erfgoed onder 
water en hoe deze moet worden beschermd. Het behoud van 
het cultureel erfgoed in situ geniet hierbij de voorkeur. Wordt 
de vondst als cultureel erfgoed onder water erkend, dan moet 
de gouverneur van West-Vlaanderen dit tenslotte ook bekend 
maken op een website en UNESCO hiervan op de hoogte 
brengen. Bij een erkenning wordt de staat automatisch eigenaar 
van het erfgoed, maar hij kan het – mits betaling van de kosten – 
teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar of aan een museum 
toekennen.

Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte: “Wrakken 
bevatten vaak een schat aan informatie. Daar moeten 
we zorgvuldig en verstandig mee omspringen. Dankzij de 
doorgedreven samenwerking tussen de federale overheid, 
het agentschap Onroerend Erfgoed en de gouverneur van 
West-Vlaanderen kunnen we nu eindelijk zorgen voor de juiste 
bescherming van ons cultureel erfgoed onder water”.

Betere bescherming journalisten
in Guatemala
Guatemala gaat een nieuw mechanisme ontwikkelen om 
journalisten betere bescherming te bieden. Het land behoort 
naar eigen zeggen tot de vijf landen waar de voorbije 20 jaar de 
meeste misdaden tegen journalisten gepleegd zijn.

Het gebrek aan veiligheid voor journalisten is een wereldwijd 
fenomeen. De laatste 10 jaar zijn meer dan 600 journalisten 
gedood. En gemiddeld wordt slechts een op tien misdaden 
tegen journalisten onderzocht en bestraft.

Op voorspraak van Unesco namen de hoofden van alle VN-
fondsen, -agentschappen en -programma’s in april 2012 
een plan aan om de veiligheidssituatie van journalisten te 
verbeteren. Het plan en de bijhorende strategie kunnen dienen 
als leidraad bij de uitwerking van een mechanisme dat is 
afgestemd op de specifieke situatie in Guatemala.

Unesco biedt haar diensten aan als een internationale en 
neutrale organisatie gespecialiseerd in het bevorderen van 
dialoog tussen alle betrokken partijen (journalisten, media, 
middenveld, academische wereld, overheden, justitie). Zo is de 
Organisatie op het terrein actief in onder meer Brazilië, Tunesië 
en Pakistan om de persvrijheid en de vrije meningsuiting te 
bevorderen en te beschermen.

Hernieuwing samenwerking met WMO
Unesco en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) sloten op 25 november 2013 een 
overeenkomst op het VN-hoofdkwartier in New York om hun langlopende samenwerking te 
bestendigen op het gebied van hydrologie en waterhulpbronnen.

Beide organisaties blijven autonoom programma’s ontwikkelen in de domeinen die tot hun 
mandaat behoren maar zullen nauw (blijven) samenwerken omtrent waterwetenschappen en 
waterhulpbronnen.

Unesco en WMO delen een lange geschiedenis van samenwerking binnen het systeem van 
de Verenigde Naties. De eerste overeenkomt tussen de organisaties dateert van 1954. Beide 
agentschappen beschikken over de oudste programma’s inzake hydrologie binnen de VN. 
Het nieuwe akkoord bekrachtigt het engagement om op lange termijn samen te werken rond 
technische en wetenschappelijke kwesties.

“Deze overeenkomst zal de uitstekende samenwerking tussen Unesco en WMO versterken, 
voornamelijk rond zoetwater, oceanen en klimaatverandering,” reageert Irina Bokova, directeur-
generaal van Unesco.
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Wettelijke bescherming voor 
gemeenschapsmedia
Naarmate het aantal zogenoemde gemeenschapsradiozenders 
stijgt, rijzen er vragen omtrent de regulering van dergelijke 
kleinschalige, non-profit radiostations. Daarom maakte Unesco 
een rapport dat een overzicht biedt van hoe een en ander is 
geregeld in meer dan 30 landen. Daarbij gaat ook aandacht naar 
de verhouding tussen de ontwikkeling van een lokaal beleid en 
internationale standaarden.

Recente evoluties zoals digitale radio, podcasts, enz. hebben 
tot nu toe geen grote gevolgen voor de populariteit van de 
FM-radio. Mensen blijven gewoon naar hun vertrouwde radio 
luisteren en lokale overheden blijven het een uitstekend 
communicatiemiddel vinden om kleine, lokale gemeenschappen 
te bedienen die niet aan bod komen bij de mainstream media.

Dat er recent meer belangstelling is ontstaan voor de regelgeving 
rond gemeenschapsmedia, is een aanwijzing van het belang 
dat men hecht aan de rol die dergelijke media vervullen bij het 
stimuleren van democratische ontwikkeling. In Latijns-Amerika, 
meer bepaald in Uruguay en Argentinië, nam de regering 
nieuwe wetgeving aan die gemeenschapsmedia ondersteunt: 
een derde van alle beschikbare FM-frequenties is voorbehouden 
voor non-profit initiatieven. Daar waar men gemeenschapsradio 
koestert in Afrika, groeide het verschijnsel exponentieel en in 
bepaalde streken is het de voornaamste bron van informatie 

Opleiding Vredeseducatie 
in Antwerpen
Het bewaren en versterken van vrede is een 
proces waar actief moet aan gewerkt worden. 
Wie wil leren hoe dat kan en hoe je zelf beter 
kan omgaan met conflicten en geweld in de 
eigen leefwereld, kan daarvoor terecht in 
Antwerpen voor een opleiding Vredeseducatie. 
De opleiding stelt zich verder tot doel om mensen 
constructief te leren omgaan met conflictvormen 
in onderwijs en maatschappij; om groepen 
en individuen weerbaarder en assertiever te 
maken op een wijze die agressiviteit en geweld 
verwerpt; en om de draagkracht en expertise te 
vergroten van zij die zich willen inzetten voor 
geweldloze conflicthantering en een vreedzame 
samenleving.

Het nieuwe vormingsprogramma van de 
opleiding Vredeseducatie start op dinsdag 18 
februari 2014 met een academische zitting 
rond zingeving en vrede. Daarna volgen er 
10 woensdagnamiddagen waarop telkens 
een bepaald thema aan bod komt. Deze 
namiddagen worden ingevuld door deskundige 
gastdocenten uit verschillende disciplines. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn 
bijvoorbeeld cyberpesten, familiaal geweld, 

grensoverschrijdend gedrag, intercultureel 
onderwijs, enz. De cyclus wordt afgesloten 
met een bezoek aan het In Flanders Fields 
museum in Ieper.

De opleiding Vredeseducatie vindt zijn 
oorsprong bij het Vredescentrum van de 
Provindie en de Stad Antwerpen. De sessies 
vinden plaats aan de Universiteit Antwerpen.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor 
de volledige reeks of voor een specifieke sessie. 
De volledige reeks van 10 sessies kost 120 EUR 
(60 EUR voor studenten en gepensioneerden). 
Wil je slechts een (of enkele) sessies volgen, 
dan betaal je 12,50 EUR (6 EUR voor studenten 
en gepensioneerden) per keer.

Voor meer informatie over de opleiding 
Vredeseducatie kan je terecht bij coördinator 
Roger Boonen: rogerboonen@hotmail.com

Viering van 
veelbetekenende 
vrouwen
Eind november opende de hoofdzetel van 
Unesco de deuren voor de voorstelling van 
de Dictionnaire universel des créatrices. 
Deze lijvige publicatie bestaat uit drie 
volumes en bevat informatie over meer dan 
12 000 vrouwen die iets hebben betekent 
in uiteenlopende domeinen zoals politiek, 
geschiedenis, wetenschap, onderwijs, 
kunst, muziek, theater, enz. Meer dan 1 600 
auteurs werkten er aan mee onder leiding 
van Antoinette Fouque, Beatrice Didier en 
Mireille Calle-Gruber.

Irina Bokova, directeur-generaal van 
Unesco, schreef een voorwoord voor dit 
naslagwerk van opmerkelijke vrouwen. Ze 
vindt alvast dat de publicatie in de lijn ligt 
van de waarden van Unesco. De Organisatie 
zet zelf in op het streven naar gelijke kansen 

en rechten voor vrouwen en mannen over 
de hele wereld. Dit werk helpt aantonen 
hoe vrouwen kunnen bijdragen tot positieve 
sociale transformatie.

www.desfemmes.fr

over onderwerpen zoals vrouwen- en kinderrechten, educatie, 
gezondheid en hygiëne, bescherming tegen hiv en ontwikkeling 
van de landbouw.

Unesco stelt het rapport ter beschikking met als doel om de 
wettelijke bescherming van gemeenschapsmedia vooruit te 
helpen. Het onderstreept dat wetgevende en regulerende 
initiatieven op nationaal niveau moeten rekening houden met 
internationale standaarden inzake persvrijheid, ethiek enz. 
Nieuwe regelingen moeten gemeenschapsmedia laten gedijen 
binnen bepaalde parameters en mogen zeker niet gebruikt worden 
om de verdere ontwikkeling van deze mediasector te beknotten.

Raadpleeg het rapport: www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/tuning-into-
development-international-comparative-survey-of-community-
broadcasting-regulation/ 

Politie en media 
dichter tot elkaar 
brengen
Unesco en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken van Tunesië 
organiseerden in oktober een reeks 
workshops voor politieagenten en 
ander veiligheidspersoneel. Doel 
was om de verhouding te verbeteren 
tussen politie en veiligheidsdiensten 
enerzijds en de media anderzijds. 
Het project kadert binnen de 
inspanningen van Unesco om het 
democratiseringsproces in Tunesië 
te begeleiden en de vrijheid van 
meningsuiting te bevorderen.

Meer dan 700 kadetten en agenten 
volgden een zesdaagse training op 
een van vijf over het land verspreide 
locaties. Nog eens 40 anderen kregen 
een specifieke opleiding om de 
opgedane kennis door te geven aan de 
collega’s waarmee ze samenwerken.

