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Inleiding
Op 22 december 2017 heeft Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland een voorstel ingediend bij het  
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 
een actuele verkenning van de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Nederlands 
Caribisch gebied1. Deze actuele verkenning zou het 
sluitstuk moeten vormen van een reeds langer lopende 
verkenning, waarvoor het ministerie op 2 december 
2015 subsidie beschikbaar stelde en waarvoor het 
Kenniscentrum op 16 augustus 2017 een stand van 
zaken aan het ministerie heeft doen toekomen. Op 
12 februari 2018 gaf het ministerie per brief naar het 
Kenniscentrum aan in te stemmen met de actuele 
verkenning, op basis waarvan op 14 februari 2018 door 
het Kenniscentrum een Plan van Aanpak werd opgesteld 
en met het ministerie afgestemd. Op basis van dit Plan 
van Aanpak werd op 25 april opdracht verstrekt aan 
Richenel Ansano2 voor uitvoering van de verkenning 
in de drie Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten) en de drie openbare lichamen 
van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius). Zijn rapportage uit juni 2018 is de hoofdtekst 
van dit document. In het colofon worden alle bij deze 
verkenning betrokken organisaties en personen uit het 
Nederlands Caribisch gebied benoemd. 

Op 22 mei 2018 werd aanvullend op de verkenning van 
Richenel Ansano opdracht gegeven aan Tim Timmers2 
om nog een extra verkenning met een overwegend 
juridisch karakter uit te voeren. De onderliggende 
vragen hiervoor hadden alle betrekking op de status 
van de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
in de landen en openbare lichamen in het Nederlands 
Caribisch gebied en de (financiële) verantwoordelijkheid 
voor implementatie. De rapportage van Tim Timmers 
(eveneens uit juni 2018) is als bijlage IV in dit document 
te vinden. Een samenvatting is in hoofdstuk 2 van de 
hoofdtekst ingevoegd. De rapportages van beide 
verkenningen zijn nader afgestemd met het ministerie 
van OCW en de Nederlandse UNESCO Commissie.

15 oktober 2018                                                                                                                                             
                             
Leo Adriaanse
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
                                                                                                                                                 

1 Met de term Nederlands Caribisch gebied wordt in deze rapportage bedoeld: de drie Caribische landen binnen 
het Koninkrijk en de drie openbare lichamen (Caribisch Nederland).
2 Voor de achtergronden van Richenel Ansano en Tim Timmers: zie het colofon op de laatste pagina.
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Opdracht
In het kader van de activiteiten van het Koninkrijk der 
Nederlanden om het UNESCO Verdrag inzake de 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
van 2003 te implementeren, heeft Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland opdracht gegeven 
een verkenning van de implementatiestatus in het 
Nederlands Caribisch gebied in de eerste helft van 
2018 uit te voeren. 

Dit is het tweede deel van een reeds langer durende 
verkenning waar in 2015 om is verzocht door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap met als doel de implementatie van 
het verdrag in het Nederlands Caribisch gebied te 
verkennen. Het eerste deel van de verkenning is 
uitgevoerd in 2017 en ging in op de vorderingen op 
drie fronten: het identificeren en inventariseren van 
elementen van immaterieel cultureel erfgoed door de 
individuele eilanden, de inspanningen die gezamenlijk 
zijn verricht en het verloop van het programma 
voor capaciteitsopbouw dat werd gefinancierd 
door geoormerkte bijdragen van het Koninkrijk der 
Nederlanden in het Fonds voor het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed (Fonds van het 2003 UNESCO 
Verdrag).

De huidige verkenning heeft als doel:
1. In beeld brengen hoe de relatie van de vier landen 

binnen het Koninkrijk met het 2003 UNESCO 
Verdrag is en welke rol de nationale overheden, de 
Nationale UNESCO Commissies (NatComs) en de 
ngo’s hierin vervullen. 

2. In kaart brengen wat nu precies aanwezig is aan 
overzichten en inventarissen per eiland (ijkdatum 
31 december 2017) en hoe dit online zichtbaar 
kan worden gemaakt / welke digitale infrastructuur 
hiervoor nodig is. 

3. Inventariseren wat nodig is om implementatie 
van het 2003 UNESCO Verdrag in het Nederlands 
Caribisch gebied voort te zetten. Hieronder valt ook 
het inventariseren van de behoeften en wensen 
per eiland aan ondersteuning bij de implementatie 
van het Verdrag. Tevens wordt in kaart gebracht 
welke organisaties per eiland verbonden zijn aan 
de uitvoering van het Verdrag / uitwerking van de 
Inventaris. 

4. Onderzoeken welke elementen de eilanden zelf 
kansrijk achten voor voordracht voor de UNESCO 
Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed 
van de Mensheid of het Register van Goede 
Beschermingspraktijken, dan wel noodzakelijk 
achten voor voordracht voor de internationale Lijst 
van Immaterieel Cultureel Erfgoed waarvan de 
bescherming dringend gewaarborgd moet worden. 

5. Verkennen / inventariseren welke thema’s komende 
jaren een belangrijke rol zullen gaan spelen bij 
de verdere implementatie van het 2003 UNESCO 
Verdrag. Deze thema’s kunnen in een latere fase 
vanuit het Dutch Caribbean ICH Committee 
worden omgezet in onderzoekslijnen voor 
kennisontwikkeling. 

6. In beeld brengen welke financiële middelen 
nodig zijn voor verdere implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag / voortzetting van 
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het Dutch Caribbean ICH Committee. Tevens 
welke mogelijkheden er zijn voor financiële 
ondersteuning van de nationale overheden 
van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar ook 
vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch 
Gebied of vanuit het internationale Fonds voor 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed van dit Verdrag 
(collectief of per land).

Periode
De verkenning is uitgevoerd in de periode april tot en 
met juni 2018.

Methodiek
Het onderzoek bestond uit drie fasen: 
1.Een online enquête onder een aantal leden van 

het Dutch Caribbean ICH Committee (zie bijlage), 
gevolgd door

2.bezoeken aan de eilanden om verschillende 
stakeholders te interviewen,

3.aanvullende bijeenkomsten met andere 
stakeholders,

4.aanvullend literatuuronderzoek.

Het merendeel van de informatie is tijdens de 
bezoeken aan de eilanden vergaard en aangevuld met 
vervolgmails en -telefoongesprekken. Op het moment 
van schrijven van het rapport was er slechts één reactie 
op de enquêtes beschikbaar. Ontvangers van de 
enquêtes leidden de enquête door naar mogelijke 
respondenten die een officiële reactie konden geven. 
Deze reacties zijn niet op tijd ontvangen om ze nog 
te kunnen verwerken. Literatuuronderzoek is vooral 
gebruikt om achtergrondinformatie te geven en acties 
uit het verleden te bestuderen. Alle bij de verkenning 
betrokken organisaties en personen worden in het 
colofon vermeld.

Samenvatting van de bevindingen 
De ratificatie van het 2003 UNESCO Verdrag heeft 
veel teweeggebracht op de eilanden. Nationale 
raadplegingen, gezamenlijke training, inventarisatie-
exercities in het veld, lokale initiatieven voor publie-
ke bewustwording, aanvullende opleiding van 
implementatiemedewerkers en synergiemaatregelen 
met lokale en intereilandelijke activiteiten hebben 
gezamenlijk geleid tot een cultuur van betrokkenheid 
bij immaterieel erfgoed op verschillende niveaus, 
evenals concrete resultaten in de vorm van inventari-

saties en implementatiestructuren. Desondanks 
dreigt de evaluatie van die inspanningen te worden 
overschaduwd door de uitdagingen waarmee men in 
het veld wordt geconfronteerd. De meeste van deze 
uitdagingen bestonden al in 2016, op het moment van 
het overzicht Safeguarding the Intangible Heritage of 
Suriname and the Dutch Caribbean islands of Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius and Sint Maarten 
(Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
van Suriname en de eilanden van Nederlands Caribisch 
gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten)3.

Drie grote uitdagingen zijn:
1.Gebrek aan coördinatie tussen overheid en ngo’s
2. Continuïteit personeel
3. Financiële ondersteuning 

Op vrijwel elk eiland hebben wisselende regerings-
samenstellingen tot een gebrek aan continuïteit 
geleid, ondanks dat alle overheden hun steun aan 
het implementatieproces verleenden door toe te 
staan dat ambtenaren erbij betrokken waren, de 
commissies voor immaterieel erfgoed te erkennen, 
implementatieplanning en -structuren goed te 
keuren en door andere maatregelen. Voor bestaande 
medewerkers geldt echter dat immaterieel cultureel 
erfgoed slechts een klein deel uitmaakt van hun 
taken of dat ze, zoals het geval is bij ngo’s en de 
commissies voor immaterieel cultureel erfgoed, het 
implementatiewerk op vrijwillige basis doen, zonder 
dat er budget aan is toegewezen.

Richenel Ansano, Curaçao, 16 juni 2018

5
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Dit hoofdstuk gaat nader in op de relatie van de vier 
landen binnen het Koninkrijk wat betreft het 2003 
UNESCO Verdrag en de rol die nationale overheden, 
NatComs en ngo’s hierin vervullen.

Rapportage Tim Timmers 

De vragen, die vooral een juridische en bestuurlijke 
aangelegenheid betroffen, zijn nader onderzocht 
door Tim Timmers. Zijn rapportage is terug te vinden 
als bijlage IV. Op deze plek wordt volstaan met een 
korte samenvatting van de ‘Rapportage betreffende 
enige staatkundig-juridische en bestuurlijk-juridische 
vragen in het kader van de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Nederlands 
Caribisch gebied’.

“Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het UNESCO 
Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed uit 2003 ondertekend en in 2012 
geratificeerd. Op verzoek van Curaçao, Aruba 
en Sint Maarten heeft dit Verdrag medegelding 
voor deze landen. Dat betekent dat het Koninkrijk 
eindverantwoordelijke is en dat de uitvoering van het 
2003 UNESCO Verdrag - gezien de inhoud - een zaak is 
van de desbetreffende landen. 

De Caribische landen zijn geassocieerd lid bij UNESCO. 
Zij kunnen deelnemen aan vergaderingen (zonder 
stemrecht) en voorstellen doen voor de agenda. De 
status van geassocieerd lid heeft geen doorwerking 
naar het 2003 UNESCO Verdrag. Deelname aan de 
formele vergaderingen en bijeenkomsten van dit 
Verdrag is voorbehouden aan een officiële delegatie 

namens het Koninkrijk, waarin opname van leden uit de 
Caribische landen of de openbare lichamen mogelijk is. 

Voordrachten voor een van de internationale lijsten van 
het 2003 UNESCO Verdrag kunnen worden ingediend 
bij de Koninkrijksregering. Zij kunnen niet rechtsreeks 
bij UNESCO of bij de Permanente Vertegenwoordiging 
van het Koninkrijk bij UNESCO worden ingediend. 

Nederland betaalt jaarlijks contributie aan UNESCO 
namens het Koninkrijk. 1% hiervan is een bijdrage aan 
het Fonds voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
dat aan het 2003 UNESCO Verdrag is verbonden. 
Geassocieerde leden betalen UNESCO-lidmaatschap, 
maar niet voor medegelding bij verdragen. Voor 
het 2003 UNESCO Verdrag betalen de landen geen 
contributie.

Landen van het Koninkrijk dienen de verplichtingen van 
het 2003 UNESCO Verdrag na te komen door een scala 
aan activiteiten te ontplooien, zoals het inventariseren 
van immaterieel erfgoed binnen het betreffende land, 
het opzetten van documentatiecentra, het zorgen 
voor educatieve programma’s en het realiseren van 
capaciteitsopbouw voor de borging van immaterieel 
erfgoed.

De samenwerking tussen de vier landen kan worden 
gebaseerd op artikel 36 van het Statuut voor het Konink-
rijk (onderlinge hulp en bijstand), met inbegrip van de 
financiële aspecten.4

Extra financiële ondersteuning van de openbare 
lichamen kan verlopen via de Wet financiën openbare 
lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius in artikelen 91 
en 92.5

Juridische en bestuurlijke 
relaties en procedures  
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De formele bestuurlijke lijn loopt voor het bestuur van 
de openbare lichamen via de Rijksdienst Caribisch 
Nederland (RCN) op Bonaire naar de Minister van 
OCW. Daarnaast is er de lijn naar de Nederlandse 
UNESCO Commissie, zowel vanuit het eilandsbestuur 
als vanuit ngo’s in de openbare lichamen.”
 
In de rapportage van Tim Timmers worden de volgende 
aanbevelingen gedaan:
- Stel, in overleg met de landen en in afstemming 

met de openbare lichamen, de criteria en 
procedure voor een voordracht door het Koninkrijk 
voor een van de internationale lijsten bij het 2003 
UNESCO Verdrag  vast. Vanuit de Caribische landen 
en openbare lichamen blijkt dat deze procedure 
niet bekend is.

- Stel, in overleg met de landen en in 
afstemming met de openbare lichamen, een 
samenwerkingsovereenkomst op tussen de 
vier landen binnen het Koninkrijk, die specifiek 
betrekking heeft op de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag.

- Zorg ervoor dat het aanspreekpunt voor de 
openbare lichamen bij het eerstverantwoordelijke 
ministerie, te weten het ministerie van OCW, 
beschikt over voldoende kennis van en inzicht in 
het 2003 UNESCO Verdrag. Verder is het nodig dat 
de desbetreffende beleidsmedewerker een korte 
lijn heeft met de Minister zelf. Vanzelfsprekend zal 
door het aanspreekpunt zorg worden gedragen 
voor de nodige informatievoorziening aan de RCN. 

Dynamiek inzake de implementatie van het verdrag
Naast deze staatkundig-juridische en bestuurlijk-
juridische verkenning van Tim Timmers, heeft Richenel 
Ansano de dynamiek inzake de implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag in de afgelopen jaren 
beschreven. 

De activiteiten ter voorbereiding van de ratificatie 
van het verdrag zijn op de eilanden in 2010 gestart. 
Dit gebeurde op initiatief van de NatCom voor 
de Nederlandse Antillen voorafgaand aan de 
grondwetswijziging van 10-10-2010, door deelname 
van vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen 
aan een subregionale6 bijeenkomst in Grenada over 
immaterieel cultureel erfgoed en cultuurbeleid, 
mogelijk te maken. De NatCom organiseerde ook 
een bijeenkomst van deskundigen in Curaçao in 2011 

waaraan werd deelgenomen door Curaçaose ngo’s, 
beleids- en cultuurbeheervertegenwoordigers van het 
ministerie van Onderwijs, een aantal ‘ouderlingen’7 
en deelnemers van Aruba en Bonaire. Het UNESCO 
Kingston Cluster Office for the Caribbean kreeg het 
verzoek om informatiesessies te houden voor alle 
eilanden. Dit heeft tot informatiesessies voor de 
eilanden over het 2003 UNESCO Verdrag geleid. 
Na de ratificatie vonden capaciteitsopbouw en een 
inventarisatieworkshop plaats, op basis van het door 
Nederland namens het Koninkrijk gefinancierde project 
Strengthening the capacities of Suriname and the Dutch 
Caribbean islands to implement the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

Elke stap van het proces kreeg informele ondersteuning 
en versnipperde goedkeuring van de overheden van 
de desbetreffende eilanden. Tijdens deze periode 
vonden er regelmatig regeringswisselingen plaats, met 
veel onderbrekingen van de officiële steun, beperkt 
inzicht van ministers of gedeputeerden in het 2003 
UNESCO Verdrag en het implementatieproces en 
een algeheel traag verloop van de implementatie als 
gevolg. Dit leidde ook tot een tweesporendynamiek 
waarbij zaken als capaciteitsopbouw, inventarisatie in 
het veld en het ontwikkelen van conceptinventarissen 
en immaterieel erfgoed-inclusief cultuurbeleid 
zouden blijven doorgaan, maar officiële bevestiging 
van inventarissen, consequente implementatie van 
cultuurbeleid, of een algeheel kader voor beleid of voor 
implementatiestrategieën grotendeels afwezig bleven. 
Wat ook grotendeels afwezig bleef, was een duidelijke 
afbakening van verantwoordelijkheden en taken, zoals 
die ontleend zouden kunnen worden aan eiland- of 
gezamenlijke implementatiekaders of strategische 
planning. 

