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Geachte statenleden,

Graag stel ik u, namens de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid, waarin bestuurders van alle 
14 deelnemende partijen participeren, op de hoogte van de voortgang van het nominatietraject 
van de Koloniën van Weldadigheid op weg naar UNESCO werelderfgoed.

Zoals u weet, is er in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het aanpassen van het 
nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid voor de inschrijving van de Koloniën van 
Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In 2018 nodigde het Werelderfgoedcomité 
ons uit om met een aangepaste nominatie te komen, deze is nu klaar. Conform het adviesrapport 
van ICOMOS over de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid is de serie teruggebracht van 
zeven naar vier Koloniën, is in overleg met ICOMOS het gebied verkleind en is aan de nominatie 
nog meer wetenschappelijke bewijslast toegevoegd. Vooruitlopend op de internationale 
besluitvorming zal in overleg met ICOMOS nog bekeken worden of op een enkel punt nog nadere 
aanvulling op het dossier gewenst is.

Aanstaande maandag zal ik, vol vertrouwen en met gepaste trots, samen met mijn Antwerpse 
collega’s namens de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid het aangepaste 
dossier overdragen aan de Vlaamse minister Diependaele en Nederlands minister Van 
Engelshoven. De verantwoordelijke ministers in Nederland en Vlaanderen zullen hun definitieve 
goedkeuring aan het aangepaste nominatiedossier geven door het zetten van hun handtekening. 
Dit gebeurt in de Vlaamse Weldadigheidskolonie Wortel en zal de nodige publiciteit met zich 
meebrengen.

Minister Diependaele zal het dossier vervolgens mede namens de Nederlandse minister indienen 
voor internationale besluitvorming door UNESCO. Dit is uit praktisch oogpunt, omdat Nederland 
in 2020 meerdere dossiers heeft lopen. Begin juli 2020 wordt het internationale besluit verwacht 
op de zitting van het Werelderfgoedcomité in Fuzhou (China).

Overigens blijven alle Koloniën van Weldadigheid samenwerken aan het uitdragen van het 
gezamenlijke verhaal van armoedebestrijding door werk in de landbouw en sociale verheffing. 
Samenwerking gebeurt met de vele actieve partners in de gebieden. Er zijn vier bezoekerscentra 
die het verhaal brengen. Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het bezoekerscentrum in 
Ommerschans, Bezoekerscentrum 5 – 7 in Merksplas en het Nationaal Gevangenismuseum in 
Veenhuizen vertellen het verhaal van de zeven Koloniën van Weldadigheid. Samen hebben zij 
zich aangemeld voor het Europees Erfgoedlabel, hierover zal in de komende maanden meer 
bekend worden. Een eventuele erkenning door de Europese Commissie zal de familie van de 
zeven Koloniën uiteraard nog meer met elkaar verbinden.

Er zal zowel in Nederland als in Vlaanderen een persbericht worden uitgebracht.

Wanneer u nadere informatie wenst, ben ik daar uiteraard toe bereid.

Hartelijke groet,

Cees Bijl
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