“De opleiding die we kregen, omvatte 
veel praktische oefeningen over 
hoe om te gaan met journalisten, 
bijvoorbeeld bij betogingen of bij het 
onderzoeken van plaatsen waar een 
misdaad plaatsvond,” vertelt luitenant 
Osama Mabrouk van de Tunesische 
Nationale Garde. “We bestudeerden 
ook ethische kwesties en de regels 
die veiligheidspersoneel moet naleven 
tijdens contacten met de media.”

Aansluitend op de opleidingen, trokken 
twee trainers van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en twee 
commandanten van interventie-
eenheden naar Montreal. Ze 
brachten er een periode door bij de 
stadspolitie om op het terrein te 
zien hoe politiemensen omgaan met 
journalisten.

De opleiding besteedde ook aandacht 
aan de rol van veiligheidsdiensten 
in een democratie en aan hun 
complementariteit met de media. 
Ook de vraag hoe je de vrijheid van 
meningsuiting kan garanderen tijdens 
politieoperaties en grote publieke 
evenementen kwam uitgebreid aan bod.

Unesco reikt medailles uit 
Unesco reikt drie gouden Niels Bohr medailles uit om baanbrekend 
onderzoek in de natuurkunde te bekronen. “Dit is een gelegenheid 
om te vieren hoe de wetenschap de menselijke kennis vergroot en 
hoe die kennis kan helpen om te komen tot meer wederzijds begrip 
en vrede,” meent M. G. Edina, adjunct-directeurgeneraal van 
Unesco. De medailles gaan naar CERN, de Europese organisatie 
voor nucleair onderzoek, Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia 
en de Franse natuurkundige Alain Aspect.

Unesco was van nabij betrokken bij de oprichting van CERN. Een 
voorbeeld van de samenwerking tussen Unesco en CERN is SESAME, 
een project voor gemeenschappelijke wetenschappelijke research dat 
wetenschappers van Israël, Iran, Jordanië, Turkije, Egypte, Palestina, 
Pakistan enz. doet samenwerken. Het toont aan hoe wetenschap erin 
kan slagen om mensen vreedzaam bijeen te brengen.

De online encyclopedie Wikipedia is een symbool van de tijd 
waarin we leven, een tijdperk gekenmerkt door verbondenheid en 
participatie. Wikipedia is niet zomaar een instrument, het is de 
verwezenlijking van een droom die zo oud is als de mensheid zelf, 
zo oud als de Bibliotheek van Alexandrië.

Professor Alain Aspect krijgt de medaille voor zijn bijdrage aan het 
begrijpen van de non-lokaliteit van de kwantummechanica.

De gouden Niels Bohr medaille werd opgericht in 1985 om het 
eeuwfeest van Niels Bohr’s geboorte te herdenken en werd in 
1998, 2005, 2010 en nu in 2013 uitgereikt. De medaille wordt 
toegekend aan onderzoekers die uitzonderlijke bijdragen aan de 
natuurkunde hebben geleverd – onderzoek dat bovendien een 
belangrijke invloed heeft, of kan hebben, op de wereld.

De in Denemarken geboren Niels Bohr is een van de meest 
vooraanstaande wetenschappers van de 20ste eeuw. Hij wordt 
beschouwd als de grondlegger van de kwantumfysica en zijn 
ideeën met betrekking tot de ethiek van de wetenschap blijven 
het werk van Unesco tot vandaag inspireren. De medaille is een 
ontwerp van de Zweed Siv Holme-Muse en toont zes keer het 
profiel van de Nobelprijswinnaar van 1922.
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Unesco erkent 
garnaalvisserij te paard

erfgoed

SAMENSPEL TUSSEN MENS, DIER EN NATUUR
De garnaalvisserij te paard is een ambachtelijke vaardigheid die nauw 
verbonden is met de natuur: een goede kennis van de zee, de zandstrook 
en een groot vertrouwen in en respect voor het paard zijn onontbeerlijk. 
De vissers gaan een paar keer per week met paard en net in zee, behalve 
in de wintermaanden. Het vissen zelf kan binnen een tijdsbestek van 
drie uur: van anderhalf uur voor tot anderhalf uur na laagtij.

Het paard stapt tot aan de borst door het water, parallel met de kust. De 
vissers gebruiken tegenwoordig een trechtervormig net dat door twee 
zijdelingse planken wordt opengehouden. Een ketting sleept over het 
zand en veroorzaakt schokgolven waardoor de garnalen opspringen en in 
het net terechtkomen. Dit net (7 x 10 meter) vergt een enorme trekkracht 
die Brabantse trekpaarden kunnen ontwikkelen. Om het half uur wordt 
het vissen onderbroken en wordt terug naar het strand gegaan om het 
net te ledigen en de vangst te zeven. De garnaaltjes komen terecht in de 
korven die langs weerszijden van het paard hangen. Daarna worden de 
garnalen volgens traditioneel recept gekookt in zoet water.

Het ambacht garnaalvissen te paard wordt gedragen door de 
huishoudens en families van garnaalvissers en bij uitbreiding door 
de gemeenschap van Oostduinkerke en Koksijde, die het als cultureel 
erfgoed en belangrijk voor hun identiteit koesteren. Het is een sprekend 
voorbeeld van een dynamische en duurzame omgang met natuur en 
cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie.

TEKST: MARINO BULTINCK

Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid.

Het intergouvernementele comité van Unesco dat toeziet op de 
uitvoering van de Conventie betreffende de borging van het immaterieel 
cultureel erfgoed, heeft de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke 
opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel 
erfgoed van de mensheid. Dat gebeurde op 4 december 2013 tijdens een 
bijeenkomst in Baku (Azerbeidzjan). Het comité was onder de indruk van 
de deskundig voorbereide nominatie, die ze omschreef als een model en 
inspiratiebron.

VOORGESCHIEDENIS VAN DE ERKENNING
Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris 
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Het werd 
het daaropvolgende jaar door minister Schauvliege, op voordracht 
van de expertencommissie ICE, genomineerd als kandidaat voor 
inschrijving op de Representatieve lijst. Wegens het invoeren van 
jaarlijkse quota op mondiaal vlak en de toerbeurt met de andere 
Gemeenschappen in België, werd het dossier dit jaar voorgesteld 
voor evaluatie. Nu krijgt deze bijzondere lokale praktijk dus ook een 
plek op de Representatieve Lijst van de Unesco-conventie van 2003.  
 
Het Unesco-comité benadrukte dat de garnaalvisserij te paard het 
belang in de kijker zet van kleine, lokale tradities die de verbondenheid 
tussen mens, dier en natuur beklemtonen. De garnaalvisserij te paard 
zorgt in Oostduinkerke voor een eigen identiteit en wordt door de 
ervaren garnaalvissers aan de jongere generaties doorgegeven, met 
respect voor de maritieme omgeving.

Waarom koos Unesco voor garnaalvissers?

Het intergouvernementele comité dat onder meer beslist over 
het al dan niet inschrijven van genomineerde elementen 
op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel 
erfgoed van de mensheid, motiveerde haar beslissing over 
de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke als volgt:

Garnaalvisserij te paard laat ervaren garnaalvissers 
toe om hun kennis en vaardigheden door te geven 
aan jongere generaties en verschaft de inwoners van 
Oostduinkerke een gevoel van identiteit en respect voor 
het mariene leefmilieu;

De inschrijving van de garnaalvisserij op de 
Representatieve lijst kan de zichtbaarheid van het 
immaterieel cultureel erfgoed in het algemeen verhogen, 
bewustzijn creëren voor het belang van kleine, zeer lokale 
tradities, de nauwe band benadrukken tussen mensen, 
dieren en de natuur, en het respect voor duurzame 
ontwikkeling en menselijke creativiteit promoten;

Geleverde en huidige inspanningen van de dragers 
zelf, het plaatselijke bestuur en de lidstaat hebben 
bijgedragen tot de borging van de garnaalvisserij; er 
zijn verschillende transversale maatregelen gepland 
voor de documentering, het overleveren en de promotie, 
waaronder nationale en internationale netwerking en 
monitoring van de gevolgen in het geval van inschrijving;

Garnaalvissers en vertegenwoordigers van de 
gemeenschap trokken de nominatie op gang en werkten 
actief mee aan de voorbereiding ervan met onderzoekers, 
en stemden vrijwillig in met de inschrijving;

Met de participatie van de betrokken gemeenschap 
werd de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke 
in 2009 ingeschreven op de Inventaris Vlaanderen 
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) die wordt 
bijgehouden en aangevuld door het agentschap Kunsten 
en Erfgoed van het Vlaams ministerie voor Cultuur.

“Lokale traditie illustreert band 

tussen mens, dier en natuur.”

DIEPGEWORTELDE TRADITIE
In de volksmond staan de garnaalvissers te paard bekend als 
‘paardenvissers’. Er zijn twaalf huishoudens te Oostduinkerke actief in 
de garnaalvisserij. Het ambacht wordt uitgevoerd in gezinsverband en 
hoewel elk huishouden zijn eigen taakverdeling heeft, beschouwen ze 
zichzelf als een groep gestoeld op de principes van het delen van de 
culturele waarde, van onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse steun. 

“Deze erkenning is een fundament voor de verdere instandhouding 
en dynamische evolutie van dit aloude strandvissersambacht en 
voor de uitstraling ervan voor de vele volgende generaties,” reageert 
paardenvisser Eddy D’Hulster “Heel belangrijk in dit verhaal is de 
aandacht voor de traditie terwijl we ijveren om het ambacht aan te 
passen aan de veranderende sociale, culturele en ecologische tijden. 
Een echte paardenvisser houdt in het diepste van zijn hart van de zee, 
van wat de zee voortbrengt en van zijn paard. Dat is primordiaal boven 
alle andere nevenaspecten.”