De rollen en verantwoordelijkheden van de zeven 
verschillende overheden voor het implementeren 
van het 2003 UNESCO Verdrag en de vraag wat 
ngo’s konden doen zonder dat plannen officieel 
waren goedgekeurd of zonder dat er financiële en 
personele middelen waren toegewezen, leidden 
in deze context voortdurend tot onzekerheid en 
discussie. Deze vragen zijn nooit met alle stakeholders 
gezamenlijk beantwoord. Zo is ook het voorstel 
tot subregionale samenwerking in de Verklaring 
van Willemstad uit 20158 een voorstel van de van 
overheidswege goedgekeurde afgevaardigden 

7

6 Subregionaal verwijst hier naar de Caribische subregio van de UNESCO-regio Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied. De wereldwijde jurisdictie van UNESCO is in vijf regio’s onderverdeeld. In dit rapport verwijst de term 
“subregio” in het algemeen echter naar de groep eilanden van Nederlands Caribisch gebied in de Caribische subregio.
7 ‘Ouderlingen’ komt het beste in de buurt van ‘elderly’, waarvoor geen juiste Nederlandse benaming bestaat. Gedoeld 
wordt op niet ‘zomaar’ ouderen, maar ouderen met een vorm van gezag en autoriteit binnen de gemeenschap.
8 Bijlage II, p. 41.



van de verschillende eilanden die partij waren bij 
het gezamenlijke trainingsprogramma. Het rapport 
leidde tot het oprichten van de Dutch Caribbean ICH 
Committee9, dat in 2016 een rapport opstelde met de 
titel Moving Forward: Dutch Caribbean and Suriname 
cooperation for implementation of the 2003 UNESCO 
Convention, waarin een voorstel werd gedaan voor een 
subregionale strategie voor het Nederlands Caribisch 
gebied, inclusief samenwerking met Suriname. Deze 
strategie moet overigens nog worden goedgekeurd 
door de verschillende overheden.

Tegen deze achtergrond is duidelijk geworden dat:
1. formele overeenkomsten met betrekking tot het 

2003 UNESCO Verdrag binnen het Koninkrijk10 
geen deel uitmaken van het huidige institutionele 
geheugen van de verschillende ministers of 
gedeputeerden. Dit omvat zaken als de rollen 
van de Nederlandse UNESCO Commissie, 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en 
Rijkdienst Caribisch Nederland ten opzichte van 
Bonaire, Saba en Sint Eustatius; kennisgevingen aan 
de verschillende eilanden over (co-) ratificatiestatus; 
beleidsbesluiten met betrekking tot implementatie; 
resultaten sinds de ratificatie door het Koninkrijk;11

2. sommige relevante stakeholders van buiten de 
overheid niet op de hoogte zijn van bepaalde 
afspraken;

3. ngo’s en NatComs dynamisch zijn wat betreft het 
uitvoeren van de implementatiewerkzaamheden 
die binnen hun bevoegdheid vallen, maar aarzelen 
om dat kader te buiten te gaan, aangezien hun 
werk grotendeels nog niet officieel is goedgekeurd;

4. de rollen vanwege een gebrek aan algehele 
planning, monitoring en evaluatie vaak vaag zijn, 
hetgeen weer aanleiding geeft tot nog meer 
inconsequente planning, monitoring en evaluatie.

5. de Koninkrijksbrede implementatie nog niet goed 
verloopt: er valt nog een terrein te winnen in 
de communicatie vanuit Nederland naar de zes 
eilanden en omgekeerd. 

Ten tijde van de bezoeken aan de eilanden had elk 
eiland, behalve Sint Eustatius, concrete stappen 
gezet voor officiële erkenning van het gehele 
implementatieproces of een deel daarvan. Hierover 
wordt in dit rapport per eiland verslag uitgebracht. 

Feitelijke regelingen en structuur
Een kader voor verdere afstemming zou het volgende 
moeten omvatten:

-  de rol van de vier landen als bevoegde autoriteiten 
bij het implementeren van het 2003 UNESCO 
Verdrag12, waaronder hun vermogen om samen 
te werken binnen het Koninkrijk (“dat het Statuut 
voor het Koninkrijk er nadrukkelijk van uitgaat dat 
de landen ook in de autonome sfeer met elkaar 
samenwerken en elkaar bijstaan”, hoofdstuk II.3);

- de rol van het land Nederland als facilitator;13

- paradiplomatieke initiatieven van Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten tot samenwerking met regionale 
initiatieven op uitvoerend organisatieniveau;

- implementatie van UNESCO-instrumenten in de 
drie landen van het Nederlands Caribisch gebied 
heeft altijd plaatsgevonden onder supervisie van de 
desbetreffende NatComs voor hun respectievelijke 
overheden. Het huidige instrument geeft geen 
aanleiding tot uitzonderingen. 

Aruba had al eerder een stichting voor de 
implementatie van het Verdrag opgericht, maar is nu 
van zienswijze veranderd en is voornemens om een ngo 
aan te wijzen voor de implementatiewerkzaamheden en 
de NatCom toezicht te laten houden op het proces.
Ook de Arubaanse minister Lampe (verantwoordelijk 
voor UNESCO zaken) is voornemens de NatCom als 
toezichthouder voor implementatie te laten fungeren 
en verkent momenteel intersectorale samenwerkingen 
met het ministerie van Sociale Zaken. Aangezien deze 
voornemens nog geen deel uitmaken van duurzame 
inspanningen door de twee ministeries samen, is de 
feitelijke verdeling van rollen en functies nog niet 
bekend. Er is wel al actie ondernomen om te verkennen 
wat dit zou kunnen betekenen voor de implementatie 

8

 
9 Zie voor een beschrijving van de taken van de Dutch Caribbean ICH Committee bijlage V, p. 59 
10  Zie bijlage IV, p. 44. Het onderzoek van Tim Timmers brengt voor het eerst enkele relevante besluiten samen en 
geeft ook het algemene kader aan waarbinnen zowel de grondwet van het Koninkrijk als de ratificatiedocumenten 
aangeven dat implementatie een verantwoordelijkheid is van de individuele landen (voor zover hun mogelijkheden 
dit toelaten), dat Nederland ermee heeft ingestemd een faciliterende rol te spelen en dat het Koninkrijk uiteindelijk 
verantwoordelijk is jegens de internationale gemeenschap (in dit geval voornamelijk UNESCO) voor naleving door het 
hele Koninkrijk.
11 Elke UNESCO lidstaat dient een NatCom in te stellen volgens de bij de in het land passende situatie worden 
opgezet: zij kunnen overheidsinstanties zijn, semi-gouvernementele eenheden of onafhankelijke organisaties. Alle 
NatComs in Nederlands Caribisch gebied zijn overheidsorganisaties die haar UNESCO-beleid helpen maken, en sturen 
en supervisie doen op de uitvoering. De Nederlandse UNESCO Commissie is onafhankelijk van de overheid (hoewel 
gefinancierd door de overheid en met door de minister van OCW benoemde leden). In Nederland is Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland aangewezen om het 2003 UNESCO Verdrag te implementeren. De rol van de 
Nederlandse UNESCO Commissie verschilt daarmee van de rol van de NatComs op de eilanden.
12 Zie de rapportage van Tim Timmers in bijlage IV, hoofdstuk II.2 en II.3, pp. 46-48.
13 Zie de rapportage van Tim Timmers in bijlage IV, hoofdstuk II.2 en II.3, pp. 46-48.



en de twee ministeries zijn overeengekomen op dit 
punt te gaan samenwerken.

Op Curaçao is NAAM (National Archeological 
Anthropological Memory Management) de organisatie 
die verantwoordelijk is voor de implementatie, terwijl 
de NatCom toezicht blijft houden. Er is in het verleden 
ook een Commissie voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 
geïnstalleerd en de opzet hiervan is aangepast, in 
afwachting van een officieel installatiebesluit, dat in juli 
2018 kan komen. De commissie heeft naar verwachting 
een adviserende rol en wordt geacht zich bezig te 
houden met strategische planning en monitoring.
Op Curaçao heeft minister Alcalá-Wallé uitgesproken 
wat haar voornemens en actuele maatregelen zijn voor 
het afbakenen van rollen en verantwoordelijkheden 
op basis van haar functie als voorzitter van de NatCom. 
Het secretariaat van de NatCom heeft onlangs onder 
andere opdracht gekregen te onderzoeken welke 
verantwoordelijkheden de regering van Curaçao heeft 
ten opzichte van het 2003 UNESCO Verdrag en een 
implementatieplan voor 2019-2023 op te stellen. Ook 
heeft de NatCom schriftelijke goedkeuring ontvangen 
voor het houden van toezicht op en het bevorderen 
van de implementatie van het Verdrag op Curaçao, 
met inbegrip van huidige en toekomstige activiteiten, 
en voor het herstructureren van de Commissie voor 
Immaterieel Cultureel Erfgoed die nu bij landsbesluit 
zal worden geïnstalleerd, in plaats van informeel zoals 
voorheen het geval was.

Op Sint Maarten heeft de NatCom de rol van 
toezichthouder en coördineert de NatCom de 
implementatie-inspanningen samen met het ministerie 
van Cultuur en het National Institute of the Arts. Het 
is de bedoeling dat er implementatiemedewerkers 
getraind gaan worden die de generieke taken, zoals 
bewustwordingsacties, gericht op de gemeenschap en 
inventarisatie, gaan uitvoeren.

Op Bonaire coördineert de UNESCO Working Group 
de implementatieactiviteiten in nauwe samenwerking 
met FuHiKuBo en in contact met de lokale overheid en 
de Nederlandse UNESCO Commissie.

Op Sint Eustatius hebben Misha Spanner en Walter 
Hellebrand, beiden verbonden aan de St. Eustatius 
Historical Foundation en lid van de Dutch Caribbean 
ICH Committee, implementatieactiviteiten uitgevoerd 

en contacten onderhouden met het departement 
Cultuur op Sint Eustatius. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor de contacten met de lokale overheid en met de 
Nederlandse UNESCO Commissie.

Op Saba is Ryan Espersen, lid van het Dutch 
Caribbean ICH Committee, verantwoordelijk voor 
implementatie-activiteiten vanuit het Saba Heritage 
Center, in samenwerking met een Commissie voor 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Espersen is ook 
verantwoordelijk voor de contacten met de lokale 
overheid en met de Nederlandse UNESCO Commissie. 
Gedeputeerde Wilson van Saba, verantwoordelijk 
voor UNESCO-zaken, heeft tijdens het verkennings-
bezoek aangegeven dat hij voornemens is de 
implementatiestructuur onder de loep te nemen 
teneinde de planning en inspanningen doeltreffender 
te coördineren. De gedeputeerde heeft hier 
ook aandacht aan besteed in het kader van de 
inspanningen om tot cultuurbeleid voor het eiland te 
komen. Vanuit een intersectoraal perspectief past dit 
ook bij het algehele gezichtspunt van de overheid met 
betrekking tot erfgoed zoals blijkt uit het convenant 
(Memorandum of Understanding) dat de overheid, The 
Saba Conservation Foundation en Saba Archaeological 
Center (SABARC) gezamenlijk hebben ondertekend.

Elk eiland heeft een commissie of aangewezen 
personen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed die 
in de meeste gevallen de implementatie hebben 
ondersteund of voor het grootste gedeelte hebben 
uitgevoerd. De mandaten van deze commissies en/of 
personen zijn niet per se allesomvattend of duidelijk 
afgebakend.

Financiële verantwoordelijkheden
De algemene schets, zoals hiervoor beschreven, gaat 
niet in op de vraag van financiële verantwoorde-
lijkheden, rollen en toezeggingen. Helaas is hiervoor 
geen kant-en-klaar antwoord te geven. Hiervoor zullen 
nog verdergaande gesprekken en afspraken nodig 
zijn. Tot nu toe zijn er geen specifieke Koninkrijksbrede 
afspraken gemaakt en zijn er op de eilanden geen 
voorzieningen getroffen om de implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag te financieren. Formeel 
gesproken zijn de drie landen Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten verantwoordelijk voor hun eigen financiën. 
De drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius hebben hun eigen eilandgebonden financiële 
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verantwoordelijkheden, maar hebben ook een andere 
financiële relatie met het Koninkrijk dan de drie landen. 

Elk eiland heeft in het Verdrag geïnvesteerd, meestal 
in natura. Dit gebeurde voor het grootste deel door 
het toekennen van arbeidsuren aan deze activiteiten, 
het gebruik van vergaderruimten, toegang tot 
publiciteitsmiddelen van de overheid, et cetera toe 
te staan. In veel gevallen hebben ook ngo’s er tijd 
en arbeid in gestoken en het gebruik van ruimte 
toegestaan. Er waren investeringen via financiering uit 
participatieprogramma’s, middelen vanuit het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG), 
SLA’s (bijv. met FuHiKuBo en NAAM, hoewel de laatste 
niet specifiek immaterieel erfgoed betrof) en vanuit 
het Nederlandse ministerie van OCW. Ook hebben 
overheden diverse malen financiële ondersteuning 
toegekend voor specifieke activiteiten. Financiering 
uit participatieprogramma’s en middelen vanuit 
het PBCCG zijn geen structurele bronnen voor de 
financiering van de implementatie en kunnen alleen 
van geval tot geval worden aangevraagd.

Aan het Werelderfgoedverdrag (1972; door het 
Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd in 1992) 
zijn voorwaarden op het gebied van restauraties van 
erfgoed verbonden. Vanuit het Koninkrijk wordt het 
monumentenbeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
ondersteund door de inrichting van een Revolving Fund 
ten behoeve van de onkosten voor de restauraties van 
monumenten. Totaal is € 8 miljoen beschikbaar voor 
alle eilanden, waarvan € 3,3 miljoen voor Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba. Er vindt op de eilanden een proces 
van herziening van de implementatie van diverse 
erfgoedverdragen plaats. Er zijn protocollen getekend, 
er zijn monumentenverordeningen ontworpen en/
of vastgesteld en monumentenregisters opgesteld. 
Doelstelling is dat er een gezamenlijk belang is voor 
het behoud en herstel van waardevolle gebouwen 
uit het cultureel erfgoed van het Caribisch Nederland 
wenselijk is. Jaarlijks rapporteren de openbare 
lichamen aan het ministerie van OCW over de inzet van 
de middelen en de kwaliteit van de restauraties.

Op soortgelijke wijze kende ook het Verdrag 
van Malta (Raad van Europa - 1995, inzake de 
bescherming van het archeologisch erfgoed) specifieke 
regelingen die met de tijd groeiden, waaronder 
een aanbod dat het Koninkrijk eilandgebonden 
vervolgbeleids- en -rechtskaderbeoordelingen en de 
aanpassingsactiviteiten die daarvan het gevolg zouden 
zijn voor de drie openbare lichamen zou financieren. 
In dit geval kon alleen Bonaire gebruikmaken van het 
aanbod en kreeg het eiland een co-financieringspakket 
voor dit programma, dat grotendeels werd gefinancierd 
door het ministerie van OCW.

Het zou voor de eilanden minder gemakkelijk kunnen 
zijn financiële middelen voor het 2003 UNESCO 
Verdrag te regelen dan het geval was bij bepaalde 
eerdere internationale instrumenten, gezien de 
huidige financiële situatie van elk eiland en omdat 
immaterieel cultureel erfgoed nog altijd niet dezelfde 
aantrekkingskracht op de private sector heeft als 
materieel/gebouwd erfgoed. Het feit dat er nog geen 
wetgeving is geformuleerd rond immaterieel erfgoed 
bemoeilijkt het verkrijgen van financiële middelen uit 
het Koninkrijk, zoals bij eerdere culturele verdragen.
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Samenvatting
Er zijn lijsten met elementen van immaterieel erfgoed 
op alle eilanden, maar geen enkel eiland heeft een 
officiële ‘Nationale’ Inventaris. Curaçao en Aruba 
hebben hun lijsten aan de hand van literatuuronderzoek 
opgesteld. Curaçao heeft bovendien vier elementen 
die door inventarisatie vanuit de gemeenschap zijn 
beschreven. Alle andere eilanden hebben gebruik 
gemaakt van input vanuit de gemeenschap om hun 
lijsten op te stellen. Sint Maarten, Saba en Bonaire 
beschikken over conceptinventarissen die op korte 
termijn worden of zijn voorgelegd aan de autoriteiten 
voor goedkeuring. Vanwege de niet-officiële status 
van inventarissen en lijsten hadden de Commissies 
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en andere 
voor het opstellen van deze inventarissen of lijsten 
verantwoordelijke personen niet het gevoel dat het 
hen vrij stond de lijsten als eilandinventarissen met 
elkaar te delen. Alleen op Saba werd vermeld dat de 
lijst geraadpleegd mocht worden als men dat wenste. 
Het is om die reden dat er aan deze rapportage nog 
geen eilandinventarissen als bijlage kunnen worden 
bijgevoegd.

De opmaak, inhoud en indeling van de inventarissen 
verschilt meestal, maar in het algemeen zijn het 
opsommingen van elementen van immaterieel cultureel 
erfgoed, met korte beschrijvende aantekeningen, 
en in sommige gevallen (zoals bij Sint Maarten) de 
actuele status van bedreiging van het element. De 
lijsten variëren qua lengte, maar zijn over het algemeen 
aanzienlijk. Sint Maarten had bijvoorbeeld honderd 
items en Curaçao meer dan tweehonderd. Ook is 
meestal gebruikgemaakt van de vijf oorspronkelijk 
door UNESCO voorgestelde domeinen voor het 
categoriseren van immaterieel cultureel erfgoed op 
elk eiland. Er zijn vooralsnog geen inventarissen van 

elementen van immaterieel erfgoed voorzien van een 
compleet borgingsplan.

Aruba
Er bestaat geen (concept) Inventaris. In 2003 
publiceerde de NatCom een literatuuronderzoek 
als ‘Rapport voor de uitwerking van een nationale 
inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed, 
waaronder de belangrijkste culturele manifestaties 
van hedendaags Aruba’ en waarin ‘de actuele 
stand van zaken met betrekking tot de beschikbare 
onderzoeken en literatuur over het ontwerp’ werden 
weerspiegeld.14 Het rapport leidde vervolgens niet tot 
een nationale inventaris als voorgestelde of officiële 
inventaris. Er werden ook elementen verkend in het 
kader van inventarisatie-exercities in het veld. Er is een 
inventarisatie-exercitie uitgevoerd met Dia di Brazil als 
doelelement, maar vanwege de complexiteit van het 
inventariseren van dit specifieke element is het nog 
altijd niet als immaterieel erfgoedelement beschreven. 
De NatCom is voornemens dit jaar een inventaris op te 
stellen.

Bonaire
Een conceptinventaris is onderweg naar de Eilandsraad. 
De inventaris is opgebouwd op basis van openbare 
bijeenkomsten waarbij de gemeenschap om input werd 
gevraagd. De leden van de commissie die de inventaris 
heeft opgesteld hebben afgesproken de lijst pas te 
delen als deze is goedgekeurd. Los hiervan zijn er al 
bepaalde elementen van immaterieel cultureel erfgoed 
opgenomen in het officiële cultuurbeleid Sin kosecha 
no tin simadan: kuadro di maneho kultura Boneiru. Dit 
beleid is in 2010 opgesteld en goedgekeurd, voordat 
het 2003 UNESCO Verdrag geratificeerd werd. Er zijn 
zeven algehele beleidsdoelen geïdentificeerd, waarbij 
aan het borgen, ontwikkelen en bevorderen van het 
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cultureel erfgoed van Bonaire de hoogste prioriteit 
wordt toegekend. In het cultuurbeleid worden in totaal 
zo’n 14 brede erfgoedgebieden genoemd waarvoor 
borgingsmaatregelen getroffen moeten worden.

Curaçao
Er bestaat geen (concept) Inventaris. NAAM, de 
coördinerende ngo voor de implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag, beschikt over een 
geïntegreerd digitaal erfgoedmanagementsysteem 
dat erfgoed identificeert. Het in kaart brengen van 
cultuuruitingen maakt hiervan deel uit. In het kader van 
het proces om een Nationale Inventaris van Curaçao 
te ontwikkelen zijn 218 immaterieel erfgoedelementen 
op basis van literatuuronderzoek in de culturele kaart 
van het eiland opgenomen. Deze elementen zijn 
volgens de oorspronkelijke vijf domeinen van het 2003 
UNESCO Verdrag ingedeeld. Een echte Inventaris 
bestaat er echter niet. 

Voorlichting aan de lokale gemeenschap en 
bewustwordingsinitiatieven in 2016 en 2017 hebben 
ertoe geleid dat maatschappelijke groeperingen 
erin geïnteresseerd zijn geraakt elementen voor 
een inventaris te presenteren. Een immaterieel 
erfgoedgemeenschap heeft al gevraagd of een element 
in de toekomstige Nationale Inventaris kan worden 
opgenomen. Vier andere elementen zijn voorgesteld 
door veldwerkers, organisaties op gemeenschapsbasis 
en ngo’s. Er wordt in augustus 2018 een enquête 
verzonden om een Nationale Inventaris op te zetten. 
In augustus worden maatschappelijke organisaties 
ook betrokken bij verdere interactieve sessies die 
zouden moeten leiden tot de eerste vijf elementen op 
de toekomstige inventaris die voldoen aan de eisen 
van het Verdrag met betrekking tot toestemming, 
afdoende informatie, brede toegankelijkheid en een 
borgingskader.

Evenals Bonaire heeft Curaçao immaterieel 
cultureel erfgoed opgenomen in het cultuurbeleid, 
Rumbo pa independensia mental: Plan di maneho i 
akshon di kultura di Kòrsou (‘Op weg naar mentale 
onafhankelijkheid: Curaçaos cultuurbeleids- en 
actieplan’), zoals vastgesteld in 2001.

Saba
Er is een conceptinventaris. De inventaris is later 
gestaafd / bevestigd door een inventarisatie in het veld 

in 2017. Het concept is nog niet officieel bekrachtigd. 
Er zijn drie elementen van de lijst gekozen als kandidaat 
voor nominatie op de Representatieve Lijst van 
UNESCO: Sabaans kant, Sabaanse geneeskunde (‘bush 
medicine’) en het dansen rond de meiboom. 

Sint Eustatius
Tijdens een openbare bijeenkomst waarbij de 
gemeenschap om input werd gevraagd is een lijst met 
immaterieel erfgoedelementen opgesteld. De lijst is 
nog niet in een conceptinventaris omgezet, aangezien 
men nog in afwachting is van meer input vanuit de 
gemeenschap.

Sint Maarten
Sint Maarten heeft een concept Nationale Inventaris 
met meer dan 230 elementen. De inventaris is 
gebaseerd op een lijst die is samengesteld aan de 
hand van bijeenkomsten met de gemeenschap 
evenals een online onderzoek naar de kennis binnen 
de gemeenschap van bestaand immaterieel erfgoed. 
Dit onderzoek werd gehost op de overheidswebsite: 
www.sintmaartengov.org/government/ECYS/Pages/
Intangible-Cultural-Heritage-Inventory.aspx. De 
inventaris volgt het door UNESCO voorgestelde 
basisformat: het is een opsomming, ingedeeld aan de 
hand van de vijf oorspronkelijk voorgestelde domeinen 
van het 2003 UNESCO Verdrag, met zeer korte 
beschrijvingen en een aanduiding van de praktijkstatus 
binnen de gemeenschap. De definities van de 
elementen worden getoetst en definitief gemaakt 
alvorens ter goedkeuring naar de Raad van Ministers te 
worden gezonden.

Landen kunnen zelf besluiten hoe ze hun inventaris 
inrichten. In Nederland worden immaterieel erfgoed- 
elementen zichtbaar gemaakt in twee ‘inventarissen’: 
het Netwerk Immaterieel Erfgoed geeft een overzicht 
van (de beoefening van) immaterieel erfgoed in  
Nederland, met een korte beschrijving per element.  
De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geeft een 
overzicht van elementen die uitgebreid beschreven 
zijn en voorzien van een borgingsplan. Ook hier wordt 
gebruik gemaakt van de indeling in vijf domeinen die 
UNESCO hanteert. De inventarissen in Nederland  
zijn op de website te bekijken:  
www.immaterieelerfgoed.nl/inventaris. 
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Beheer en ontsluiting van inventarissen
De meeste eilanden zijn nog bezig goedkeuring te 
verkrijgen voor hun initiële inventarislijsten. Hierna 
moeten de lijsten worden omgezet in volledige 
inventarissen met beschrijvingen, ondersteunende 
materialen en een onderbouwde status van bedreiging. 
Binnen dit proces heeft geen van de eilanden concrete 
plannen gemaakt voor het beheer en de ontsluiting 
van inventarissen van immaterieel erfgoed op de 
lange termijn, hoewel er wel bepaalde ideeën bestaan. 
Curaçao heeft de mogelijkheid verkend om een 
website op te zetten, maar heeft dit nog niet concreet 
gepland, aangezien de ontwikkel- en beheerkosten te 
hoog waren. Visualisaties van het implementatieproces, 
met inbegrip van inventarisatiepraktijken, zijn openbaar 
gedeeld op een aantal Facebook-pagina’s en zijn 
binnen besloten kring gedeeld op de niet-openbaar 
toegankelijke Facebook-pagina van het Dutch 
Carribean ICH Committee.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
heeft voorafgaand aan de verkenning voorgesteld 
het sjabloon van de Nederlandse website www.
immaterieelerfgoed.nl gratis te delen met eilanden die 
eigen of gedeelde subregionale websites (alles onder 
een zelfgekozen domeinnaam) willen maken. Met dit 
sjabloon / de eigen website kunnen de eilanden hun 
inventaris en andere content ontsluiten en actualiseren. 
De websites kunnen voor een bedrag van € 50 / 
maand gehost worden en het Kenniscentrum kan een 
training aanbieden voor beheer van de website. Alle 
respondenten reageerden positief op de mogelijkheid 
het gratis sjabloon te krijgen, maar sommige eilanden 
waren bang dat ze het hostingtarief niet zouden 
kunnen betalen. Volgens respondenten op Curaçao 
en Aruba (voor het merendeel ngo’s) was het tarief 
prima. Een Arubaanse respondent opperde ook dat alle 
eilanden de databasestructuur van het Kenniscentrum 
zouden kunnen gebruiken, waarbij de database 
dan zeven aparte websiteweergaven zou moeten 
aansturen.15 Het idee is dat de hostingvergoeding 
die het Kenniscentrum momenteel betaalt wellicht de 
aanvullende capaciteit zou afdekken die nodig is voor 
de eilanden. Een voordeel van een dergelijke opzet is 
dat alle Koninkrijksgegevens op één plek beschikbaar 
zouden zijn. Ook zouden back-upsites gemakkelijker te 
beheren zijn.

Er zouden allerlei regelingen mogelijk moeten zijn 
voor de eilanden om de hosting af te dekken. In het 
verleden zijn er allerlei hostingregelingen besproken, 
waaronder het begroten van hosting als onderdeel van 
bestedingen voor de culturele sector, hosting door de 
overheden op dezelfde wijze als hoe de sites van de 
overheid gehost worden en gezamenlijke hosting door 
de eilanden. 

Ook  is er een aanvullende samenwerking mogelijk met 
de bibliotheek van de Universiteit van Curaçao. In de 
bibliotheek is het DCDP, het Dutch Caribbean Digital 
Platform (Digitaal Platform voor Nederlands Caribisch 
gebied), gehuisvest.16 Het Platform biedt onderdak 
aan diverse collecties culturele, onderwijskundige en 
wetenschappelijke digitale materialen van Nederlands 
Caribisch gebied. Het management van de bibliotheek 
staat er voor open om ‘collecties’ immaterieel erfgoed  
uit het Nederlands Caribisch gebied te ondersteunen, 
hoewel dit moet worden afgestemd met uiteindelijke 
websites voor immaterieel erfgoed van de eilanden. 
Het is mogelijk materialen rechtstreeks op de DCDP-
site te plaatsen of anders een virtuele collectie op de 
site aan te leggen die bestaat uit eilandinventarissen 
die op andere sites gehost worden. Geen van deze 
twee opties zou de noodzaak tot het betalen van een 
hostingvergoeding wegnemen.

Het zou nuttig kunnen zijn dit aandachtspunt nog 
eens vanuit een andere hoek te bekijken, hoewel 
het antwoord op de vraag wat betreft hosting en 
het ontsluiten van inventarissen dan langer op zich 
zou kunnen laten wachten. De meeste antwoorden 
op deze vraag gingen uit van slechts een paar 
logische stappen, die startten met het aanmaken van 
inventarislijsten en leidden tot het vaststellen van 
eerste gegevens die de basis zouden vormen voor een 
(nationale) Inventaris die op een website zichtbaar zou 
worden gemaakt. Vanwege de uiteenlopende mate 
van bekendheid met het 2003 UNESCO Verdrag, is 
door de meeste actoren geen rekening gehouden 
met kwesties als deelname door de gemeenschap, 
informatiehiërarchieën die verband houden met 
daadwerkelijke borgingspraktijken/-afspraken, en de 
noodzaak van voortdurend beheer. De ervaring van de 
afgelopen vijfenhalf jaar implementeren toont aan dat 
een gerichte bijeenkomst over dit onderwerp tot meer 
concrete en praktische resultaten zou leiden.
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Samenvatting
Respondenten noemden structurele, logistieke 
en materiële behoeften evenals communicatie en 
procesdynamiek als specifieke aandachtspunten 
bij het nadenken over hoe te werk te gaan. Actoren 
lijken hun huidige rol en hun potentieel te kennen 
en kunnen behoeften vanuit het veld, buiten hun 
eigen betrokkenheid, aangeven. Uit de antwoorden 
lijkt echter duidelijk naar voren te komen dat er geen 
algeheel kader voor implementatie is dat alle punten 
van zorg afdekt of dat gebruikmaakt van hetgeen de 
ervaringen gemeen hebben. 

Aruba
Er worden twee behoeften in het bijzonder 
aangemerkt: een inventarisatieplan in samenwerking 
met de (immaterieel erfgoed) gemeenschappen en een 
plan om immaterieel cultureel erfgoed te gebruiken bij 
interventies in actuele sociale vraagstukken. Momenteel 
worden er voorbereidingen getroffen om in beide 
behoeften te voorzien.

Bonaire
Er wordt voor documentatie van immaterieel erfgoed 
vanuit FuHiKuBo behoefte aan hardware gedefinieerd 
en begroot:
- 1x NAS (met een netwerk verbonden opslagsysteem)  

QNAP 64 TB-systeem:    $ 6.500 / € 5.600
-  2x Sony Full HD NXCam  

camcorder, +/- $ 1.750 per stuk  $ 3.500 / € 3.000
-  1x pc         $ 1.800 / € 1.500

Al deze zaken zijn als urgent noodzakelijk vermeld. 
FuHiKuBo maakt zich sterk zorgen over de huidige 
digitale opslagruimte. Er is geen ruimte meer op de 
huidige NAS en veldinterviews worden bewaard op de 
losse oorspronkelijke media. Het inventarisatieteam is 
getraind en beschikbaar voor andere eilanden, maar 
heeft alleen de huidige apparatuur en opslagruimte 
beschikbaar en dat is dan onvoldoende. 