MAATREGELEN OM TRADITIE IN STAND TE HOUDEN
De paardenvissers hebben zich sinds 1997 verenigd in d’oostduinkerkse 
paardenvissers (vzw). Dit initiatief verenigt zowel actieve huishoudens 
als de non-actieve huishoudens (met garnaalvissers op rust) die worden 
beschouwd als erefamilies. Het doel is de ambacht te borgen om zo 
jonge, enthousiaste krachten aan te trekken.

De gemeente Koksijde (waarvan Oostduinkerke een deelgemeente is) is 
zich al langer bewust van hoe bijzonder de garnaalvisserij te paard is. 
“Onze gemeente koestert de garnaalvisserij te paard al sinds de jaren 
vijftig,” vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche “We hebben onder 

meer weiden aangekocht voor de paarden. Daarnaast zijn er plannen 
voor een kenniscentrum om de paardenvissers, de paarden en de 
garnalen - de kaviaar van de Noordzee - te belichten. Met de Unesco-
erkenning gaan we de verantwoordelijkheid aan om dit ambacht over 
te dragen naar de volgende generaties, een opdracht waar we met ons 
recent opgericht borgingscomité over zullen waken.”

Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Brabantse trekpaarden ontwikkelen enorme kracht om het net
voort te slepen in zee.

8 I I 9



Participatie van 
erfgoedgemeenschappen

erfgoed

Doordat de Ommegang en zijn figuren van 
oudsher een stedelijk fenomeen zijn, is de Stad 
Mechelen steeds de organisator. Verschillende 
stedelijke diensten, maar ook veel niet-
stedelijke organisaties en bedrijven zetten 
hun beste beentje voor om van dit evenement 
een succes te maken. Allemaal echter vanuit 
eigen doelstellingen en dus vanuit een eigen 
perspectief. De Erfgoedcel Mechelen schreef 
het dossier voor de inschrijving van de 
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen 
op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel 
Cultureel Erfgoed (2012) en coördineerde 
vanaf dan alle erfgoedgerelateerde facetten 
van de Ommegang. 

IMMATERIEEL CULTUREELERFGOED: 
DE ERFGOEDCEL ALS 
BORGINGSCOÖRDINATOR
Waar begint en eindigt het erfgoedverhaal? Wat 
is de rol die de erfgoedcel als erfgoedprofessional 
moet opnemen? Hoe verhoudt die rol zich tot 
deze van de andere stedelijke en niet-stedelijke 
partners?Hoe verhoudt de erfgoedcel zichtot de 
erfgoedgemeenschap? 

De Conventie betreffende de borging van het 
immaterieel cultureel erfgoed (2003) stelt de 
deelname van gemeenschappen, groepen en 
individuen voorop: ‘Binnen het kader van zijn 
borgingsactiviteiten van immaterieel cultureel 
erfgoed probeert iedere lidstaat de breedst 
mogelijke participatie te verzekeren van 
gemeenschappen, groepen en, als dat wenselijk 
is, individuen, die dat erfgoed creëren, in stand 
houden en doorgeven en hen actief te betrekken 
bij het beheer ervan (art 15)’. De infokit die het 
Unesco Platform Vlaanderen en FARO, Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed, samen 
publiceerden over de conventie van 2003 gaat 
niet zozeer uit van de culturele uiting op zich, maar 
vooral van de rijkdom aan kennis en vaardigheden 
die erachter schuilgaat en die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. De erfgoedcel 
heeft haar rol geïnterpreteerd als activator voor 

TEKST: SIGRID BOSMANS EN EVA VAN HOYE

De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om 
immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de 
Mechelse Ommegang?

De Unesco-conventie betreffende de borging van het immateriaal cultureel erfgoed is reeds aan 
zijn tiende verjaardag toe. Toch is het niet voor iedereen duidelijk wat Unesco precies bedoelt 
met het concept borging: een vorm van bescherming die vertrekt vanuit de gemeenschappen 
die een uiting van niet-tastbaar erfgoed beschouwen als wezenlijk voor hun identiteit. Daarom 
laten we de Erfgoedcel van de stad Mechelen aan het woord die de borging van de Mechelse 
Ommegang in goede banen leidt.

De Mechelse Ommegang kent een lange traditie. De oorsprong ligt in de Peisprocessie (1303), 
een processie om vrede (peis) af te smeken bij de Heilige Rombout tegen hertog Jan II van 
Brabant die Mechelen belegerde. De gunstige afloop van dit conflict deed de Mechelaars 
besluiten om de processie elk jaar te herhalen. In de zestiende eeuw vervaagde de jaarlijkse 
traditie en ging de Ommegang enkel uit bij speciale gelegenheden. Sinds 1738 gaat hij telkens 
uit met de Hanswijkcavalcade, de viering van de 25-jaarlijkse Hanswijkjubelfeesten. Ook bij 
andere unieke feestelijke gelegenheden die alle Mechelaars aanspreken, zoals het Keizer 
Kareljaar in 2000, haalt de Stad de Ommegang van stal.

EEN STAD IN REP EN ROER
Omdat de Mechelaars veel waarde hechten aan de Ommegang, springen ze erg zuinig om met hun 
Ommegangsreuzen, Ros Beiaard, Rad van Avonturen, Schip van Oorlog, de kemels, de paardjes en 
Op-Signoorke. Enkel bij gelegenheden die heel de stad op de been brengen, komt de Ommegang 
de deur uit. Anno 2013 werken ontelbare professionelen en ca. 300 vrijwilligers aan de restauratie 
van Ommegangwagens en -figuren, het ontwerpen en maken van kostuums, het inoefenen van 
dansjes, het creëren van nieuwe Ommegangsliederen, de scenografie, ... . Bovendien bruist de 
stad van activiteiten die surfen op de gunstige Cavalcadegolven. Handelscomités organiseren 
wedstrijden voor de laatste tribuneplaatsen, handelaars brengen een speciaal bier en een heuse 
Cavalcadewijn op de markt, hotels en horeca werken speciale deals uit, enz.

De Conventie wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed 
verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame 
ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is borging of safeguarding: 
een actief proces dat immaterieel cultureel erfgoed een toekomst geeft 
door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het 
lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

CULTURELE DIVERSITEIT IN BELGIË
Behalve de garnaalvissers staan er nog enkele andere tradities uit 
ons land op de Representatieve lijst van Unesco: het Carnaval van 
Binche, de Heilig Bloedprocessie van Brugge, Aalst Carnaval, Houtem 
Jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem, het Krakelingenfeest en de 
Tonnekensbrand in Geraardsbergen, het Jaartallenleven van Leuven, de 
Folkloristische Marsen tussen Samber en Maas, de Ommegangsreuzen 
en Drakenfiguren (gemeenschappelijke inschrijving met Frankrijk), en de 
traditie van de Valkerij (gemeenschappelijke inschrijving met Verenigde 
Arabische Emiraten, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Zuid-
Korea, Mongolië, Marokko, Qatar, Saudi-Arabië, Spanje en Syrië).

Meer over de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke:
http://www.immaterieelerfgoed.be/de-garnaalvisserij-te-paard-
in-oostduinkerke 

Meer over de inspanningen van Unesco ter vrijwaring en 
promotie van het immaterieel cultureel erfgoed:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/home 

Infokit Immaterieel Cultureel Erfgoed
Tien jaar geleden nam de Algemene Conferentie van 
Unesco de Conventie betreffende de borging van het 
immaterieel cultureel erfgoed aan. Rond de conventie 
bestaat nogal wat verwarring. Vaak heeft men het over 
werelderfgoed wanneer men eigenlijk over immaterieel 
cultureel erfgoed spreekt. Het Unesco Platform 
Vlaanderen en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, publiceerden samen een uitgebreide infokit die 
alle onduidelijkheid wegneemt.

De infokit bestaat uit een verzamelmap met zes brochures 
en zes infofiches. De brochures gaan uitgebreid in op wat 
immaterieel cultureel erfgoed inhoudt, hoe de conventie 
is tot stand gekomen en hoe ze in de praktijk wordt 
gebracht. De infofiches geven concrete voorbeelden 
van over de hele wereld van immaterieel cultureel 
erfgoed en hoe de borging ervan wordt georganiseerd. 
Uiteraard is ook de volledige tekst van de conventie in 
de infokit terug te vinden.

De infokit Immaterieel Cultureel Erfgoed is gratis te bestellen bij info@unesco-vlaanderen.be

De Unesco-erkenning is een fundament voor de instandhouding
van dit aloude strandambacht.

Mechelaars springen erg zuinig om met hun Ommegangsreuzen.
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het creëren van een draagvlak en het stimuleren van bewustwording over 
de waarde van de traditie als immaterieel erfgoed. Daarnaast faciliteren 
we de dialoog met de verschillende gemeenschappen die zich op de één 
of andere manier met de Ommegang identificeren.

Vanuit de optiek van immaterieel erfgoed vormt de draagkracht van de 
erfgoedgemeenschap de essentie van de traditie. Of het nu gaat over 
het afsmeken van een gunstige afloop van een conflict zoals in 1303 
of het vieren van speciale gelegenheden zoals het Keizer Kareljaar in 
2000. De zin van het Ommegangsverhaal, zowel vroeger als nu, eist 
dat de Mechelaars zich de Ommegang toe-eigenen of zich op zijn 
minst achter de traditie scharen. De doelstelling vanuit dat oogpunt 
is participatie aan en overdracht van de traditie en dat vraagt van de 
erfgoedcel een specifieke aanpak. Deze verschilt van andere diensten 
die bijvoorbeeld de Cavalcade en Ommegang inzetten ter promotie van 
de (kindvriendelijke) stad (dienst marketing, dienst protocol, Mechelen 
Kinderstad), ter versterking van het erfgoedtoerisme (dienst toerisme) 
of voor het stimuleren van de lokale economie (dienst lokale economie).