Curaçao
Volgens het NatCom-secretariaat is het volgende nodig 
om de implementatie te kunnen voortzetten:
-  Het definitief maken van de aankomende 

verbintenis van de overheid met het proces. Dit 
zal de actoren helpen hun verantwoordelijkheden 
te leren kennen, getraind te worden en de 
instrumenten te krijgen om hun werk te doen.

-  Betere communicatie met Nederland. Hoewel er 
wel enige communicatie is met de Nederlandse 
UNESCO Commissie en met het ministerie van 
OCW, lijken de implementatieprocessen op zichzelf 
te staan en bijgevolg niet doeltreffend te zijn.

-  Een nationale lijst met elementen die dringend 
borging behoeven. En er zíjn elementen 
die borging behoeven. De huidige focus op 
representatieve elementen leidt er wellicht niet toe 
dat deze bedreigde elementen geborgd worden.

-  De regering en het parlement hebben nog 
onvoldoende inzicht in de rol van de NatCom en 
alles wat UNESCO te bieden heeft. Dit is nodig 
voor lokale implementatieaangelegenheden, 

Directe noodzaak  
voor het voortzetten  
van de implementatie 
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financiering en relaties met Parijs en Den Haag.
-  Een duidelijkere implementatiestructuur om de 

gemeenschappen te benaderen.
-  Betere communicatie en contacten tussen ngo’s 

voor het stroomlijnen van het proces.
-  Training van de Commissie voor Immaterieel 

Erfgoed.
-  Herziening van de actuele poster over immaterieel 

erfgoed als een onderwijshulpmiddel voor zowel 
bewustwording binnen de gemeenschap als voor 
implementatiemedewerkers.

-  Een beschrijving van de momenteel 
geïdentificeerde elementen (Kachu, Tambú, Ka’i 
òrgel, Benta).

Vanuit het perspectief van een ngo zijn de volgende 
behoeften genoemd als noodzakelijk voor het 
voortzetten van de implementatie-inspanningen:
-  Een bijeenkomst van ngo’s om te bekijken wat er in 

de praktijk gaande is en wat er volgens ngo’s nodig 
is om een kader voor inventarisatie te realiseren. 

-  In termen van financiën: een kader dat immaterieel 
cultureel erfgoed met toerisme, economie en 
borging verbindt.

Behoeften op langere termijn (momenteel niet specifiek 
vereist voor het voortzetten van de implementatie) zijn 
onder andere:
- Het koppelen van toerisme en ambachten.
- Voorlichting over het dagelijks leven en aan de 

cultuur inherente filosofieën: een breed kader om 
elementen van immaterieel erfgoed dusdanig te 
positioneren dat ze niet als losse items worden 
gezien, maar als deel van het levende web van 
tradities, filosofieën et cetera.

- Immaterieel erfgoed aan natievorming koppelen.
- Een inventaris maken van immaterieel erfgoed van/

voor de jeugd, te verzorgen via scholen.
- Een ambachtsopleiding: een plek waar enerzijds 

nieuwe mensen ambachten kunnen leren en waar 
anderzijds de huidige ambachtsmensen een plek 
en gereedschappen hebben om hun ambacht te 
kunnen uitoefenen.

Saba
Het cultuurbeleid van dit eiland (met immaterieel 
erfgoed daarin opgenomen) dient definitief te worden 
gemaakt. Er bestaat een vergevorderd concept-
beleidskader en het eiland zou graag hulp krijgen bij 

het aan de jongste normen toetsen van het huidige 
document. Dit zou een nuttig gebied zijn waarop om 
bijstand van UNESCO verzocht zou kunnen worden. 
Toetsingen van cultuurbeleid maken deel uit van het 
mandaat en/of de diensten van UNESCO (algemeen) en 
het UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 
heeft hiermee al ervaring in de regio.

Sint-Eustatius
Op logistiek niveau is behoefte aan:
- Een laptop voor generieke 

implementatiewerkzaamheden zou nuttig zijn. 
Momenteel wordt de persoonlijke laptop van 
een van de leden van het team voor immaterieel 
erfgoed gebruikt en deze is aan vervanging toe.

- Een reis naar het nabij gelegen eiland Nevis om 
een aantal jongeren kennis te laten maken met het 
werk van een vakman die nog altijd traditionele 
instrumenten kan maken die ook op Sint Eustatius 
worden gebruikt (maar in principe niet meer op het 
eiland worden geproduceerd) zou nuttig zijn.

- Het organiseren van leerervaringen 
voor de gemeenschap als vorm van 
praktische betrokkenheid om meer 
inventarisatiewerkzaamheden, bewustwording 
onder de gemeenschap en betrokkenheid van de 
gemeenschap te genereren.

De huidige ondersteuning vanuit FuHiKuBo (Bonaire) bij 
het inventariseren is zeer nuttig. Deze organisatie heeft 
haar cameraman en een camera voor inventarisatie in 
het veld aangeboden. Dit is afhankelijk van wanneer 
FuHiKuBo op het eiland is om zelf documentaires 
te maken of anders van wanneer de cameraman op 
het eiland kan zijn en gratis diensten kan aanbieden 
voor het inventariseren. Om dit praktischer te maken 
traint FuHiKuBo het inventarisatieteam sinds enige 
tijd in interviewtechnieken en het gebruik van de 
apparatuur. Dit zal echter pas een structurele en 
duurzame praktijk worden, wanneer men over een 
camera, bewerkingssoftware, meer uitgebreide training 
en digitale archiefruimte beschikt. Hiervoor is nog 
geen planning of begroting opgesteld, aangezien 
het concrete idee hiervoor tijdens het bezoek in het 
kader van deze verkenning opkwam. Er zijn heel veel 
variabelen waarmee rekening moet worden gehouden, 
waaronder mogelijkheden van gedeelde digitale 
opslag, gedeelde apparatuur, gezamenlijke training, 
et cetera. In het geval van een eilandopzet zou een 
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standaardarrangement een videocamera, een NAS, 
bewerkingssoftware, een laptop voor bewerken/
documenteren en de aanverwante training omvatten. 
Een indicatie van de kosten voor hard- en software kan 
worden herleid uit de hiervoor door FuHiKuBo voor 
Bonaire begrote kosten.

Sint Maarten
Op het niveau van het NatCom-secretariaat zijn de 
behoeften op korte termijn:
Budget: financiële middelen zijn altijd een probleem, 
maar dit is nog urgenter geworden na orkaan 
Irma. Initiatieven die geen deel uitmaken van de 
herstelinspanningen zijn, begrijpelijkerwijze, niet 
gemakkelijk onder nationale budgetten of de 
budgetten van particuliere financiers onder te brengen. 
Zoals dit elders gemeengoed is, krijgt immaterieel 
erfgoed, hoewel het zou kunnen worden opgenomen 

in Post Disaster Needs Assessments (PDNA’s) 
vanwege de publiciteit die het naar aanleiding van 
het 2003 UNESCO Verdrag heeft gekregen, toch 
niet de aandacht die materieel erfgoed wel krijgt. 
Er is financiering nodig voor het verzamelen van 
informatie, informatiesessies voor de gemeenschappen 
(bewustwordingssessies voor de gemeenschappen 
door getrainde inleiders), lesmaterialen voor 
leerkrachten, bewustmakingsmaterialen met betrekking 
tot immaterieel erfgoed zoals posters.

De behoeften voor Sint Maarten op de langere termijn 
zijn onder meer: 
- Training van leraren.
- Meer educatie op scholen.
- Gezamenlijke initiatieven met overheidsdiensten en 

ngo’s.

Groepsfoto Curacao
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Het enige punt dat specifiek en bewust wordt 
genoemd voor mogelijke nominatie voor de UNESCO 
Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid is Papiamentu in Curaçao 
en Papiamento in Aruba.17 Beide eilanden zijn de 
mogelijkheid aan het verkennen om deze talen in 
2019 voor de Representatieve Lijst te nomineren. Ze 
overwegen om hierin samenwerking te zoeken met 
Bonaire, andere eilanden van het Nederlands Caribisch 
gebied die dit haalbaar zouden kunnen achten en 
Nederland. Op die manier zou dit een gezamenlijke 
nominatie kunnen worden. De gedeputeerde voor 
Bonaire was tijdens en na het bezoek in het kader van 
deze inventarisatie niet beschikbaar voor een reactie. 
Derhalve is zijn visie op deze gezamenlijke nominatie 
niet bekend. 

In Sint Eustatius worden ook Stringbandmuziek 
en Kruiden (medicinaal en als thee) als mogelijke 
nominaties voor de Representatieve Lijst genoemd. 
Een respondent was van mening dat als er voldoende 
momentum zou zijn achter het inventariseren van 
‘struiken en kruiden en de voordelen ervan’,nominatie 
voor de Representatieve Lijst kan worden overwogen, 
“zelfs als gezamenlijke nominatie van het Koninkrijk”18.

Calypso en Miss Blyden worden genoemd als 
mogelijke nominaties voor de Lijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed waarvan de bescherming dringend 
gewaarborgd moet worden. Er is al gestart met 
het inventarisatiewerk voor Calypso. Een van de 
belangrijkste beoefenaren ervan is nog in leven 
en is onlangs geïnterviewd. Miss Blyden is een 
drankje dat wordt gemaakt van een bepaald soort 
Opuntia cactusvrucht. Dit wordt momenteel niet 
meer geproduceerd, maar aangezien de kennis nog 
aanwezig is zou het nieuw leven kunnen worden 
ingeblazen. De planten die deze vruchten dragen 
zijn recent volledig uitgestorven op het eiland, 
vermoedelijk door een organisme dat met een orkaan 
is meegevoerd. Het revitaliseren hiervan werd als 
mogelijk project in samenwerking met de Sint Eustatius 
National Parks Foundation (STENAPA) gezien.

Elementen voor mogelijke  
internationale nominaties  
bij UNESCO 

HOOFDSTUK 5

17

17 Bekend is dat een taal als zodanig (in dit geval: Papiamentu/Papiamento) niet kan worden voorgedragen bij 
UNESCO. Hier wordt gedoeld op de mogelijkheid van taal als middel om immaterieel erfgoed over te dragen. 
Bijvoorbeeld het zingen, lezen en verhalen vertellen in Papiamentu/Papiamento.  
18 Zie voor de formele kant van nomineren de rapportage van Tim Timmers (bijlage IV, p. 44) of de samenvatting in 
hoofdstuk 2, p. 8-9.



Sommige thematische lijnen zijn een kwestie van 
zowel urgentie als planning: het inperken van het 
risico van rampen is een cruciaal thema voor de 
Bovenwindse eilanden met secundaire gevolgen op de 
Benedenwindse eilanden. Voor mogelijke toekomstige 
onderzoekslijnen voor kennisontwikkeling worden 
onder andere de volgende thema’s geopperd:

- Immaterieel Erfgoed & Toerisme 
 De meeste interesse lijkt uit te gaan naar hoe erf-

goed beter kan worden ingezet voor het ontwikke-
len van toerisme. Dit wordt vooral als hoofdthema 
genoemd, zonder hier verder een richting aan te 
geven. Belangrijke redenen om het te noemen zijn 
de huidige afhankelijkheid van de eilanden van toe-
risme en hun bezuinigingen, die veel andere econo-
mische ontwikkeling in de weg staan. De genoemde 
onderwerpen zijn onder andere intersectoraal 
beleid en planning, natuur en cultuur als gecombi-
neerde toeristische pakketten, productontwikkeling 
en marketing. Een secundair punt is welke gevolgen 
toerisme zou kunnen hebben voor erfgoed. Discus-
siepunten in dit opzicht zijn: het zover vercommer-
cialiseren van erfgoed dat de uitvoeringsvorm aan 
economische niches wordt aangepast en het feit dat 
vormen die het gemakkelijkst te vercommercialise-
ren zijn bevorderd worden, terwijl minder gemakke-
lijk ‘te verkopen’ immaterieel cultureel erfgoed niet 
zo snel wordt ondersteund.

- Immaterieel Erfgoed binnen het formeel 
Onderwijs 

 Ook dit wordt op alle eilanden genoemd in 
de zin dat veel immaterieel erfgoed niet aan 

de jongere generaties wordt doorgegeven en 
dat opname in de onderwijsprogramma’s van 
primair en secundair (voortgezet) onderwijs een 
belangrijke stap zou kunnen zijn voor de borging 
van immaterieel erfgoed. Sommige initiatieven 
bestaan al op een aantal eilanden, maar dit zijn 
meestal versnipperde oplossingen die niet verder 
zijn gekomen dan de planningsfase, of die zijn 
teruggedraaid vanwege een gebrek aan middelen 
of andere prioriteiten voor onderwijsprogramma’s. 
De meeste eilanden kennen elkaars initiatieven 
niet en soms zijn de initiatieven niet bekend bij 
sommige relevante actoren op het eiland waar 
ze worden uitgevoerd. Ook tertiair (hoger en 
wetenschappelijk) onderwijs wordt genoemd, 
namelijk het actuele Cultural Studies Program 
van de Universiteit van Curaçao (UoC), waar al 
aandacht wordt besteed aan immaterieel erfgoed. 
Een door de NWO (Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd 
project is Imagining the nation in the classroom: a 
study of the politics of belonging and nationness in 
Sint Maarten and Sint Eustatius19. Er zou synergie 
kunnen worden ontwikkeld met de implementatie 
van immaterieel erfgoed en de waargenomen 
behoeften om immaterieel cultureel erfgoed in het 
onderwijsprogramma te introduceren.

- Immaterieel Erfgoed & Rampen
 De buitengewone intensiteit van het recente 

orkaanseizoen heeft grote gevolgen gehad voor 
de Bovenwindse eilanden van het Nederlands 
Caribisch gebied. Bepaalde cruciale bouwwerken, 
communicatiekanalen, openbare en private 

Gespecificeerde thema’s  
voor verdere kennisontwikkeling 
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ruimten zijn op de meeste eilanden vernield; Sint 
Maarten heeft de meeste schade opgelopen. 
Dit is in allerlei opzichten van invloed geweest 
op het immaterieel erfgoed, uiteenlopend van 
bezienswaardigheden en gedenkplekken die 
vernield zijn, tot de verstoring van de productie van 
traditionele artikelen, schadelijke gevolgen voor 
collecties, het voor andere doeleinden dan aan 
activiteiten met betrekking tot immaterieel erfgoed 
besteden van financiële middelen, een terugval in 
het inventariseren door de gemeenschap et cetera. 
Daar staat tegenover dat de recente orkaan ook 
heeft geleid tot geïmproviseerde plekken waar 
mensen ambachtelijke producten verkopen en 
nieuwe eetgelegenheden langs de weg op Sint 
Maarten.

 Als gevolg hiervan is het thema ‘Immaterieel 
Erfgoed & Rampen’ belangrijk op de Bovenwindse 
eilanden. Om tot duurzaamheid te leiden moet 
aandacht worden besteed aan risicobeperking bij 
rampen, de opname van immaterieel erfgoed in 
inventarisaties van de behoeften na een ramp, en 
een algeheel beeld van immaterieel erfgoed als 
niet alleen mogelijk bedreigd door rampen, maar 
ook als mogelijk middel voor het voorbereiden 
op en omgaan met rampen. Er moeten dus tools 
komen om immaterieel erfgoed een plaats geven 
in de omgang met natuurrampen en niet alleen 
in reactie op natuurrampen. Men zou er over na 
kunnen denken welk effect orkanen bijvoorbeeld 
hebben op diverse vormen van immaterieel 
erfgoed.

- Invalshoeken van verschillende 
maatschappelijke geledingen met betrekking 
tot Inventarissen 

 Dit wordt door één respondent genoemd. Het idee 
daarbij is dat cultuurdragers en andere leden van 
een gemeenschap die aan inventarissen bijdragen 
vooral bestaan uit de ‘gewone man’ en dat 
elitesectoren wellicht als gevolg daarvan niet veel 
op zouden hebben met de inventarissen.

Thematische discussies
Sommige punten werden niet specifiek als mogelijke 
thema’s genoemd toen respondenten over toekomstige 
plannen nadachten, maar kwamen in verschillende 
contexten naar boven en dienen daarom als 

thematische lijnen in beschouwing te worden genomen. 
Deze zijn onder andere: 

- Erfgoed van immigranten
 Op elk eiland noemt een aantal respondenten 

de rol van immaterieel erfgoed van immigranten-
gemeenschappen in territoriale inventarissen. 
Hoewel veel mensen het belang erkennen van 
multiculturaliteit, maken ze zich ook zorgen over de 
vermeende verdrijving van de traditionele cultuur, 
die gedurende een groot aantal generaties op de 
eilanden heeft bestaan, door recenter erfgoed van 
immigrantengemeenschappen. De gevoeligheden 
met betrekking tot dit onderwerp worden 
versterkt door de nadruk die binnen Nederland 
wordt gelegd op diversiteit en superdiversiteit in 
de Europese context, en de focus van het 2003 
UNESCO Verdrag op inclusiviteit, mensenrechten 
en interculturele uitwisseling. Bepaalde bestaande 
traditionele gebruiken die niet alom bekend zijn 
en gebruiken die alleen nog als bewaard gebleven 
kennis bestaan, zijn nog niet in de inventarissen 
van de eilanden opgenomen20 en veel mensen zijn 
van mening dat het onderwerp wordt geweerd 
vanwege het feit dat diversiteit een economisch 
en beleidsbeginsel is op alle eilanden. Een punt 
dat specifiek wordt vermeld op Aruba en Curaçao 
is hoe traditionele uitvoeringen en aanverwant 
immaterieel cultureel erfgoed door soortgelijke 
tradities uit de regio veranderen en hoe jongere 
generaties dit veranderde erfgoed aanzien voor 
lokale tradities uit de 19e eeuw.

- Immaterieel Erfgoed binnen het informeel  
Onderwijs 

 Dit wordt niet specifiek als thema genoemd, maar 
is op alle eilanden gebruikt voor bewustwording 
onder de gemeenschap, het bevorderen van de 
inventarisatie-initiatieven en het gaande houden 
van de overdracht. In de discussies over overdracht 
gaat de aandacht meestal uit naar zowel formeel als 
informeel onderwijs als overdrachtsvorm. 

Sommige thema’s hebben betrekking op andere zaken 
die op verschillende eilanden worden besproken, 
zoals logistieke dynamiek van implementatie, beperkte 
middelen, doeltreffende bescherming en overdracht 
in veranderde maatschappelijke omstandigheden. 
Zoals al eerder vermeld wordt een aantal belangrijke 
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20 Op de website voor het verdrag staat dat “…sommige [staten] zich beperken tot het inventariseren van autochtoon 
of inheems immaterieel cultureel erfgoed terwijl andere staten – België en de VS bijvoorbeeld – ook rekening houden 
met het immaterieel cultureel erfgoed van immigrantengemeenschappen (“Drawing up inventories - intangible 
heritage - Culture Sector - UNESCO,” (Inventarissen opstellen - Immaterieel Cultureel Erfgoed - Cultuursector - 
UNESCO) niet gedefinieerd).



thema’s niet als van direct belang voor toekomstige 
onderzoekslijnen beschouwd, zoals het geval is met 
inclusie/uitsluiting van bepaalde maatschappelijke 
groeperingen, controversieel erfgoed, communicatie 
tussen overheden en ngo’s, intersectorale 
beleidsvorming en maatregelen et cetera. Voor 
doeltreffende planning en coördinatie zou het nuttig 
kunnen zijn meer tijd voor deze onderwerpen uit te 
trekken. De meeste respondenten waren geneigd in 
termen van complexe programmering te denken met 
de focus op eilandspecifieke oplossingen die weliswaar 
nog altijd verband houden met de subregionale 
context van maatregelen en tegelijkertijd ook binnen 
Koninkrijksparameters en -relaties functioneren en 
die aansluiten op de Caribische regio. Een dergelijke 
bevlogen betrokkenheid vereist duidelijker collectief 
begrip en inzicht waaraan actoren op dat moment niet 
leken te denken. 

Ook gaven alle respondenten hun ideeën, 
opmerkingen, suggesties en advies op basis van 
de waargenomen behoeften vanuit hun eigen 
positie. Hun focus was zowel specifiek voor hun 
type betrokkenheid (als overheid, ngo, expert 
of ondersteunende organisatie) als de bredere 
dynamiek (eiland, subregionaal, Koninkrijk). Algehele 
geïnformeerde inzet van het 2003 UNESCO Verdrag 
op zich ontbrak hier echter consequent. In eerdere 
jaren ontwikkelde thema’s (zoals Immaterieel Erfgoed 
binnen het formeel Onderwijs, of beleidsvorming), 
aangelegenheden waarmee de Algemene Vergadering 
van het 2003 UNESCO Verdrag zich moet bezighouden 
(zoals mondiale spreiding van geaccrediteerde 
ngo’s, waaronder lage participatie door Caribische 
ngo’s; onvoldoende gebruik van het Fonds voor het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed (van het 2003 UNESCO 
Verdrag) en middelen die beschikbaar zijn voor de 
staten die partij zijn bij het Verdrag (Fonds, mondiale 
facilitators als implementatiemedewerkers) houden 
verband met uitgesproken voornemens en punten van 
zorg op de eilanden. Deze blijven buiten het pakket 
van mogelijke oplossingen van de eilanden. Kort 
gezegd: er werden vooral strategieën en oplossingen 
voor bestuurlijke problemen op lokaal, regionaal en 
staatsniveau bedacht in plaats van voor kwesties die het 
2003 UNESCO Verdrag aangaan.

Het zou nuttig zijn de middelen van UNESCO op 
dit gebied uitgebreider in te zetten, bijvoorbeeld 
via het Overall Results Framework van het 
Verdrag21, aanvullende gerichte capaciteitsopbouw 
en een uitgebreid inzicht in de toekomstige 
implementatieplanning.

Synergie en verbanden met andere initiatieven en 
ontwikkelingen
Bij het nadenken over thema’s voor toekomstige 
planning zou het nuttig zijn aandacht te besteden 
aan het feit dat er meer initiatieven in het Nederlands 
Caribisch gebied zijn die gebaat zouden kunnen zijn bij 
samenwerking en die nuttig zouden kunnen zijn voor 
thematische benaderingen voor het implementeren 
van het 2003 UNESCO Verdrag. Er heeft zich al synergie 
voorgedaan met veel projecten en programma’s.22 De 
meeste daarvan leiden tot duurzame resultaten op 
de lange termijn en het zou nuttig kunnen zijn deze 
resultaten verder te verkennen en ze strategischer in 
te zetten. Sommige andere belangrijke contacten zijn 
echter nog niet verkend. 

Academisch onderzoek en onderwijsprogramma’s en 
-projecten bijvoorbeeld (waaronder een aantal door 
NWO gefinancierde projecten, zoals Imagining the 
nation in the classroom, Traveling Caribbean Heritage, 
en Cultural Practices of Citizenship under Conditions 
of Fragmented Sovereignty) raken aan thema’s die 
naar voren zijn gekomen bij het implementeren 
van het Verdrag, zoals authenticiteitskwesties23, 
het erfgoed van migranten, overdracht via formeel 
onderwijs, erfgoedbeheer en verdere institutionele 
capaciteitsopbouw. In het kader van het Culture 
Studies Program heeft de Universiteit van Curaçao 
daadwerkelijk een onderwijsprogramma rond de 
implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
ontwikkeld. Er is uitwisseling geweest tussen het 
programma en het implementatienetwerk op Curaçao 
en Bonaire, maar dit moet gestructureerd worden 
om wederzijdse voordelen op de lange termijn te 
realiseren.

 

20

21 https://ich.unesco.org/doc/src/Draft_overall_results_framework-EN.pdf 
22 Zie UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2017.
23 Hoewel het verdrag het gebruik van authenticiteit bij het definiëren van elementen van immaterieel erfgoed afwijst, 
houdt de herkomst van deze zienswijze in de debatten in de deelnemende staten verband met complexe zaken als 
het Werelderfgoedverdrag en de rechten van minderheden/migranten die niet in simpele bewoordingen kunnen 
worden besproken. Het thema authenticiteit is na de ratificatie een aantal malen ter sprake gekomen in het kader van 
immaterieel erfgoed op de eilanden. Op internationaal niveau hebben ook geleerden als Chiara Bortolotto (2013) dit 
concept geproblematiseerd.



Financiële middelen die nodig zijn voor de verdere 
implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag / 
voortzetting van het Dutch Caribbean ICH Committee 
Zoals al eerder vermeld, zou het voor de eilanden, 
gezien hun huidige financiële situatie, lastig kunnen zijn 
de implementatie tot op het gewenste niveau uit eigen 
middelen te financieren. Desalniettemin heeft elke ei-
landregering in het verleden de mondelinge toezegging 
gedaan naar rato van hun vermogen in implementatie te 
zullen investeren. Deze toezegging kan op dit moment 
echter niet gekwantificeerd worden, omdat er geen defi-
nitieve implementatieplannen beschikbaar zijn.

Mogelijke bronnen van financiering
Hoewel financiële middelen in de praktijk voor de 
meeste mensen altijd een probleem lijken te zijn, zijn 
er genoeg bronnen voor het financieren van concrete 
projecten. Een aantal hiervan wordt hierna vermeld. 
Het is in het algemeen lastiger middelen te vinden 
voor activiteiten die langer duren, met name voor 
betaald personeel, vervolgonderwijs, institutionele 
continuïteit en toezicht op de supervisie, monitoring 
en regelgeving. In de geest van het 2003 UNESCO 
Verdrag zouden deze dusdanig moeten worden 
afgestemd dat de belangrijkste aandacht uitgaat naar 
de duurzaamheid van de borging van immaterieel 
erfgoed. Dit omvat de levensvatbaarheid van groepen 
cultuurdragers en praktijken, overdrachtsmechanismen, 
publieke bewustwording en intercultureel inzicht.

In het kader van soortgelijke duurzaamheidskwesties is 
er veel gesproken over het verschil tussen project- en 
programmafinanciering. Buiten dit onderscheid moet 
echter rekening worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de eilanden. Het financieren van 

institutionele programmering bijvoorbeeld, zonder 
plannen te maken voor het regelmatig bijwerken van 
het institutioneel geheugen, leidt in veel gevallen tot 
stagnatie door de beperkte personele middelen en 
het regelmatige verloop van personeel dat daarmee 
gepaard gaat en tot het toewijzen van meer grote 
projecten aan bepaalde medewerkers.24

Eilandregeringen hebben in het verleden blijk gegeven 
van hun bereidheid culturele programmering te onder-
steunen; het 2003 UNESCO Verdrag maakt hiervan 
deel uit. De financiële dekking was in het verleden 
tot specifieke activiteiten beperkt. Dit zou kunnen 
veranderen als er een concreet plan van aanpak is voor 
elk eiland, hoewel de financiële middelen meestal 
beperkt zijn. De regeringen hebben ook aangegeven 
bereid te zijn bijdragen te leveren voor zover zij een 
en ander haalbaar achten. Aruba gaat samenwerking 
via huidige begrotingsprogramma’s verkennen indien 
immaterieel erfgoed daarin kan worden opgenomen, 
met name vanuit de sector sociale zaken. Curaçao 
gaf aan dat zij elk voorstel van geval tot geval zouden 
moeten analyseren, aangezien de huidige regeling van 
financieel toezicht betekent dat er tegenover eventuele 
nieuwe uitgaven besparingen op bestaande uitgaven 
moeten staan. Saba hecht veel belang aan immaterieel 
erfgoed en bredere culturele duurzaamheid en zou 
immaterieel erfgoed in haar cultuurbeleid opnemen 
om de borging ervan beter realiseerbaar te maken. Het 
was niet mogelijk om tijdens de verkenningsbezoeken 
autoriteiten van Bonaire, Sint Maarten en Sint 
Eustatius te interviewen. 

Nederland heeft namens het Koninkrijk een genereuze 
bijdrage gegeven voor het programma voor 

 

Financiële condities  
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24 SIDS (Small Island Developing States - kleine eilandstaten) is het actuele kader geworden aan de hand waarvan, 
bij strategische planning, beleidsvorming en dialogen voor het ontwikkelen van gemeenschappen, de kenmerken 
van eilanden wat betreft cultureel erfgoed worden bekeken. Als SIDS wordt aangevoerd worden structurele/
organisatorische aspecten van duurzaamheid echter meestal niet voldoende duidelijk behandeld. Dit ondanks de 
intentie van de SAMOA Pathway om “menselijke en institutionele capaciteit dusdanig te ontwikkelen dat de veerkracht 
van hun maatschappijen en economieën wordt opgebouwd en tegelijkertijd het gebruik en behoud van kennis, 
waaronder traditionele kennis, in al zijn vormen binnen die staten wordt aangemoedigd en rekenschap en transparantie 
binnen alle inspanningen om capaciteit op te bouwen door alle partijen wordt gewaarborgd.” 



capaciteitsopbouw voor de eilanden (en Suriname). 
Dit programma heeft een aantal belangrijke resultaten 
opgeleverd.25 Aanvullende financiering zou nuttig 
kunnen zijn om de duurzaamheid van deze resultaten 
te verhogen. Behoeften voor het programma werden 
in 2013 door de eilanden vastgesteld. Met beter 
begrip van en inzicht in het 2003 UNESCO Verdrag 
en de subregionale implementatiecontext, en een 
beschikbare evaluatie van resultaten, zouden de 
prioriteiten opnieuw onder de loep kunnen worden 
genomen en de inspanningen kunnen worden 
afgestemd om tot structurele verbeteringen te komen.

Fonds voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed van 
UNESCO
Het Fonds voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
van het 2003 UNESCO Verdrag is ervoor opgezet 
om alle lidstaten te helpen bij de implementatie 
van het Verdrag. Het capaciteitsopbouwprogramma 
dat in Nederlands Caribisch gebied is uitgevoerd is 
gefinancierd met geoormerkte financiële bijdrage die 
door Nederland namens het Koninkrijk in dit fonds zijn 
gestort. Een groot deel van het fonds is niet geoormerkt 
en is beschikbaar voor lidstaten. Aanvragen dienen 
hiervoor dienen door het Koninkrijk gedaan te worden.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied 
(PBCCG) is actief op alle eilanden van het Nederlands 
Caribisch gebied en richt zich op het ondersteunen 
van projecten die vallen onder de volgende zes 
culturele sectoren: geschiedenis en letteren, beeldende 
kunst, podiumkunsten, kunst- en cultuureducatie, 
natuurbehoud, monumentenzorg. Projectvoorstellen 
worden van geval tot geval beoordeeld en ontvangen 
meestal eenmalige financiering. Elk project dat 
binnen de reguliere eisen van het fonds valt, komt in 
aanmerking voor financiering tot een bedrag van NAf 
25.000 (ca. € 11.700). In het verleden stond het fonds 
positief tegenover intereilandelijke projecten. 