PARTICIPATIE: DE TREIN OP GANG GETROKKEN
De focusgesprekken ter stoffering van het dossier voor de Inventaris 
Vlaanderen gaven een goed beeld van wie de Ommegangsfiguren, 
ook na 12 jaar, nog een warm hart toedraagt. Ook de hiaten in het 
draagvlak toonden zich in de focusgesprekken. De gewoonte om 
de Ommegang enkel uit te laten gaan op heel bijzondere momenten 
vormt een struikelblok voor een eenvoudige overdracht van de traditie. 
Omdat tussen twee edities bijna telkens 25 jaar zit, moet de traditie 
elke keer nieuw leven ingeblazen worden. Gezien de stad van oudsher 
de organisator is, zet het middenveld niet uit zichzelf de stap naar 

actieve participatie. Voor sommige doelgroepen, met name jongeren 
en nieuwe Mechelaars, was de Ommegang anno 2013 bovendien een 
nieuw gegeven. De erfgoedcel had als activator dus een belangrijke 
opdracht te vervullen.

Om het vuur in de harten van de Mechelaars aan te wakkeren, zetten 
we in de eerste plaats de bekendste Ommegangsfiguren in: de reuzen. 
De Mechelse wildbreiers en –hakers ‘Wirrewarrewol’ adopteerden 
begin 2012 de reuzenkinderen. In het kader van Erfgoeddag 
transformeerden ze de traditionele kinderreuzen tot hedendaagse 
reuzenkinderen met dito hobby’s. Ook de bewoners van de instelling 
Borgerstein (een vzw voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg en sociaal-
economische tewerkstelling) haalden hun beste brei- en haaktalent 
uit de kast. Om de nodige wol voor dit project te verzamelen, deed de 
erfgoedcel een beroep op de Mechelse bevolking. De massale lokale 
media-aandacht zorgde niet alleen voor immense hoeveelheden wol, 
maar ook voor nieuwe kandidaat-breiers en -hakers. Op Erfgoeddag 
schitterden de reuzenkinderen in hun nieuwe outfit. De toon was gezet, 
de betrokkenheid van een eerste groep Mechelaars een feit.

Alle Ommegangsfiguren kregen een restauratiebehandeling. Zo 
schilderden de cursisten van Syntra bijvoorbeeld het Schip van 
Oorlog. Voor andere elementen werd beroep gedaan op specialisten. 
De reuzenhoofden en -handen kregen een restauratiebehandeling 
door Geneviève Hardy en de lichamen van de reuzen werden in 
hun oorspronkelijke staat hersteld door de mandenvlechtster Lieve 
Lieckens. De Mechelse bevolking kon al deze acties volgen via filmpjes 
en tentoonstellingen in de Erfgoedmobiel (vitrineruimte) van het 
Erfgoedcentrum Lamot en dankzij de inzet van sociale media. De acties 
van andere diensten en organisaties, zoals het ontwerpen van vlaggen 
voor de straten door UiT in Mechelen en het Mechelse Verbond der 
Geburenkringen of het stimuleren van actieve promotie en communicatie 
door de handelcomités via lokale economie, creëren een urgentiegevoel 
voor de Ommegang bij de Mechelaars en ondersteunen zo ook onze 
doelstelling om betrokkenheid van de Mechelaars te verzekeren.

Vele handen maken licht werk, en dat geldt zeker als het erop aan 
komt om moeilijkere doelgroepen te benaderen. Om jongeren te 
bereiken werkten we samen met H30. Hun Stikbitchen, jongeren die 
samenkomen in het naaiatelier van H30, mochten het Rad van Fortuin 
onder handen nemen. Zij staken de oude figuren in een nieuw kleedje 
en leerden op die manier over de traditie van de Ommegang. Mechelse 
hiphopper en filmmaker Saïd Aghassaiy, beter bekend als Pita, bewerkte 
het traditionele reuzenlied tot een rapversie. De videoclip die hij samen 
met enkele studenten van Thomas More maakte, stuurde deze nieuwe 
versie van het lied de ether in.

Ook de nieuwe Mechelaars bereikten we dankzij samenwerking 
met specifieke partners. Via Prisma werd het Ommegangsverhaal 
meegegeven bij inburgeringscursussen. We maakten samen met Prisma 
een informatiefolder over de Ommegang in negen verschillende talen. 
In de lessen Nederlands voor nieuwkomers (verschillende taalniveaus) 
werd uitleg gegeven over de Mechelse Ommegang. Een presentatie 
verduidelijkte bovendien het fenomeen van reuzen in de wereld. Deze 
infosessies werden heel positief onthaald door de cursisten. Een aantal 
nieuwkomers meldden zich zelfs aan om als vrijwilliger mee te lopen 
in of mee te helpen aan de Mechelse Ommegang. De Ommegang 
weerspiegelt op die manier het hedendaagse Mechelen, waar nieuwe 
Mechelaars een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken. Zo figureren 

vier Assyrische broers als de Vier Heemskinderen op de rug van het Ros 
Beiaard en hebben de nieuwe reuzenvriendjes van de reuzenkinderen 
een exotische naam (Noa en Amir) en een donkere huidskeur.

Tradities moeten voortdurend evolueren, willen ze de tijd doorstaan. 
Het is essentieel dat het dynamische karakter van de traditie op een 
hedendaagse manier gestalte krijgt en zo interactie mogelijk maakt 
met het toekijkende publiek. Dat is ook de essentie voor de scenograaf 
van de Ommegang, Michael De Cock. De erfgoedcel bewaakt het 
erfgoedgehalte van de stoet en bouwt bruggen tussen de hedendaagse 
scenografie en het verleden van de traditie. Als resultaat hiervan 
worden bijvoorbeeld Ommegangsfiguren die mettertijd zijn verdwenen 
voor de editie van 2013 opnieuw gecreëerd. De eigentijdse vormgeving 
van de draak, de walvis en de eenhoorn gebeurt door niemand minder 
dan Mechelse figurentheatermaker Paul Contryn. We verbinden zo niet 
alleen verleden en heden, maar we verankeren en verweven ook twee 
Mechelse tradities.

IMMATERIEEL ERFGOED, OLIE EN MOTOR
IN EEN DUURZAAM VERHAAL 
Samenwerking staat centraal in het activeren en verbreden van 
de erfgoedgemeenschappen. Hierin kan de erfgoedcel haar rol als 
makelaar ten volle opnemen. We zoeken naar een win-winsituatie voor 
alle partijen, met het erfgoedverhaal als motor om ook doelstellingen 
van andere stedelijke diensten of organisaties te realiseren. Belangrijk 
is daarbij dat de erfgoedstem luid genoeg klinkt en dat er genoeg tijd 
wordt geïnvesteerd om de verschillende verwachtingen te onderzoeken 
en af te stemmen. Op die manier komt de draagkracht van zo’n 
Ommegang alle spelers ten goede. Of het nu gaat over de toerist die wil 

proeven van de Mechelse authenticiteit, lokale handelaars die zoeken 
naar een onderwerp waarmee ze hun klanten kunnen aanspreken 
of een organisatie die streeft naar een maximale en optimale 
integratie van de nieuwe Mechelaars. Alle spelers zijn gebaat bij de 
participatiedoelstelling van het erfgoedverhaal. Aan de erfgoedzijde 
is samenwerken een manier om moeilijk bereikbare doelgroepen te 
betrekken en voeling te houden met het hedendaagse Mechelen.
 
De opgebouwde netwerken creëren niet alleen samenwerkings-
mogelijkheden voor toekomstige erfgoedprojecten.De goede 
contacten en de betrokkenheid moeten het mogelijk maken een 
sectoroverschrijdende stuurgroep op te richten om samen met de 
socio-culturele verenigingen en experts na te denken over de toekomst 
van de Mechelse Ommegang. De aandacht voor de toekomst van de 
traditie uit zich alvast in initiatieven met een duurzaam karakter zoals 
de kamishibai (Japans verteltheater) over de Ommegang, een blijvend 
educatief aanbod voor de basisscholen.De aandacht die de erfgoedcel 
doorheen de opbouw van deze editie heeft gehad voor de dynamiek van 
de traditie in al haar facetten, vertaalt zich in de documentatie van het 
proces. De audiovisuele verslaggeving van alle stappen en acties moet 
de volgende generaties inzicht geven in de editie van 2013. Dat deze 
Ommegang na 1 september blijft voortleven, is zeker. Petra Bauer, een 
Zweedse hedendaagse kunstenares heeft voor haar kunstproject heel 
het proces gedocumenteerd en vereeuwigd in een publicatie en een 
video. De nieuwe reuzenkinderen Noa en Amir geven hun naam aan 
de nieuwe Dalhia die op 1 september in het Mechelse Vrijbroekpark 
onthuld werd. Met de invoer van al onze acties en activiteiten op 
het platform www.immaterieelerfgoed.be hopen we tot slot andere 
erfgoedgemeenschappen te inspireren.

De draagkracht van de erfgoedgemeenschap vormt de essentie
van de traditie.

Beeld van de Ommegang van 1938.
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Beurzen helpen jonge  
wetenschapsters lanceren

wetenschap

BEKROONDE BELGISCHE 
WETENSCHAPPERS 
De Belgische laureaten dit jaar waren Roxane 
Van Heurck, Marian Dejaeger en Evelyne 
Collignon. Roxane Van Heurck heeft de beurs 
ontvangen voor haar onderzoek naar genen 
die een rol spelen bij de ontwikkeling van het 
zenuwstelsel. Onderzoek dat ze uitvoert om 
een beter inzicht te krijgen in ziekten zoals 
autisme. Marian Dejaeger werd bekroond 
voor haar onderzoek inzake osteoporose en 
de behandeling van botmetastasen. Evelyne 
Collignon, afgestudeerd aan de ULB, werd 
beloond voor haar onderzoek naar TET1, 
een eiwit dat verantwoordelijk is voor een 
verandering van het DNA die een rol speelt bij 
de pathogenese van borstkanker.

KENNIS VERWERVEN 
OVER WEINIG BEKENDE EN 
ONGENEESLIJKE HERSENZIEKTEN
Roxanne Van Heurck is een jonge Brusselse 
arts van 28 jaar. Ze volgt al 2 jaar een 
specialisatie in neurologie en werkt op de 
dienst raadplegingen medische genetica 
van professor Abramowicz in het Erasmus-
ziekenhuis. In oktober startte ze met haar 
thesis in het laboratorium voor genetica van de 
neurologische ontwikkeling, dat geleid wordt 
door professor Vanderhaeghen van de ULB.

Tien jaar geleden slaagde de wetenschap erin 
het menselijke genoom te ontcijferen. Hoewel 
elk van de 30 000 geïdentificeerde genen 
een eigen naam heeft, weten we nog maar 
weinig over hun specifieke functies. En zeker 
niet over hun betrokkenheid bij bepaalde 
ziekten. “Het doel van mijn onderzoek is 
inzicht te verwerven in de rol van deze genen 
op chromosoom 1 in de neuro-ontwikkeling 
om zo op termijn specifieke behandelingen 
te kunnen ontwikkelen voor deze nog weinig 
bekende ziektes”, zo legt Roxane Van Heurck 
uit. “Tot nu toe kunnen we enkel palliatieve 
behandelingen bieden die de patiënt verdoven 
en die enkel inwerken op de symptomen, niet 
op de essentie van de pathologie.”

TEKST: MARINO BULTINCK

Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vijftien jaar geleden startten Unesco en het cosmeticaconcern L’Oréal met een programma 
dat zich tot doel stelde om de bijdrage van vrouwelijke wetenschappers aan de kennis in hun 
onderzoeksveld beter onder de aandacht te brengen en om jonge vrouwen te stimuleren om voor 
wetenschap te kiezen op school en op de werkvloer.

Het For Women in Science is een internationaal programma dat in verschillende landen een 
nationaal onderdeel heeft. Zo worden er in ons land om de twee jaar beurzen uitgereikt aan drie 
jonge vrouwelijke onderzoekers om een doctoraat mee te beginnen.

“Om de twee jaar krijgen drie 

jonge wetenschapsters een 

doctoraatsbeurs.”

De voorbije jaren werd een enorme vooruitgang geboekt in de kennis van 
de hersenen. De curve is exponentieel dankzij de nieuwe technologieën 
die we ter beschikking hebben, voornamelijk in de neuro-ontwikkeling en 
de betrokkenheid ervan bij pathologieën zoals schizofrenie en autisme. 
Ziektes waarvan we vandaag weten dat ze mee veroorzaakt worden door 
anomalieën in de neuro-ontwikkeling. Roxane Van Heurck specificeert: 
“Het thema van mijn onderzoek sluit aan bij het onderzoek naar de genen 
die betrokken zijn bij de neuro-ontwikkeling. Wanneer er anomalieën 
optreden in deze genen, zien we ‘bugs’ ter hoogte van de hersenen. Ik 
ga me vooral concentreren op een kleine zone op het Chromosoom 1. 
We hebben opgemerkt dat deze kleine zone, wanneer ze gedupliceerd of 
verwijderd wordt, leidt tot pathologieën zoals macrocefalie, microcefalie, 

autisme, mentale achterstand, schizofrenie… We gaan proberen de rol 
ervan in de neuro-ontwikkeling en de potentiële link van deze genen in 
deze pathologieën te begrijpen.”

ZOEKEN NAAR BETERE BEHANDELING 
VAN OSTEOPOROSE EN AANVERWANTE ZIEKTEN
Marian Dejaeger begon drie jaar geleden met haar specialisatie Interne 
geneeskunde aan de KU Leuven waar ze sinds vorig jaar haar opleiding 
combineert met een doctoraat. “Het heeft mij altijd verwonderd dat bij 
ziekte, het lichaam er vaak toch op een of andere manier in slaagt om te 
genezen. Dat wilde ik altijd al doorgronden”, aldus de laureate. Deze jonge 
onderzoekster (28) koos voor de discipline geriatrie. “Oudere mensen 
kampen meestal met verschillende gezondheidsproblemen. Het denkwerk 
dat nodig is om de verschillende ziekten te behandelen, rekening houdend 
met de leefsituatie van de patiënt en de geneesmiddeleninteracties, 
vind ik ontzettend boeiend.” Een van die ziekten die vaak voorkomen 
bij oudere mensen, is osteoporose, een ziekte die een bijzonder grote 
impact heeft op de patiënt, maar ook op de samenleving.

Voor meer vrouwen in de wetenschap

Unesco lanceerde in 1998 het For Women in Science 
programma. Voor de oprichting en de uitvoering van 
het programma kon de Organisatie rekenen op de 
steun van cosmeticaproducent L’Oréal. Het programma 
wil vrouwelijke wetenschappers over de hele wereld 
erkennen en belonen. Elk jaar worden awards uitgereikt 
om uitmuntende vrouwelijke wetenschappers te 
onderscheiden die met hun opmerkelijk onderzoek de 
wetenschap doen vooruitgaan. Het programma deelt 
tevens onderzoeksbeurzen uit aan veelbelovende jonge 
vrouwelijke wetenschappers. In de laatste 15 jaar 
konden meer dan 1 700 vrouwelijke wetenschappers uit 
108 landen al genieten van steun van het For Women in 
Science programma.

Het partnerschap tussen L’Oréal en Unesco steunt op 
een gemeenschappelijke ambitie: wetenschap in de 
schijnwerpers plaatsen. Wetenschap is een onmisbaar – 
en misschien zelfs het enige – middel om een antwoord 
te bieden op de immense uitdagingen van de moderne 
wereld. Het zoeken naar oplossingen voor ecologische, 
economische en humanitaire vraagstukken is voor 
een groot deel afhankelijk van de vooruitgang in de 
wetenschap. Om de menselijke soort in stand te houden 
moet het fragiele ecosysteem van de aarde in evenwicht 
gehouden worden.

De lijst van de uitdagingen is lang en gevarieerd, 
wetenschap is een zekerheid om ze tot een goed einde te 
brengen. Daarvoor moet de wetenschap kunnen rekenen 
op de intellectuele rijkdom van de wereld, en dus ook van 
vrouwen die tenslotte de helft van de wereldbevolking 
uitmaken. Wetenschappelijk onderzoek was lange tijd 

een traditioneel mannelijk domein. De enkele vrouwen 
die in het verleden gingen studeren, werden zelden 
georiënteerd naar wetenschappelijke disciplines. 
Ondanks een duidelijke ombuiging van deze trend in 
de laatste decennia blijft het aantal vrouwelijke doctors 
in de wetenschap die strategische posten bezetten in 
laboratoria, universiteiten of onderzoekslaboratoria 
gevoelig lager dan dat van mannen.

De hele wereld moet kunnen rekenen op een maximum 
aan briljante en creatieve geesten om de grote 
uitdagingen van vandaag aan te gaan. Daarom steunt 
het For Women in Science programma jonge vrouwelijke 
onderzoekers en probeert het wetenschappelijke carrières 
te stimuleren. Door de uitzonderlijke realisaties van 
vrouwelijke onderzoekers in de verf te zetten geeft het hun 
ook een tribune waarop ze zich kunnen uitdrukken en 
hun passie voor wetenschap kunnen delen. Zo kunnen ze 
meisjes die twijfelen om een wetenschappelijke carrière, 
een zetje in de goede richting geven.

Het internationale For Women in Science programma 
steunt op verschillende nationale poten. Zo worden 
ook in ons land sinds 2007 beurzen uitgereikt aan 
veelbelovende vrouwelijke onderzoekers. Om de twee 
jaar krijgen drie jonge wetenschapsters een beurs ter 
waarde van 60 000 euro om aan een doctoraat te 
beginnen. De Belgische beurzen worden uitgereikt onder 
toezicht van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-
Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche 
Scientifique-FNRS en in samenwerking met de Vlaamse 
Unesco Commissie en de Frans- en Duitstalige Unesco 
Commissie.

De initiatiefnemers willen meisjes stimuleren om voor wetenschap te kiezen.
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Dr. Dejaeger werkt in het Onderzoeks-centrum voor Skeletale Biologie en Engineering aan de KU 
Leuven. Gezond bot vernieuwt zich continu via een evenwichtig proces van botombouw, waarbij 
osteoclastische botafbraak en osteoblastische botvorming elkaar (wederzijds gecontroleerd) 
afwisselen. Osteoporose gaat gepaard met een lage botmassa, veroorzaakt door een verhoogde 
botafbraak die onvoldoende gecompenseerd wordt door nieuwe botaanmaak, wat tot netto 
botverlies leidt. Als gevolg daarvan treden vaker fracturen op die op hun beurt resulteren in de 
aantasting van de levenskwaliteit en functionele achteruitgang - en die vaak ook het verschil 
maken tussen thuis wonen of in een rusthuis.

Bovendien verhogen osteoporotische breuken het sterfterisico aanzienlijk. Zo overlijdt meer dan 
20% van de patiënten die door osteoporose hun heup breken binnen het jaar. Huidige therapieën 
remmen de botafbraak wel af en vertragen zo het ziekteproces, maar ze slagen er niet in om de 
gevolgen van de ziekte te herstellen. Daarvoor is medicatie nodig die de botvorming stimuleert 
(zogenaamde anabole therapie) en de botschade door osteoporose (gedeeltelijk) herstelt. Met 
haar onderzoek wil dr. Dejaeger achterhalen hoe voorlopers van botvormende cellen of 
osteoprogenitoren zich bewegen naar plaatsen waar botvorming nodig is. “De migratie van 
osteoprogenitoren speelt vermoedelijk een onmisbare rol bij de botvorming, maar tot op vandaag 
is er weinig geweten over die migratie”, aldus de laureate. “Maar als we kunnen inspelen op 
dat proces, dan zou dat op termijn tot unieke therapeutische mogelijkheden kunnen leiden, niet 
alleen bij osteoporose, maar ook bij de behandeling van botmetastasering en de bevordering van 
fractuurheling.”