Mondriaan Fonds
Toen het Mondriaan Fonds deelname financierde 
van vertegenwoordigers van elk eiland aan de in 
2012 in Deurne (Nederland) gehouden en door 
VIE26 georganiseerde internationale conferentie over 
‘Immaterieel Erfgoed - veranderingen en kansen 
voor beleid’, was dit fonds de eerste organisatie die, 
naast UNESCO en de regeringen van de eilanden, 
deelname van het Nederlands Caribisch gebied 
aan Verdragsgerelateerde activiteiten financierde. 
De conferentie werd georganiseerd in verband 
met de ratificatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
door het Koninkrijk. Het Mondriaan Fonds is altijd 
al een belangrijke ondersteuner geweest van 

de culturele sector in het Nederlands Caribisch 
gebied. Actuele aandachtsgebieden van het fonds 
die met name relevant zouden kunnen zijn, zijn 
onder andere ‘Samenwerken’, ‘Presenteren en 
programmeren’ en specifieker de ‘Bijdrage Beschermd 
Cultuurgoed’ (vanwege de aard ervan zou dit 
meer van toepassing kunnen zijn op de openbare 
lichamen), ‘Internationale Samenwerkingsprojecten 
Erfgoedinstellingen’ voor internationale samenwerking, 
‘Digitalisering’ en ‘Projectinvestering Instellingen’. 
Andere aandachtsgebieden betreffen ook cruciale 
onderwerpen met betrekking tot de implementatie van 
het Verdrag.

Stichting DOEN
Een andere verstrekker van financiële middelen 
voor culturele projecten van de Caribische eilanden 
is Stichting DOEN. De stichting zet zich in voor het 
“versnellen van transities naar een circulaire economie 
waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar 
iedereen kan meedoen en waar ruimte is voor radicale 
verbeelders die een nieuwe blik op de wereld tonen” 
en richt zich niet specifiek op erfgoed. Binnen dit 
mandaat reageert de stichting echter meestal positief 
op vernieuwende manieren om met erfgoed om 
te gaan door middel van visionaire kunstprojecten, 
inclusieve deelname van de gemeenschap en 
betrokkenheid van de jeugd. 

Fonds voor Cultuurparticipatie 
In het beleidsplan 2017-2020 ‘Cultuur maakt 
iedereen’ heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 
de intentie vastgelegd om de samenwerking tussen 
landen van het Koninkrijk te vergroten. Op basis van 
behoeftenonderzoek stimuleert het fonds nieuwe 
samenwerkingen tussen instellingen en partners binnen 
de verschillende landen van het Koninkrijk. Speciale 
aandacht gaat hierbij uit naar uitwisseling tussen 
jongerencultuur in het Koninkrijk.

In een voetnoot wordt specifiek aangegeven dat dit 
voor de vier landen en de drie openbare lichamen 
geldt. Het fonds richt zich in algemene zin op projecten 
rond cultuureducatie en cultuurparticipatie. Huidige 
financieringsgebieden die met name relevant zijn 
omvatten ‘Versterking cultuureducatie mbo’ en 
‘Erfgoededucatie’. 

In de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ 
uit 2018, waarin de minister van OCW haar visie 
geeft op de waarde van cultuur en vooruitblikt op het 
cultuurbeleid in de periode na 2020, stelt zij voor de 
jaren 2018-2021 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar 
voor immaterieel erfgoed via het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.
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25 Zie UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2016; UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2017.
26 Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, nu Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.



In hoofdstuk 1 werd reeds aangegeven:  
“De ratificatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
heeft veel teweeggebracht op de eilanden. 
Nationale raadplegingen, gezamenlijke 
training, inventarisatie-exercities in het 
veld, lokale initiatieven voor publieke 
bewustwording, aanvullende opleiding van 
implementatiemedewerkers en synergie-
maatregelen met lokale en intereilandelijke 
activiteiten hebben gezamenlijk geleid tot een 
cultuur van betrokkenheid bij immaterieel erfgoed 
op verschillende niveaus, evenals concrete 
resultaten in de vorm van inventarisaties en 
implementatiestructuren.”

Eilanden hebben echter bepaalde problemen gemeen 
en zouden erbij gebaat kunnen zijn als deze als 
systemische in plaats van als eilandspecifieke kwesties 
worden bezien. Dit kent veel vormen waaronder 
telkens wisselende regeringen, algehele financiële 
zwakte van alle eilanden, het ontbreken van een 
beleidskader voor immaterieel cultureel erfgoed vanuit 
de nationale overheden, dan wel bestuurscolleges, 
geringe goedkeuring van implementatie via officiële 
organen zoals stuurgroepen of evaluatie-instanties én 
het ontbreken van financiële toezeggingen. Al deze 
en andere factoren dragen bij aan het gebrek aan 
continuïteit, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Mogelijke oplossingen zouden ook structureel 
kunnen zijn. Ervaring met implementatie en 
reacties die zijn verzameld tijdens de huidige 
verkenningswerkzaamheden duiden erop dat deze 
oplossingen drie gebieden behoren af te dekken: 
- Overeenstemming over strategische 

samenwerking, binnen het Koninkrijk en 
subregionaal

- Het uitwerken van strategische plannen.
- Inzicht in de positie van kennisbeheer/-

management. 
In dit hoofdstuk worden hiervoor aanbevelingen 
gegeven, voor de periode 2018-2020. 

Samenwerkingskaders
Hoewel implementatie een kwestie is die ieder eiland 
op zich aangaat, zou samenwerking veel opleveren 
wat betreft het omgaan met gemeenschappelijke 
realiteiten, het optimaal benutten van gezamenlijke 
middelen en het gezamenlijk en van elkaar leren. 
In de ‘Rapportage betreffende enige staatkundig-
juridische en bestuurlijk-juridische vragen in het 
kader van de implementatie van het UNESCO 
Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed’ wordt een voorstel gedaan voor 
een samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen 
binnen het Koninkrijk op grondwettelijke gronden 
aangezien dit aansluit op wijdverbreide praktijken of 
meer informele afspraken.27 De rapportage onderkent 
ook de feitelijke wederzijdse ondersteuning die al heeft 
plaatsgevonden. Het capaciteitsopbouwprogramma 
heeft een aantal samenwerkingsrelaties tussen de zeven 
entiteiten opgeleverd, zoals blijkt uit de rapportage 
over fase I en II van het programma. Het vermelden 
waard is in dit opzicht de oprichting van het Dutch 
Caribbean ICH Committee en het voorstel tot een 
samenwerkingsovereenkomst voor samenwerking 
tussen de zes eilanden, samenwerkingsinitiatieven op 
de eilanden (zoals het delen van onderwijsmaterialen 
en expertise, zoals ‘FuHiKuBo-dekking’ voor alle 
eilanden) en ondersteuning vanuit UNESCO via het 
UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 
en toegewezen facilitators voor het 2003 UNESCO 
Verdrag.

Conclusies
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Het zou nuttig zijn de twee sets afspraken die uit deze 
overwegingen voortkomen in aanmerking te nemen: 
een samenwerkingskader voor het hele Koninkrijk 
en een subregionaal kader voor het Nederlands 
Caribisch gebied. Deze zouden helderheid moeten 
bieden wat betreft rollen, standpunten, afspraken 
en verwachtingen. Ook zouden ze mogelijkheden 
moeten bieden om de eerder ervaren samenwerkingen 
efficiënter, en minder van onzekerheid en 
onduidelijkheid over de continuïteit omgeven, te 
maken. In dit verband is het ook het vermelden waard 
dat, naar aanleiding van de brieven van minister 
Bussemaker van OCW van december 2015 aan haar 
collega’s binnen het Koninkrijk, waarin zij op de 
mogelijkheid wees (op basis van feedback uit het 
Nederlands Caribisch gebied) een vertegenwoordiger 
namens het Nederlands Caribisch gebied aan de 
Commissie Immaterieel Erfgoed UNESCO van de Raad 
voor Cultuur toe te voegen, die de minister adviseert 
over internationale voordrachten van immaterieel 
erfgoed bij UNESCO. Het Dutch Caribbean ICH 
Committee stelde dr. Rose Mary Allen voor deze 
positie voor. Dit voorstel is toen overgenomen. Dr. 
Allen had een eerste contact met de commissie (NB: 
zij meldde wel dat er daarna geen verder contact meer 
is geweest). De commissie komt op verzoek van de 
minister bijeen. Wanneer dat zal zijn, is op het moment 
van de samenstelling van dit rapport onbekend. 

Erfgoedkader(s)
In het eindrapport over de eerste twee fasen van 
het capaciteitsopbouwprogramma stond dat “in 
alle workshops voor capaciteitsopbouw het belang 
benadrukt werd van het instellen van een kader om 
de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag te 
ondersteunen en immaterieel erfgoed doeltreffend 
te borgen.”28 Het rapport laat ook zien dat de 
implementatieresultaten zijn bereikt via zeer ongelijke 
middelen, die wellicht niet duurzaam zijn: met name 
gebrek aan personeel en financiering.

Het zou nuttig kunnen zijn erfgoedstrategieën te 
ontwikkelen waarin aandacht wordt besteed aan 
strategische planning en programmering. Deze 
strategieën zouden kunnen voortbouwen op bestaande 
middelen en resultaten, zoals de Commissies voor 
Immaterieel Cultureel Erfgoed, inventarisatiepraktijken, 
getrainde implementatiemedewerkers, synergetische 
relaties met de erfgoedgemeenschap, et cetera. In de 

planning kunnen dan prioriteiten worden toegekend 
aan maatregelen en zou verwarring over de benodigde 
middelen kunnen worden weggenomen. Er is veel 
bereikt met geringe toezeggingen wat betreft 
financiën of personeel. Dit kan worden benut voor 
toekomstige ontwikkelingen terwijl er tegelijkertijd 
voor gezorgd wordt dat niet-duurzame aspecten 
worden weggenomen (zoals een overmatige werklast 
of een beperkt aantal mensen, het niet opvolgen 
door de volgende actoren in de keten, meer uitgeven 
aan kosten die gedeeld hadden kunnen worden). 
Tenslotte zou planning alle stakeholders bij strategische 
relaties betrekken en de huidige discrepanties tussen 
de werkzaamheden van ngo’s / Community Based 
Organisations (CBO’s) en overheidsmaatregelen 
overstijgen.

Dergelijke strategieën voor erfgoed zouden aansluiten 
op de mondiale strategie29 van UNESCO voor 
immaterieel erfgoed en zouden ontwikkeld kunnen 
worden door experts van UNESCO in samenwerking 
met de Dutch Caribbean ICH Committee. Met het 
oog op continuïteit zou het echter het beste zijn in 
de planning voor een dergelijk project ook rekening 
te houden met de training van lokale medewerkers 
zodat zij de strategie kunnen dragen. Een dergelijke 
participatieve benadering zou nuttig zijn omdat dit 
lokale mensen kans biedt meer te leren over het proces 
van opstellen van strategieën voor erfgoed volgens 
de verwachtingen van het Verdrag. Een participatieve 
benadering zou tevens de bredere standpunten 
van UNESCO inzake culturele instrumenten en het 
doeltreffende beheer ervan in de toekomst zeker 
stellen. 

Samenwerking binnen het Koninkrijk
De samenwerking binnen het Koninkrijk was vanaf 
het begin een belangrijk aandachtspunt. In 2012 
vond, naar aanleiding van de ratificatie van het 2003 
UNESCO Verdrag, op uitnodiging van Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland in Deurne een 
eerste overleg plaats, waarvoor stakeholders van de 
verschillende eilanden werden uitgenodigd, die op 
een praktische manier bij immaterieel erfgoedborging 
betrokken zijn. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland zoekt regelmatig contact met de leden van 
de Dutch Caribbean ICH Committee om te overleggen 
over nieuws en ontwikkelingen op de eilanden en in 
Nederland op het gebied van de implementatie van het 
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28 UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2016: 10.
29 In het Overall Results Framework wordt cultuurbeleid en/of juridische en administratieve maatregelen (beoordeling 
kernindicator punt 11.1) en regionale/subregionale strategieën (beoordeling kernindicator punt 11.2) genoemd, 
waarbij wordt verwezen naar art. 13 (a) van het verdrag en de volgende operationele richtlijnen: OD 1, 2, 153, letter 
(b), punt i, en 171, letter (d). Deze houden specifiek verband met kernindicator 11, de “mate waarin de diversiteit van 
immaterieel cultureel erfgoed en het belang van het beschermen ervan wordt weerspiegeld in beleid en juridische en 
administratieve maatregelen op cultuurgebied en [de mate waarin beleid en juridische en administratieve maatregelen 
op cultuurgebied] geïmplementeerd worden”. Bredere kaderthema’s zijn in de loop der jaren tijdens verschillende 
bijeenkomsten naar aanleiding van het verdrag naar voren gebracht.



2003 UNESCO Verdrag. Leden van het Kenniscentrum 
zijn bij alle capaciteitsopbouwtrainingen aanwezig 
geweest als observer. Daarbij werden ervaringen en 
kennis uitgewisseld. Ook deelde het Kenniscentrum 
meerdere malen ervaringen op gebied van borging, 
inventariseren en het opstellen van een dossier voor 
een voordracht voor de Representatieve Lijst van 
UNESCO met de aanwezigen. Met elk eiland werd 
besproken waar het Kenniscentrum ondersteuning kan 
bieden en waar mogelijkheden voor samenwerking 
liggen.

De diverse materialen die het Kenniscentrum sinds 
2012 heeft ontwikkeld voor borging werden gedeeld 
met de eilanden, zoals formulieren voor het opstellen 
van een borgingsplan en de wijze van zichtbaar maken 
van immaterieel erfgoed in Nederland in drie kringen: 
Netwerk Immaterieel Erfgoed, Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland en het Register van Inspirerende 
Voorbeelden van Borging.

Daarnaast was er afstemming over het erfgoed van de 
Nederlands Caribische gemeenschappen in Nederland, 
dat uiteraard is ontleend aan het immaterieel erfgoed 
zoals dat op de eilanden gepraktiseerd wordt. Het 
Kenniscentrum vindt het belangrijk dat het immaterieel 
erfgoed van de Nederlands Caribische gemeenschap-
pen ook een plek krijgt in het Netwerk en de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland, maar vindt daarbij een 
goede afstemming en informatieuitwisseling met de  
eilanden over eventuele inschrijving eveneens van 
groot belang. Hierover werden afspraken gemaakt 
met de drie landen en drie openbare lichamen in het 
Nederlands Caribisch gebied.

Het is aan te bevelen deze samenwerking /  
afstemming / informatieuitwisseling in de komende 
jaren te versterken. 

Een geïntegreerde erfgoedstrategie
De verschillende thema’s voor onderzoekslijnen 
kennisontwikkeling hebben uiteenlopende  
uitkomsten op de verschillende eilanden, 

maar ze raken alle eilanden. Bijvoorbeeld: het 
drinkwatermanagementsysteem van Saba heeft 
immateriële componenten, zoals het bouwen van 
traditionele waterreservoirs, maar is ook nauw 
verbonden met de architectuur van de huizen, 
vastgoedbezit en de relatie met het land. Een beroep 
doen op verschillende verdragen en regelingen voor 
dit erfgoed betekent vaak veel meer gedoe dan wat 
het oplevert, met name gezien het feit dat Saba in 
het verleden heeft laten zien de eigen problemen 
zelf op te lossen, ondanks internationale dynamiek 
(twee voorbeelden zijn de aanleg van de weg op 
Saba en de wederopbouw na orkaan Irma). Op 
Curaçao daarentegen heeft de implementatie van het 
Werelderfgoedverdrag van UNESCO uit 1972 ook 
gevolgen voor het 2003 UNESCO Verdrag, evenals 
het Verdrag van Malta (Raad van Europa) wanneer de 
overheid locaties die immaterieel of archeologisch 
erfgoed zijn als Werelderfgoedlocaties behandelt of 
juist niet als locaties aanmerkt omdat ze geen gebouwd 
erfgoed zijn.
Voor deze kleine eilanden lijkt een geïntegreerd 
erfgoedkader nuttig te zijn. Dit kan ook worden 
aangevoerd vanuit een SIDS-gezichtspunt30, volgens 
het SAMOA Pathway outcome-document, in het 
hoofdstuk over capaciteitsopbouw31, met inbegrip van 
de voorgestelde maatregelen in artikel 10932, punt 
(b)33, (f)34 en (i)35. Niet-geïntegreerde implementatie van 
aparte internationale instrumenten is eenvoudigweg 
niet haalbaar voor de eilanden. Alleen al de juridische 
constructies vergen veel aandacht en vervolgens 
leggen beleid en beheer meestal ook een te groot 
beslag op de middelen.36 Het voorbeeld van Saba van 
een erfgoedcentrum dat archeologisch en immaterieel 
cultureel erfgoed samenbrengt en het convenant 
tussen de regering, SABARC en de Saba Conservation 
Foundation zijn veelbelovend.