ONDERZOEK NAAR PROTEÏNE DIE DNA WIJZIGT
EN ROL SPEELT BIJ BORSTKANKER
Evelyne Collignon is een onderzoekster van 24 jaar, gediplomeerd in de biomedische 
wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles. Ze begint aan haar tweede thesisjaar in 
het epigenetische kankerlaboratorium*  van de ULB, dat geleid wordt door Dr. François Fuks.

Het thema van haar eindwerk was een proteïne die een bepalende rol speelt in de ontwikkeling 
van borstkanker. Haar promotor overtuigde haar om haar onderzoek verder te zetten in het 

kader van een thesis. “In mijn familie zijn 
er al verschillende sterfgevallen door 
kanker geweest. Onbewust heeft dat me 
waarschijnlijk ook beïnvloed.”

Borstkanker is een heel heterogene ziekte die 
veroorzaakt kan worden door verschillende 
factoren. Kanker blijft een van de belangrijkste 
doodsoorzaken in België en in de rest van 
de wereld. Vandaar dus de noodzaak om de 
verschillende categorieën van borstkanker 
op te lijsten om ze doeltreffend te kunnen 
behandelen. De voorbije tien jaar werd op dit 
vlak al een enorme vooruitgang geboekt.

Evelyne Collignon wil zeker haar steentje 
bijdragen: “Het belangrijkste doel van ons 
onderzoek is het afbakenen van de rol van 
een van de veranderingen van het DNA, de 
hydroxymethylatie, in de ontwikkeling van 
borstkanker. Deze verandering van het DNA 
wordt op zich veroorzaakt door de proteïne 
TET1 die rond het DNA draait. Als deze 
proteïne een rechtstreekse invloed heeft, dan 
kunnen we proberen om remmers te vinden.”

* Epigenetica is een discipline die zich toelegt op de chemische 

veranderingen in het DNA en die een bepalende rol spelen 

in de expressie van de genen. Het is een erg veelbelovend 

onderzoeksdomein, vooral wat betreft de strijd tegen kanker.

Vlaamse ondersteuning voor 
internationale projecten

erfgoed

RUIMTELIJKE PLANNING OP ZEE
Een ander opmerkelijk project dat dankzij het Vlaams Unesco Trustfonds 
kan worden uitgevoerd, draait rond ruimtelijke planning op zee. Ook dit 
project sluit aan bij eerdere projecten die ondersteund werden met 
Vlaamse expertise en middelen.

De voorbije jaren ondersteunde Vlaanderen het Mariene Werelderfgoed-
programma van Unesco vanuit de bezorgdheid dat Afrikaanse mariene 
gebieden sterk ondervertegenwoordigd blijven op de Werelderfgoedlijst. 
Dit is onder meer te wijten aan een gebrek aan lokale kennis met 
betrekking tot het identificeren en nomineren van dergelijke gebieden.

Een eerder project zorgde daarom voor de uitwerking van een strategie 
voor het beheer van mariene gebieden van uitzonderlijke universele 
waarde. Deze strategie moet helpen om het hoofd te bieden aan de 
bedreigingen waarmee mariene gebieden af te rekenen krijgen. De 
voornaamste gevaren betreffen klimaatverandering, overbevissing en 
vervuiling.

Om een volgende stap te zetten, werkten het Werelderfgoedcentrum en 
de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco 
een projectvoorstel uit. Het voorstel wil de toepassing bevorderen 
van ecosysteem-gestuurde ruimtelijke planning om daarmee de 
bescherming van mariene werelderfgoedsites te verbeteren.

Mariene werelderfgoedsites zijn gevoelig voor de eerder genoemde 
bedreigingen en lijden ook onder de druk van toerisme en toenemende 
industrialisatie van de oceaan. Het concept van mariene ruimtelijke 
planning kan helpen om de uitzonderlijke universele waarde van 
mariene werelderfgoedsites te behouden. Het concept is uitgewerkt 
door de IOC, dat daarvoor kon rekenen op medewerking van de 
Universiteit Gent. Bovendien komen betere bescherming en beheer van 
mariene werelderfgoedsites ook de biodiversiteit te goede.

Ruimtelijke planning zorgt voor een meer rationele organisatie van 
mariene gebieden. Zo kunnen bewaringsmaatregelen zich toespitsen 
op de meest kwetsbare gebieden en kan tezelfdertijd aan duurzame 
ontwikkeling worden gedaan in zones met meer draagkracht voor 
sociale en economische activiteiten.

Het project voorziet regionale opleidingen en workshops voor de 
uitwerking van mariene ruimtelijke plannen. Nu reeds wordt uitgekeken 
naar bijkomende partners om een vervolgproject op te zetten met 
als doel om het concept van mariene ruimtelijke planning globaal 
te verankeren. Dit zou Vlaanderen – dat met de Universiteit Gent 
baanbrekend werk leverde om het concept vorm te geven – nog meer 
aanzien geven als belangrijke speler in de oceaanwetenschappen.

TEKST: MARINO BULTINCK

Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij 
het behoud van mariene werelderfgoedsites.

De Vlaamse regering stelt een bedrag van 900 000 euro ter beschikking 
van Unesco. Deze middelen zijn bedoeld voor het cofinancieren van 
Unesco-projecten en -programma’s in 2013 en 2014. De beslissing 
kadert binnen de overeenkomst aangaande het Vlaams Unesco 
Trustfonds ter ondersteuning van projecten van Unesco.

De Vlaamse regering beschouwt Unesco als een prioritaire 
partnerorganisatie voor de ontwikkeling van haar buitenlands beleid. 
De regering riep twee trustfondsen in het leven om Vlaamse middelen 
en expertise ter beschikking te stellen van Unesco voor de uitvoering 
van concrete projecten. Er is een wetenschappelijk trustfonds dat 
vooral gericht is op duurzame ontwikkeling, water en geïntegreerd 
kustbeheer. Daarnaast is er een algemeen trustfonds dat voornamelijk 
inzet op bescherming van erfgoed en op culturele diversiteit.

BESCHERMING VAN LEVEND ERFGOED
Een van de projecten die met steun van het Vlaams Unesco 
Trustfonds worden opgezet, zal landen in Zuidelijk Afrika helpen bij 
het inventariseren en beschermen van immaterieel cultureel erfgoed 
volgens de principes van de Unesco-conventie voor de borging van het 
immaterieel cultureel erfgoed.

Het project ligt in het verlengde van twee projecten die het Vlaams 
Unesco Trustfonds eerder mee financierde. De focus van deze 
projecten lag op het inventariseren van immaterieel erfgoed door 
lokale gemeenschappen en op institutionele capaciteitsopbouw. Het 
nieuwe project consolideert de resultaten van de vorige projecten en 
wil vooral een impuls geven aan subregionale samenwerking rond 
gemeenschappelijke uitdagingen.

REGIONALE SAMENWERKING BEVORDEREN
Het is de bedoeling om een subregionaal samenwerkingsplatform op 
te richten om zeven landen in Zuidelijk Afrika te ondersteunen bij de 
bescherming van hun levend erfgoed. Daarbij gaat aandacht naar het 
verschaffen van opleidingen aan lokale erfgoedexperts en -beheerders 
en aan de uitbouw van een wettelijk en een beleidskader voor het 
implementeren van de Unesco-conventie voor de borging van het 
immaterieel cultureel erfgoed. 

Het project kan ook rekenen op de inbreng van Vlaamse expertise en 
wil een duurzaam partnerschap tot stand brengen tussen Vlaanderen 
en de betrokken Afrikaanse landen op het gebied van de borging van 
immaterieel erfgoed. Onder meer het Agentschap Kunsten en Erfgoed 
en FARO, Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed, werken mee aan 
de uitvoering van het project.

Evelyne Collignon Marian Dejaeger Roxanne Van Heurck
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Baken voor wereldburgerschap 

onderwijs

Tijdens de bijeenkomst in Zuid-Korea werkten de deelnemers een 
strategie uit die de te volgen richting aangeeft voor het netwerk. 
Daarin lezen we onder meer de ambitie om meer gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie om het scholen gemakkelijker 
te maken om onderling internationale projecten op te zetten. Scholen 
die in het netwerk participeren zijn al langer vragende partij voor 
een dergelijk kanaal waarlangs ze rechtstreeks met hun collega’s 
in contact kunnen treden. Andere voornemens zijn het aanbieden 
van meer internationale en regionale projecten waarin met Unesco 
geassocieerde scholen kunnen stappen en het stimuleren van meer 
regionale samenwerking op het vlak van coördinatie van het netwerk.

“Wereldburgerschap beklemtoont 

de onderlinge verbondenheid 

tussen mensen en culturen.”

Op nationaal niveau zet de strategie vooral in op het aangaan van 
samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van het netwerk. Die 
samenwerking kan zowel met overheidsinstellingen als met de 
bedrijfswereld en ngo’s. Op het niveau van de school zelf, beklemtoont 
de strategie om een breed draagvlak te creëren voor de ASPnet-
werking. Scholen waar slechts één persoon belast is met het plannen, 
begeleiden en uitvoeren van ASPnet-activiteiten zijn geen uitzondering 
maar zouden dat wel moeten zijn. Een school die zich daadwerkelijk 
engageert voor het uitdragen van de idealen en principes die centraal 
staan bij Unesco en het ASPnet, zorgt ervoor dat leerkrachten, 
leerlingen, ouders, enz. op de hoogte zijn van het ASPnet-lidmaatschap 
van de school én samen werken aan de invulling van dat lidmaatschap.

TEKST: MARINO BULTINCK

De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe 
strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Het Netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet) bestaat 
60 jaar. Het is zonder twijfel een van de grootste scholennetwerken 
ter wereld. Wat begon als een netwerk van 33 scholen in 15 landen, 
groeide uit tot een internationaal netwerk van meer dan 9 700 
onderwijsinstellingen in 180 landen. Sleutelwoorden die deze scholen 
hoog in het vaandel dragen zijn kritisch denken, leren door dialoog, 
wederzijds respect en solidariteit.

De verjaardag van Unesco’s scholennetwerk was de aanleiding voor 
een internationale bijeenkomst van 7 tot 9 september 2013 in Suwon 
(Zuid-Korea). Daar kwamen zo’n 280 deelnemers (nationale ASPnet-
coördinatoren, leerkrachten en onderwijsambtenaren) uit 40 landen 
samen om het debat te voeren over de te volgen strategie voor de periode 
2014-2021. Tevens was het een gelegenheid om voorbeeldpraktijken uit 
te wisselen.

WERELDBURGERSCHAP TROEF
De komende jaren wil het ASPnet zich profileren als een “baken ter 
promotie van wereldburgerschap”. De keuze voor dit overkoepelende 
onderwerp sluit aan bij het Global Education First Initiative, een project 
van de secretaris-generaal van de VN waarvan Unesco het secretariaat 
voert. Dit vrij recente initiatief wil zoveel mogelijk actoren mobiliseren 
rond drie doelen: alle kinderen op de schoolbanken krijgen, de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren en wereldburgerschap uitdragen.

Onderwijs voor wereldburgerschap is onlosmakelijk verbonden met de 
realisatie van ambities zoals vrede en duurzame ontwikkeling. Het helpt 
jongeren om te begrijpen welke globale ontwikkelingen een weerslag 
hebben op hun dagelijks leven. Het reikt hen eveneens de kennis, de 
vaardigheden, de waarden, de houdingen en het gedrag aan om actief 
te participeren aan het beleidsproces op verschillende niveaus om een 
meer respectvolle, billijke en duurzame wijze van “samen leven” te 
promoten.

MISSION STATEMENT
Het overkoepelend thema vinden we terug in het aangepaste 
mission statement van het netwerk: “Het ASPnet zet zich in voor 
de bevordering van wereldburgerschap door middel van onderwijs 
voor vrede en mensenrechten, intercultureel leren, educatie voor 
duurzame ontwikkeling en de rol van de VN bij het aanpakken van 
wereldproblemen.”

Vlaanderen ondersteunt intenties 
tot globale samenwerking 
rond water

wetenschap

NIEUW SAMENWERKINGSMODEL
Om de mogelijkheden tot samenwerking 
in de watersector tussen verschillende 
landen te stimuleren, riepen de Verenigde 
Naties 2013 uit tot het Internationaal jaar 
van samenwerking op het gebied van water. 
Dit gaat gepaard met de organisatie van 
verschillende bijeenkomsten en activiteiten 
in de verschillende regio’s van de wereld. 
De bijeenkomsten hebben tot doel de 
toegevoegde waarde van internationale 
samenwerking in de watersector in kaart te 
brengen, en de samenwerking rond water als 
nieuw samenwerkingsmodel te promoten.

TEKST: MARNIK VANCLOOSTER *

Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een 
nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

De wereldwijde waterproblematiek blijft zorgwekkend, mede doordat het tekort aan water voor 
drinkwatervoorziening, voedselproductie, energieproductie of andere eco-diensten razendsnel 
toeneemt. Het beheren van de globale waterreserves wordt tevens bemoeilijkt door de onzekerheid 
over de evolutie en ontwikkelingsgraad van de toekomstige wereldbevolking, evenals de onzekerheid 
over de klimaatsverandering. In verschillende regio’s van de wereld is de waterproblematiek dan 
ook een bron van potentieel conflict. De uitspraken van de voormalige Egyptische president Morsi 
met betrekking tot het beheren van het water in het Nijlbekken - een bekken dat trouwens heel 
divers is op het gebied van geografie, economie, politieke structuur, bevolking, taal, cultuur en 
religie - en de bedreigingen die hij uitte tegenover Zuid-Soedan en Ethiopië, zijn daarvan een goed 
voorbeeld. Maar de waterproblematiek hoeft niet noodzakelijk een bron van conflict te zijn. Er kan 
een andere logica gevolgd worden: de waterproblematiek in een regio kan een unieke kans zijn 
voor internationale samenwerking. Of zoals het in één van de activiteiten van het Internationaal 
Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco uitgedrukt wordt: PC kan CP worden - een potentieel 
conflict (PC) kan in een coöperatie potentieel (CP) veranderd worden.

Meer informatie over Unesco’s internationale scholennetwerk: www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ 
Meer informatie over Unesco’s scholennetwerk in Vlaanderen: www.unescoscholen.be

Een potentieel conflict kan worden omgebogen tot een potentieel voor samenwerking.

Jongeren leren welke globale ontwikkelingen een impact
hebben op hun dagelijks bestaan.
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Het Internationaal Hydrologisch Programma organiseerde een van deze 
bijeenkomsten in de eerste helft van september in Nairobi (Kenia). De 
focus van de bijeenkomst lag op samenwerking in de watersector in 
Afrika. Water is voor het Afrikaans continent één van de belangrijkste 
strategische hulpbronnen voor ontwikkeling. Afrika wordt verder nog 
altijd gekenmerkt door politieke instabiliteit in diverse regio’s en enorme 
problemen op het gebied van watervoorziening, afvalwaterverwerking 
en waterbeheer. Het PC-CP concept is dus heel relevant voor 
internationale samenwerking in Afrika.

VLAANDEREN INVESTEERT IN WATERSAMENWERKING
De bijeenkomst in Nairobi werd mede mogelijk gemaakt dankzij steun 
vanuit het Flanders Unesco Science Trust Fund (FUST), dat ook andere 
projecten van het IHP mee ondersteunt. Het FUST stelt Vlaamse 
middelen en expertise ter beschikking van Unesco voor de uitvoering 
van wetenschappelijke capaciteitsopbouw en projecten.

Op de agenda van de bijeenkomst sprongen twee punten in het oog. 
Eerst was er een zogenaamde “high-level” politieke bijeenkomst, 
waarbij Afrikaanse ministers, kabinetsverantwoordelijken, 
vertegenwoordigers van bekkencomités e.a. voorbeeldpraktijken 
aanhaalden van samenwerking en overlegden over nieuwe 
samenwerkingsmodaliteiten in de watersector in Afrika. Deze 
gesprekken moeten uiteraard gekaderd worden in de internationale 
samenwerkingspolitiek op een continent waar de waterproblematiek 
meer dan pertinent is. Tijdens de gesprekken werd vaak verwezen naar 
de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, die jammer genoeg voor 
Afrika slechts gedeeltelijke gerealiseerd werden in de watersector. 
Er werd dan ook een aanzet gegeven voor een politieke agenda voor 
samenwerking in de watersector na 2015.

BLIK OP DE TOEKOMST
Een tweede belangrijk agendapunt was het definiëren van een 
implementatiestrategie voor de volgende fase van het Internationaal 
Hydrologisch Programma van Unesco. Deze nieuwe fase gaat wellicht 
van start vanaf 1 januari 2014 en zal tot 2021lopen. Voortaan zal het IHP 
varen onder de vlag ‘Waterveiligheid: antwoorden op lokale, regionale en 
globale uitdagingen.’ Het plaatst waterveiligheid centraal in een duurzame 

ontwikkelingsstrategie. Het Programma is meer dan een puur technisch-
wetenschappelijk programma. Het is een multidisciplinair programma dat 
zowel de puur technische aspecten als de politieke, maatschappelijke en 
culturele aspecten rond de waterproblematiek over de hele wereld wil 
aanpakken om tot duurzame samenlevingsmodellen te komen.

“Waterveiligheid staat centraal in 

duurzame ontwikkelingsstrategie.”

RESULTATEN VAN DE BIJEENKOMST
De bijeenkomst in Nairobi die door Vlaanderen gefinancierd werd, kan 
als een succes beschouwd worden. De steun van Vlaanderen draagt 
zeker bij tot een positief beeld van Vlaanderen in de wereld. In totaal 
namen 165 vertegenwoordigers van 46 verschillende landen deel aan 
de vergaderingen en de debatten. De resultaten van het politieke 
luik van de bijeenkomst waren uniek voor het Afrikaanse continent. 
Ministers, in het bijzonder zij die deelnamen aan de Afrikaanse 
ministriële conferentie voor water die in het kader van de bijeenkomst 
georganiseerd werd, erkenden expliciet het strategisch belang van 
waterzekerheid in de veranderende wereld en uitten hun bereidheid om 
grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden te ontwikkelen en uit 
te breiden. Dit alles om duurzame ontwikkeling in hun land en in hun 
regio te bevorderen.

Hoewel het politieke luik van de bijeenkomst niet werd afgesloten met 
een gezamenlijke verklaring, werd toch de aanzet gegeven voor verdere 
samenwerking in de watersector in Afrika. Vlaanderen moet trots zijn 
dat het bijdraagt aan dit, voor Afrika, cruciaal samenwerkingsproces. 
De aanbevelingen van de waterexperten die deelnamen aan het 
tweede luik van de bijeenkomst, zullen door het Secretariaat van 
Unesco in Parijs verwerkt worden in een implementatieplan voor de 
volgende achtjarige fase van het IHP. Bedoeling is dit plan begin 2014 
officieel te lanceren.

* Prof. Marnik Vanclooster is voorzitter van het Belgisch comité voor Unesco-IHP: 

www.ihp-belgium.be 

Nieuwe watervoorraden 
zijn zegen voor Kenia 

wetenschap

DUURZAME ONTWIKKELING
Naast de reservoirs in Loktipi en Lodwar zijn nog nog drie andere grote 
aquifers geïdentificeerd. Nader onderzoek moet uitwijzen of er water 
opgepompt kan worden. Er is ook twee miljard kubieke meter water in 
kaart gebracht dat zich op slechts een paar meter onder de grond bevind. 
Dit water kan de plaatselijke landbouw een enorme boost geven.

Het komt er nu op aan om de juiste maatregelen te nemen om 
de duurzaamheid en de levensvatbaarheid van de ontdekte 
ondergrondse waterreservoirs te waarborgen. Het water kan de 
levensomstandigheden van de bewoners in de Turkana regio enorm 
verbeteren, mits het op een verantwoordelijke manier gebeurt. Het is 
dan ook noodzakelijk dat er in het gebied voorlichting wordt gegeven 
over het gebruik van de aquifers.