Meestal hebben SIDS de nodige personele, 
organisatorische en infrastructurele capaciteit 
niet om alle verdragen die zij (mede)ratificeren te 
implementeren. De kleinschaligheid brengt ook 
met zich mee dat het omgaan met verschillende 
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30 SIDS: Small Island Developing States; zie http://www.2030caribbean.org/content/unct/caribbean/en/home/
sustainable-development-goals/samoa-pathway.html. 
31 Art. 108. Wij bevestigen dat voor kleine eilandstaten voortdurende en uitgebreide investering in onderwijs- en 
trainingsprogramma’s vereist is om menselijke en institutionele capaciteit dusdanig te ontwikkelen dat de veerkracht 
van hun maatschappijen en economieën wordt opgebouwd en het gebruik en behoud van kennis, waaronder 
traditionele kennis, in al zijn vormen binnen die staten wordt aangemoedigd en rekenschap en transparantie binnen 
alle inspanningen gericht op het opbouwen van capaciteit door alle partijen gewaarborgd worden.
32 Art. 109. In dit opzicht ondersteunen wij ten sterkste de inspanningen van de kleine eilandstaten:…
33 (b) Om hun nationale instellingen te versterken om de capaciteitsopbouw aan te vullen;
34 (f) Om naar gelang de situatie nationale capaciteit op te bouwen, om gebruik te maken van kosten-batenanalyse 
voor geïnformeerde besluitvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van modellen specifiek 
voor kleine eilandstaten die de technische, financiële, sociale, economische en milieuaspecten in verband met de 
toetreding tot en ratificatie en implementatie van multilaterale milieu-overeenkomsten en aanverwante instrumenten 
evalueren;
35 (i) Om regionale en interregionale samenwerking tussen kleine eilandstaten inzake onderwijs en training te verster-
ken teneinde passende goede praktijken te identificeren en als oplossingen voor gedeelde uitdagingen toe te passen;
36 Ansano & Kraan, 2015.



internationale instrumenten te omslachtig wordt en 
dat die instrumenten deelaspecten van een thema 
te fragmentarisch benaderen (bijvoorbeeld erfgoed 
splitsen in monumentaal erfgoed, cultuurlandschap, 
archeologie, musea en immaterieel erfgoed) voor een 
SIDS. De implementatietrajecten van internationale 
cultuurregimes door het Caribisch deel van het 
Koninkrijk worden meestal als fragmentarisch en 
omslachtig ervaren. De UNESCO-verdragen van 
1972, 2003 en het Verdrag van Malta uit 1995 kunnen 
efficiënter en effectiever vanuit een integraal kader 
worden uitgevoerd, waarbij praktijkervaring en 
praktische benaderingen belangrijk worden, zodat 
uitvoering kan worden aangepast aan een SIDS-
context. Ook concepten en veronderstellingen van de 
verschillende verdragen moeten in zulke benadering 
op elkaar aansluiten. Authenticiteit, bijzondere 
universele waarde, immaterieel erfgoed, gemeenschap, 
onderzoek en beheer zijn bijvoorbeeld concepten 
die heel anders worden gebruikt in de verschillende 
culturele verdragen.

Erfgoedbeheer / kennismanagement
Artikel 11, 12 en 13 van het 2003 UNESCO Verdrag 
benadrukken het inventariseren van immaterieel 
erfgoed en aanverwante borgingsmaatregelen. 
De focus wordt dan vooral gelegd op het 
ondersteunen van de praktijken van cultuurdragers 
en op een infrastructuur die borging bevordert 
door (onder andere) documentatie, verspreiding en 
toegankelijkheid van kennis. Deze instrumenten draaien 
meestal rond inventarissen en informatiebibliotheken 
en activiteiten die het delen van kennis bevorderen. De 
websites van nationale of regionale registers zijn een 
symbool geworden van dit proces. Aan de eilanden is 
een manier geboden om hun informatie te verzamelen 
en via websites voor hun inventarissen/registers 
beschikbaar te maken. Een gemeenschappelijke 
bevinding voor alle eilanden is echter dat de websites 
alleen als informatiesysteem worden gezien die 
informatie geven over de geregistreerde elementen, en 
niet als middel of instrument.
 
Buiten het zuiver tonen van gegevens heeft Bonaire 
specifiek digitale opslag genoemd en heeft Aruba 
beheeropties besproken voor de database die 
de uiteindelijke websites moet aansturen. Verder 
behoort men zich op de eilanden nog altijd bewust 

te zijn van het informatiebeheer dat nodig is voor 
de implementatie. Thema’s die naar voren zijn 
gekomen tijdens het verkenningsonderzoek zijn onder 
andere: het beheer van archiefmaterialen (zoals Will 
Johnsons archief op Saba, een aantal archieven op 
Aruba en Curaçao) die interpretatieve, contextuele 
en ondersteunende materialen voor het beheer 
van immaterieel erfgoed bieden; het beheer van en 
koppeling met huidige kennisproductie (zoals het 
mondelinge historische onderzoek van Proyecto 
Rescate; bewaarplaatsen voor inventarisatiegegevens 
die wellicht niet altijd worden gebruikt in de front-
end-platformen van inventarissen, maar die wel 
beheerd moeten worden - zoals de vele terabytes 
aan documentatie van FuHiKuBo die nog altijd 
gedigitaliseerd moet worden; geselecteerde materialen 
uit collecties mondelinge geschiedenis op Curaçao).37 
Een aanverwant thema is de noodzaak redundanties 
te realiseren om deze informatie te beschermen. Veel 
informatie van FuHiKuBo bestaat bijvoorbeeld slechts 
op één medium en op één locatie. Een laatste punt 
is het beheer van kennis van erfgoed. Het kader voor 
cultuurbeleid van Saba roept bijvoorbeeld op tot het 
verzamelen van informatie die niet direct beschikbaar 
is. Dit kader wil informatie bieden aan het Sabaans 
publiek die niet op het eiland beschikbaar is, of daar 
niet makkelijk te verkrijgen is. Dit soort informatie is 
elders wel te vinden in Nederlandse en Curaçaose 
archieven, beeldbanken die wel online zijn te vinden 
zijn, maar die zijn belast zijn auteursrechten terwijl die 
(soms) eigenlijk als Sabaans erfgoed kunnen worden 
beschouwd. Tegelijkertijd is relevante informatie 
voor bepaalde contextuele kennis beschikbaar in de 
Collectie Nederland: http://data.collectienederland.nl/
search/?q=saba, maar deze maakt geen deel uit van het 
lokale kennismanagement. 

Vanwege bezuinigingen zijn de meeste oplossingen 
voor kennisproductie- en -management lastig voor 
elk eiland op zich te implementeren. De regionale 
benadering van FuHiKuBo is een beperkte maar 
belangrijke oplossing aan de kennisproductiekant. 
Eerdere intereilandelijke samenwerking tussen 
FuHiKuBo, Proyecto Rescate, Fundashon Stripan 
en individuele onderzoekers (met betrekking tot 
mondelinge historische training en uitwisseling) en 
andere soortgelijke werkzaamheden bieden een 
aanvullend model. Directer op het 2003 UNESCO 
Verdrag gebaseerde samenwerkingen bleken 
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37 Dit sluit aan bij de Guidance Note on Inventorying, waarin staat dat “In veel staten die partij zijn, er andere lopende 
processen kunnen zijn voor het inventariseren van materieel cultureel en/of natuurlijk erfgoed en/of roerend erfgoed, 
hetgeen direct of indirect verband kan houden met immaterieel cultureel erfgoed. Doorgaans leiden verschillende 
overheidsinstanties of organisaties deze processen. Zij kunnen een andere methodiek volgen dan de methodiek die 
in aanmerking wordt genomen voor het inventariseren van levend erfgoed. Gezien het feit echter dat de definitie 
van immaterieel cultureel erfgoed volgens het 2003 UNESCO Verdrag (artikel 2.1) ruimtes en voorwerpen omvat 
die behoren bij immaterieel cultureel erfgoed, behoren de betrokken instellingen de relaties tussen een inventaris 
van immaterieel cultureel erfgoed en bestaande inventarissen die zich op andere soorten cultureel erfgoed richten 
in aanmerking te nemen (zie paragraaf 41). Deze instellingen zouden ernaar moeten streven de samenwerking met 
entiteiten die verantwoordelijk zijn voor andere erfgoedinventarisatieprocessen te versterken” (UNESCO 2017:7). 



ook praktische manieren te zijn om vorderingen 
te boeken (bijvoorbeeld ondersteuning door 
NAAM bij inventarisatietraining voor Aruba, de 
inventarisatiepraktijk van Sint Maarten die als model 
dient voor andere eilanden, onderwijsmaterialen 
en modulaire trainingsopzet van Curaçao die tot 
soortgelijke initiatieven op andere eilanden hebben 
geleid). De meeste van deze activiteiten gaan nog altijd 
alleen maar in op kennisproductie en kijken niet naar 
het beheer van kennis van begin tot eind. De nadruk 
van het 2003 UNESCO Verdrag op betrokkenheid van 
de gemeenschap betekent dat dit beheer van kennis 
ook participatief en open moet zijn.

Participatieve modellen lopen uiteen van de 
Wiki-Inventaris van Finland38 en de participatieve 
betrokkenheid in Nederland tot de radicaal 
participatieve methodiek die Colombia voor het 
inventariseren, documenteren en beheren van 
immaterieel cultureel erfgoed heeft ontwikkeld. 39 
Enkele praktijkbenaderingen zouden hun vruchten 
kunnen afwerpen in de context van de eilanden. De 
actiepunten hiervoor zijn:

1. De intereilandelijke documentatiewerkzaamheden 
van FuHiKuBo uitbreiden en tegelijkertijd 
duidelijker rekening houden met de eisen van 
het 2003 UNESCO Verdrag. Momenteel verricht 
FuHiKuBo veel werk dat bemoeilijkt zou worden 
indien er alleen werkzaamheden zouden worden 
verricht die bijvoorbeeld vrije, voorafgaande 
geïnformeerde toestemming vereisen. Sommige 
vrijwilligers van FuHiKuBo kunnen echter specifiek 
voor dit werk worden opgeleid. Op Sint Eustatius 
worden lokale mensen er al voor opgeleid om 
de documentatiewerkzaamheden te verrichten 
en vanuit het perspectief van het 2003 UNESCO 
Verdrag kunnen ze verder worden ondersteund.

2. Intereilandelijke ontsluiting voor publieke toegang 
incorporeren via een organisatie als het DCDP 
(Dutch Caribbean Digital Platform). Hoewel deze 
site nu alleen door Curaçao wordt beheerd, 
is hij oorspronkelijk opgezet als deel van een 
intereilandelijk digitaal platform voor het beheer 
van erfgoed en wetenschappelijke informatie van 
de desbetreffende bibliotheken van de eilanden 
en Suriname. De DCDP-beheerder is bereid met 
de immaterieel erfgoedgemeenschappen samen 
te werken om materialen te hosten. Dergelijke 

toegang zou echter ook via Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland kunnen worden 
geboden (zie hoofdstuk 3), afhankelijk van de 
voorkeuren van de eilanden. Ongeacht welk(e) 
methode of platform er gebruikt wordt, zullen 
financiën altijd een knelpunt blijven. Personeel zou 
ook speciale aandacht kunnen vergen vanwege hun 
huidige werklast (indien dit werk aan bestaande 
medewerkers wordt toegewezen).

3. Publieke toegang is niet hetzelfde als publiek 
beheer, aangezien het publiek zich ook passief 
als consument toegang tot het materiaal zou 
kunnen verschaffen. Beheer behoort enige mate 
van bijdrage aan de inventarissen te omvatten 
(waaronder inventariseren, elementen toevoegen, 
beschrijvingen voorstellen et cetera.). De 
Wikipedia-training die momenteel wordt gegeven 
in het kader van het project Traveling Caribbean 
Heritage is in dit opzicht een nuttig middel, zowel 
vanwege de vaardigheden die deze training biedt 
als omdat bij de training huidige en mogelijke 
kennisbeheerders van de eilanden betrokken 
zijn (momenteel is alleen de training die wordt 
gehouden in Curaçao en Bonaire geregistreerd). 
Participatief beheer gaat ook verder dan het tot 
actieve promotie omvormen van informatie. Sint 
Eustatius heeft hiermee al geëxperimenteerd 
door middel van amateurtoneel specifiek gericht 
op immaterieel cultureel erfgoed, hoewel alle 
eilanden een bepaalde mate van promotie voeren. 
Participatieve methoden zouden in samenwerking 
met UNESCO kunnen worden ontwikkeld. 

Alle beheermodellen zouden deel moeten uitmaken 
van een algeheel erfgoedkader om actueel gebrek 
aan publieke belangstelling op bepaalde eilanden na 
initiële successen te voorkomen.

Lokale verankering
Een aanverwant thema is het lokaal verankeren 
van het 2003 UNESCO Verdrag: de vertaling ervan 
in lokaal betekenisvolle actie. Dit loopt uiteen van 
het gebruik van de termen “immaterieel cultureel 
erfgoed” of “immaterieel” (of de vertaling ervan in 
Papiamentu en Papiamento), het aanpassen van 
de implementatie-inspanningen aan de bestaande 
dynamieken (waaronder beperkte personele middelen, 
bestaand beleid en bestaande activiteiten die andere 
borgingskaders naast gebied gebonden (eiland) 
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38 https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/ 
39 Frieri, S. (2015). Manual de herramientas participativas para la identificación, documentación y gestión de las 
manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bogotá: Ministerio de Cultura.



inventarissen zouden kunnen opleveren) tot het 
inzetten van bestaand beleid op het gebied van cultuur 
en sociale voorzieningen. Dit zijn thema’s waarover 
tot op zeker niveau is nagedacht in het 2003 UNESCO 
Verdrag en er lijkt in de praktijk behoefte te zijn aan 
meer aandacht hiervoor. Een voorbeeld zou zijn het 
opbouwen van capaciteit inzake immaterieel erfgoed, 
het maken van beleid en het creëren van relevante 
kaders (en beleidsmakers betrekken bij het proces). 
Bonaire heeft dit gedaan; Saba en Sint Eustatius 
werken momenteel aan hun cultuurbeleid. Curaçao 
vernieuwt momenteel het cultuurbeleid uit 2001 en Sint 
Maarten is het kader voor cultuurbeleid van het eiland 
aan het omvormen tot daadwerkelijk cultuurbeleid, 
terwijl het cultuurbeleid van Aruba zich nog in de 
implementatiefase bevindt, maar Aruba bereid is te 
onderzoeken hoe immaterieel erfgoed zowel in dit 
cultuurbeleid als in beleid voor maatschappelijke 
ontwikkeling zou passen. 