WATERTEKORT
De vondst is een opsteker voor Kenia: 17 miljoen Kenianen (op een 
bevolking van 41 miljoen) hebben onvoldoende toegang tot veilig 
drinkwater. 28 miljoen Kenianen beschikken niet over sanitaire 
voorzieningen. In theorie kan het Lotikipi waterreservoir Kenia 
gedurende 70 jaar van water voorzien. De Keniaanse overheid liet 
weten dat ze het hele grondgebied van het land wil onderzoeken met 
de nieuwe technologie.

“Unesco is trots deel uit te maken van deze opmerkelijke ontdekking. 
Dit project toont hoe wetenschap en technologie kunnen bijdragen tot 
industrialisatie en economische groei en tot de oplossing van concrete 
maatschappelijke kwesties zoals de toegang tot water,” zegt Gretchen 
Kalonji, adjunct-directeur-generaal voor Natuurwetenschappen bij Unesco. 
“Het project ligt in het verlengde van Unesco’s visie met betrekking tot 
wetenschap en duurzame ontwikkeling. We blijven Afrika bijstaan om 
het volle potentieel van zijn onzichtbare waterrijkdom te ontdekken.”

TEKST: MARINO BULTINCK

Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog 
heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

In Turkana, een zeer droog en arm gebied in het noordwesten van 
Kenia, is een tot nu toe onbekende voorraad van grondwater ontdekt. 
De vondst is het resultaat van een project onder leiding van Unesco en 
in opdracht van de Keniaanse overheid.

“Deze ontdekking effent het pad naar een meer welvarende toekomst 
voor de Turkana regio en voor het hele land,” aldus Judi Wakhungu, de 
Keniaanse minister voor Leefmilieu, Water en Natuurlijke Hulpbronnen. 
“We moeten er nu naar streven deze bronnen op een verantwoordelijke 
en duurzame manier te exploiteren, ook met het oog op toekomstige 
generaties.”

“De waterreservoirs zijn ontdekt 

met nieuwe technologie.”

WATERVOORRADEN
De ondergrondse waterreservoirs, in vaktermen aquifers (zie 
kader) genoemd, werden ontdekt met een nieuwe technologie om 
radargegevens van satellieten te interpreteren en te combineren 
met boorgegevens van de olie- en gasindustrie. In het noordelijke 
en centrale gedeelte van Turkana werden zowel diepe als ondiepe 
ondergrondse reservoirs onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat 
Turkana een minimale watervoorraad heeft van 250 miljard kubieke 
meter water, die jaarlijks wordt aangevuld met water door regenval in 
de omringende hooglanden.
 
Er zijn verschillende reservoirs ontdekt. Het grootste is het Loktipi-
reservoir waarvan onderzoekers de inhoud schatten op 207 miljard 
kubieke meter water. Een ander reservoir bevindt zich in de nabijheid 
van de plaats Lodwar. Dit reservoir heeft een geschatte inhoud van 10 
miljard kubieke meter water. 

Aquifer: ondergronds waterreservoir

Een aquifer is een ondergrondse watervoerende laag 
van grind, zand en slib waarin een grote hoeveelheid 
water aanwezig is. Vanuit een aquifer kan water 
gewonnen worden via een bron. Voordat het water 
gebruikt kan worden, moet er door middel van 
boringen gekeken worden of het mogelijk is water uit 
de grond te pompen. Maar net zo belangrijk is het dat 
de waterhoudende grondlaag wordt aangevuld met 
water. Meestal gebeurt dit vanuit de bergen die zich 
in de buurt bevinden.

De ontdekte waterbronnen kunnen het leven van talrijke
Kenianen gemakkelijker maken.
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BROCHURES
CREATIVE ECONOMY REPORT 

> WIDENING LOCAL DEVELOPMENT PATHWAYS

2013 SPECIAL EDITION

World Social Science Report 2013

De milieu-uitdagingen waarmee onze 
samenleving geconfronteerd wordt, 
zijn ongezien en duizelingwekkend 
in hun omvang, spreiding, snelheid 
en complexiteit. De gevolgen van de 
wereldwijde veranderingen in het milieu 
laten zich nu reeds voelen. Veel mensen en 
gemeenschappen komen maar met moeite 
rond en andere sociale, economische en 
politieke crisissen – waaronder aanhoudende 
armoede, toenemende ongelijkheden en 
sociale onvrede – zijn allemaal onderhevig 
aan de gevolgen van veranderingen in het 
milieu. Wereldwijde veranderingen in het 
milieu veranderen alles voor iedereen: de 
natuur die onze grondstoffen bezorgt, de 
manier waarop we in ons levensonderhoud 
voorzien, de wijze waarop we ons 
gedragen en met elkaar omgaan, enz. De 
veranderingen zorgen er eveneens voor dat 
we andere verwachtingen krijgen van sociale 
wetenschappen, met inbegrip van gedrags- 
en economische wetenschap.

Unesco stelt de derde editie van haar 
World Social Science Report voor. Het 
bevat bijdragen van ruim 150 auteurs. 
Samen formuleren ze een warme oproep 
naar de sociaalwetenschappelijke wereld. 
Sociale wetenschappers moeten dringend 
nauwer gaan samenwerken met hun 
collega’s uit de sociale, mens- en technische 
wetenschappen. Alleen zo kunnen we 
nieuwe kennis en inzichten verwerven op de 
meest prangende problemen inzake milieu en 
duurzaamheid aan te pakken. En ze mogen 
daarbij niet vergeten om ook aansluiting te 
zoeken buiten de wetenschappelijke wereld 
en dus samen te werken met beleidsmakers 
en andere beroepsgroepen die zich op hun 
werkterrein begeven.

Volgens de auteurs van het rapport is het tijd 
voor een nieuw soort sociale wetenschappen: 
dapperder, beter, groter en anders.

• Dapper genoeg om wereldwijde verande-
ringen in het milieu te beschouwen en te 
behandelen als een fundamenteel sociaal 
proces

• Beter in de zin van het introduceren van 
inzichten uit de sociale wetenschappen 
bij de oplossing van problemen in het 
dagelijks leven van mensen

• Groter in de zin dat er meer sociale weten-
schappers nodig zijn die zich bezig houden 
met het aanpakken van de wereldwijde 
veranderingen in het milieu 

• Anders in de zin van op een andere manier 
aan sociale wetenschappen te gaan doen 
zodat daadwerkelijk kan worden bijgedra-
gen tot het aanpakken van interdisciplinai-
re en sectoroverschrijdende uitdagingen 
waar onze samenlevingen voor staan.

Het rapport wil in de eerste plaats 
sociale wetenschappers aanspreken 
die aan de slag zijn bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, denktanks, ngo’s en 
overheidsagentschappen. De International 
Social Science Council (ISSC) zal het rapport 
gebruiken als basis om te onderzoeken op 
welke wijze de sociale wetenschap een 
grotere rol kan vervullen bij het onderzoek 
naar meer duurzame ontwikkeling.

Het World Social Science Report 2013 is 
gratis beschikbaar in een digitale versie. 
Zowel het rapport als een samenvatting 
ervan kan je downloaden op www.unesco.
org/new/en/social-and-human-sciences/
resources/reports/world-social-science-
report-2013/ 

Wie een gedrukte versie van het rapport wil, 
kan die bestellen op http://publishing.unesco.
org/details.aspx?Code_Livre=4996 

Creative Economy Report 2013

Unesco en VN-Ontwikkelingsprogramma 
UNDP stellen een rapport voor dat ingaat 
op de rol van de creatieve economie op 
lokaal niveau in ontwikkelingslanden. Het 
bestaat uit twee delen: een rapport dat zich 
voornamelijk tot beleidsmakers richt en een 
webdocumentaire die de vastgestelde trends 
en evoluties bevattelijk in beeld brengt.

Het rapport toont aan dat de creatieve 
economie een van de snelst groeiende 
sectoren in de wereldeconomie is. Het is 
ook een zeer veranderlijke sector, vooral op 
het vlak van inkomen, werkgelegenheid en 
export. Om het potentieel van de creatieve 
economie tot volle wasdom te laten komen, 
moeten we de algemene creativiteit in de 
samenleving stimuleren, in kaart brengen 
waar de creatieve economie groeit en 
werken aan de levenskwaliteit en het imago 
van deze gebieden.

Het rapport stelt dat culturele en creatieve 
industrieën de motor vormen van creatieve 
economieën in het Zuiden en dat ze nieuwe 
mogelijkheden bieden voor het vooruithelpen 
van een inclusieve, billijke en duurzame 
ontwikkeling.

De bevindingen van het rapport zullen aan 
bod komen tijdens de besprekingen over 
de ontwikkelingsagenda van de Verenigde 
Naties na 2015. De auteurs hopen dat er 
daardoor meer aandacht zal gaan naar de rol 
van cultuur bij duurzame ontwikkeling.

Het Creative Economy Report 2013 kan je 
downloaden op www.unesco.org/culture/
pdf/creative-economy-report-2013.pdf

De webdocumentaire die het rapport 
vergezelt, is te zien op 
www.creativeeconomyreport2013.com 



kalender

DECEMBER
01 Wereldaidsdag
02 Internationale dag voor de afschaffing van de slavernij
03 Internationale dag voor mensen met een handicap
05  Internationale vrijwilligersdag voor economische en sociale ontwikkeling
07  Internationale dag voor de burgerluchtvaart
09  Internationale dag tegen corruptie
10  Mensenrechtendag
11 Internationale dag van de bergen
18 Internationale dag voor migranten
20 Internationale dag voor menselijke solidariteit

JANUARI
27  Internationale herdenkingsdag ter nagedachtenis 
 van de slachtoffers van de Holocaust

FEBRUARI
04  Wereldkankerdag
09 Internationale dag voor nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking
13  Wereldradiodag
20  Werelddag voor sociale rechtvaardigheid
21  Internationale dag van de moedertaal
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