Een specifiek aspect van het lokaal verankeren 
dat in de loop der jaren naar voren is gekomen 
is de mogelijkheid van gedifferentieerde 
implementatieformats die bestaande lokale kaders 
zouden omvatten, zoals inventarissen opstellen die 
niet zouden leiden tot nominaties op de internationale 
lijsten, maar die vooral als doel hebben lokale 
maatregelen in te voeren en te handhaven die uiteen 
zouden lopen van ‘safeguarding’ (borging zoals 
bedoeld in het 2003 UNESCO Verdrag) tot ‘protecting’ 
(bescherming volgens andere internationale 
instrumenten, waaronder die met betrekking tot 
traditionele kennis), en tot gebruik voor ‘branding’ (het 
bevorderen van naamsbekendheid).

Beladen erfgoed
Op de eilanden zou immaterieel cultureel erfgoed 
het risico kunnen lopen dat er selectief ‘herinneringen 
worden gekozen’ (zoals de periode direct voor het 
industriële tijdperk als de goede oude tijd) of dat het 
debat wordt ontweken (zoals waarom het moeilijk is om 
slavernijherdenkingen te houden op Bonaire, waarom 
‘nega business’ een legitieme naam zou kunnen zijn 
voor een element van immaterieel cultureel erfgoed op 
Sint Eustatius, hoe het gebrek aan een monumentenwet 
van invloed is op Arubaans immaterieel erfgoed, 
gerelateerd aan gebouwd erfgoed, het documenteren 
van de transitie van een witte meerderheid naar een 
zwarte meerderheidsbevolking op Saba, de nog altijd 

bestaande populariteit van hanengevechten op een 
aantal eilanden, of de ongewenste of beperkte rol 
van vrouwen in bepaalde elementen van immaterieel 
cultureel erfgoed of de vrouwonvriendelijke houding 
in bepaalde gevallen). Het lijkt nuttig te zijn aandacht 
aan deze thema’s te besteden aangezien ze op allerlei 
manieren van invloed zijn op de implementatie:
Hoewel het 2003 UNESCO Verdrag oproept tot 
deelname door de gemeenschap zouden bepaalde 
onderwerpen gevoelig genoeg kunnen zijn om tot 
stilzwijgen in de gemeenschappen te leiden, als gevolg 
waarvan bepaalde belangrijke elementen niet geborgd 
worden (hierbij valt te denken aan woorden uit het 
Guene en plaatsnamen voor zowel Bonaire als Curaçao; 
volksspiritualiteit die eeuwenlang door de kerk en het 
rechtssysteem veroordeeld werd; de houding van de 
kerk ten aanzien van Calypso op Sint Eustatius).
De mogelijkheid bestaat dat immaterieel erfgoed 
dat misschien niet wijdverbreid is, maar dat toch een 
lange overdracht tussen generaties kent en een impact 
heeft op de bevolking in het algemeen niet wordt 
geïnventariseerd (zoals bijvoorbeeld joodse gebruiken 
die op allerlei manieren geabsorbeerd en omgevormd 
zijn, economie-gerelateerd immaterieel erfgoed zoals 
collectieve arbeids- en populaire spaarprogramma’s; 
lokale ondernemerschapsmodellen zoals dat van 
vissers op Bonaire, Curaçao of Sint Eustatius).
Traditionele geneeskunde, spiritualiteit met een 
basis in Afrika en bepaalde andere gebieden zouden 
controversieel kunnen zijn vanwege pressie vanuit 
groepen met de sociale macht om invloed uit te 
oefenen op het inventariseren ervan of het aanduiden 
ervan als immaterieel erfgoed.

Specifieke responsacties in het veld
De hiervoor genoemde actiepunten ‘in het veld’ 
worden hierna nog een keer in overzicht getoond. 
Het zijn allemaal acties op basis van verzoeken van 
respondenten, antwoorden op vragen over mogelijke 
projecten die in de jaren 2018-2020 uitgevoerd 
kunnen worden en voorstellen voor tijdens de 
verkenningsbezoeken aan de eilanden geconstateerde 
behoeften. Hieronder vallen activiteiten die directe 
financiële gevolgen zouden kunnen hebben en niet 
eerder begroot zijn door de ngo’s of de overheden. 
Waar te begroten budgetten worden genoemd, zijn 
deze tijdens de verkenning ter beschikking gesteld.
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Actiepunt Hoe geïdentificeerd Begroot door de 
respondenten

Uit te voeren in 2018 Opmerkingen

Alle eilanden

Verdere capaciteits- 

opbouw afgestemd 

op de institutionele 

capaciteit van kleine 

eilandstaten. Een 

sessie opnemen 

voor beleidsmakers, 

ministers en 

gedeputeerden.

Aangetoond door 

allerlei problemen 

met continuïteit, een 

te hoge werklast voor 

personeel, gebrek 

aan informatie voor 

politieke leiderschap.

Niet begroot. Niet gemakkelijk uit te 

voeren in 2018. Maakt 

geen deel uit van 

standaard-materialen 

inzake immaterieel 

erfgoed van UNESCO.

Thema’s: 

implementatie en 

politiek leiderschap; 

institutionele 

capaciteit; SIDS-aard 

van de gebieden.

Inventarisatie/

documentatie-pakket.

Verzoek van FuHiKuBo 

tot uitbreiding van 

hun pakket; noodzaak 

waargenomen op 

Sint Eustatius en 

op Curaçao en Sint 

Maarten.

Alleen het verzoek 

van Bonaire is 

begroot, maar een 

algehele begroting 

zou gemakkelijk op te 

stellen zijn.

Ja, mits budget, lijkt 

het realistisch binnen 

drie maanden de 

apparatuur aan te 

schaffen en mensen 

een eerste training te 

geven.

FuHiKuBo behoort 

te worden 

geraadpleegd voor 

logistiek, technische 

ondersteuning, 

training; aanvullende 

training kan worden 

uitgevoerd in het 

kader van het 

programma voor 

het opbouwen van 

capaciteit op basis 

van bestaande 

faciliterings-modules 

van UNESCO.

Aruba

Veldinventarisatie-

exercitie.

Waargenomen 

behoefte en ervaring 

uit het verleden.

Niet begroot. Training 

uit het verleden 

zou als richtlijn voor 

de kosten gebruikt 

kunnen worden. Deze 

informatie zou men bij 

de NatCom moeten 

kunnen opvragen.

Ja. Alle eilanden  

hebben een 

veldinventarisatie-

exercitie uitgevoerd. 

In het geval van 

Aruba maakten 

allerlei complicaties 

de ervaring verre van 

ideaal en vormen ze 

aanleiding tot een 

nieuwe training. Dit 

zou nuttig zijn voor de 

voorgenomen nieuwe 

planning van het 

inventariseren.

Bonaire

Inventarisatie/

documentatie-pakket.

Verzoek van FuHiKuBo 

tot uitbreiding van 

hun pakket.

Ja, zie in hoofdstuk 3. Ja, mits budget. Hierboven vermeld 

voor alle eilanden 

maar specifiek 

genoemd door 

Bonaire.
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Actiepunt Hoe geïdentificeerd Begroot door de 
respondenten

Uit te voeren in 2018 Opmerkingen

Curaçao

Herziening van de 

actuele poster over 

immaterieel cultureel 

erfgoed als educatief 

middel voor zowel 

bewustwording 

binnen de gemeen-

schap als voor imple-

mentatiemedewerkers.
Training voor de 

commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed.

Input van NatCom. Niet begroot. 

Eerdere training van 

soortgelijke aard 

kostte minder dan 

$ 5.000 met lokale 

inleiders. Gezien 

de toezichthou-

dende aard van 

de commissie en 

de uiteenlopende 

behoeften wat 

betreft kennis, zou 

de toevoeging van 

een internationale 

facilitator raadzaam 

zijn.

Ja, mits budget. Er 

is al een introductie-

training gegeven aan 

de commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed. Er zou voor 

20 december 2018, 

wanneer zij officieel 

geïnstalleerd worden, 

een meer uitgebreide 

training gegeven 

kunnen worden.

Een bijeenkomst van 

ngo’s om te bekijken 

wat er in de praktijk 

gaande is en wat er 

volgens de ngo’s 

nodig is om een kader 

voor inventarisatie te 

realiseren.

Input van ngo’s. Nee. Dit zou echter 

kunnen worden 

meegenomen in de 

opzet voor een breder 

erfgoedkader. Zou 

niet apart begroot 

hoeven te worden in 

2018.

Zou zeker nog in 

2018 kunnen worden 

gedaan, maar het 

zou beter zijn als dit 

wordt opgenomen 

in een erfgoedkader-

planning.

Nominatie van 

Papiamentu/ 

Papiamento voor de 

Representatieve Lijst

Voornemen van 

ministers van Aruba 

en Curaçao. Een 

bijeenkomst tussen de 

twee collega’s in juli 

moet dit voornemen 

definitief maken.

De begroting 

wordt momenteel 

opgesteld.

Deels. Zie de opmerkingen 

over het nomineren 

van taal en over 

nominaties vanuit het 

Koninkrijk.

Saba

Ondersteuning/

toetsing cultuurbeleid 

Saba.

Verzoek van het 

Saba Cultural Policy 

Team (team voor 

cultuurbeleid van 

Saba).

Nee. Als dit wordt 

gedaan via 

UNESCO, zouden zij 

voor budget zorgen.

Is afhankelijk van 

wanneer het proces 

gestart wordt.
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Actiepunt Hoe geïdentificeerd Begroot door de 
respondenten

Uit te voeren in 2018 Opmerkingen

Sint Eustatius

Inventarisatie/

documentatie-pakket.

De noodzaak werd 

vastgesteld tijdens de 

beoordeling.

Nee, maar in de ideale 

situatie zou dit in het 

kader van een opzet 

voor alle eilanden 

gedaan moeten 

worden.

Ja.

Een reis naar Nevis om 

een aantal jongeren 

een vakman te laten 

bezoeken die nog 

altijd traditionele 

instrumenten kan 

maken die ook op 

Sint Eustatius worden 

gebruikt (maar in 

principe niet meer 

op het eiland worden 

geproduceerd).

Input van de 

commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed.

Niet begroot. Ja.

Een laptop 

voor generiek 

implementatie-werk. 

Input van de 

commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed.

Niet begroot. Ja, mits budget.

Het organiseren van 

leerervaringen voor 

de gemeenschap als 

vorm van praktische 

betrokkenheid om 

meer inventarisatie-

werkzaamheden, 

bewustwording onder 

de gemeenschap en 

betrokkenheid van 

de gemeenschap te 

genereren.

Input van de 

commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed.

Niet begroot. Ja. Dit zou een 

doorlopend 

programma zijn, 

maar de eerste 

evenementen 

zouden in 2018 

kunnen worden 

uitgevoerd, op basis 

van ervaringen van 

de commissie voor 

immaterieel cultureel 

erfgoed uit het 

verleden. Dit kan in 

korte tijd gepland 

worden.

Sint Maarten 
Immaterieel cultureel 

erfgoed opnemen in 

rampenbestrijding en

in het omgaan met 

andere zaken die 

immaterieel cultureel 

erfgoed betreffen en 

natuurrampen.

Input van NatCom. Niet begroot. Ja. Dit gaat deel 

uitmaken van de 

volgende fase van het 

capaciteitsopbouw-

programma voor het 

Nederlands Caribisch 

gebied, dat in 2018 

uitgevoerd gaat 

worden.
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Dit is een omvangrijke verkenningsrapportage 
geworden, waarin op basis van de conclusies 
veel aanbevelingen worden gedaan en concrete 
actiepunten worden benoemd. In dit hoofdstuk geven 
we nog eens, per hoofdstuk, een korte opsomming van 
uitdagingen en bijbehorende aanbevelingen.

Daarna volgt een korte uiteenzetting van de 
gezamenlijk (door Richenel Ansano, Tim Timmers 
en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) 
voorgestelde vervolgstappen en een bijbehorend 
tijdpad. Deze zijn daarbij ook schematisch 
weergegeven.

Uitdagingen en aanbevelingen per hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Opdracht, methodiek en samenvatting van 
de bevindingen
De drie grote uitdagingen zijn:
- Gebrek aan coördinatie tussen overheid en ngo’s
- Continuïteit personeel
- Financiële ondersteuning
 
Hoofdstuk 2: Juridische en bestuurlijke relaties en  
procedures
- Tim Timmers doet in zijn rapportage de volgende 

aanbevelingen:
• Stel de procedure voor internationaal voordragen 

voor een van de UNESCO lijsten vast voor 
Nederlands Caribisch gebied.

• Stel een samenwerkingsovereenkomst op tussen 
de vier landen onderling voor de implementatie 
van het 2003 UNESCO Verdrag.

• Stel een samenwerkingsovereenkomst op tussen 
de zes eilanden van het Nederlands Caribisch 
gebied voor de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag.

• Zorg dat het aanspreekpunt voor de openbare 
lichamen bij OCW beschikt over voldoende 
kennis van en inzicht in het 2003 UNESCO 
Verdrag, en dat er een korte lijn is met de minister 
van OCW. 

- De regeringssamenstelling wisselt regelmatig 
op de eilanden. Formele overeenkomsten 
met betrekking tot dit verdrag maken geen of 
onvoldoende deel uit van het huidige institutionele 
geheugen van de verschillende ministers of 
gedeputeerden. Mede daardoor loopt de 
implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
vertraging op. Dergelijke formele overeenkomsten 
zouden continuïteit voor de implementatie moeten 
waarborgen en zouden een belangrijker rol moeten 
gaan spelen. 

- Elk eiland heeft een commissie of personen 
aangewezen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 
die in de meeste gevallen de implementatie 
hebben ondersteund of voor het grootste 
gedeelte hebben uitgevoerd. De mandaten van 
deze commissies en/of personen zijn niet per se 
allesomvattend of duidelijk afgebakend. Omdat er 
geen wetgeving is rond immaterieel erfgoed is het 
lastig financiering te vinden.
•  Er moet per eiland een implementatieplan 

worden opgesteld zodat rollen, taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend 
en bepaald worden. Deze plannen moeten 
goedgekeurd worden door de verantwoordelijke 
overheden. Vervolgens kan er financiering 
gezocht worden uit eigen middelen per eiland, 
via het Koninkrijk, of via fondsen. 

Hoofdstuk 3:  Lijsten en inventarissen
- Alle eilanden hebben inventarisatiewerk gedaan en 

Uitdagingen 
en aanbevelingen

HOOFDSTUK 9 
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elk eiland heeft een (concept) lijst van elementen 
van immaterieel erfgoed. Er zijn (nog) geen 
inventarissen van elementen van immaterieel 
erfgoed met borgingsplannen. De inventarissen of 
lijsten zijn (nog) niet ontsloten. 
•   Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 

stelt elk eiland een whitelabel van de website 
www.immaterieelerfgoed.nl ter beschikking om 
naar eigen inzicht te vullen en de bestaande 
lijsten en/of inventarissen te ontsluiten. Hiervoor 
kan elk eiland een eigen URL kiezen. 

Hoofdstuk 4: Directie noodzaak voor het voortzetten van 
de implementatie
- De behoeften verschillen per eiland; toch zijn 

er enkele behoeften die op meerdere eilanden 
spelen. (Zie ook de tabel op p. 48) Er is bij enkele 
eilanden behoefte aan film- en computerapparatuur 
om de inventarisatiewerkzaamheden voort te 
kunnen zetten.
•  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 

stelt voor elk eiland een ‘Startkit Inventariseren’ 
beschikbaar bestaande uit een camera, laptop/
pc, opslagsysteem etc.

- Uitvoering implementatieplan en -structuur
•  Zie aanbeveling uit hoofdstuk 2: het opstellen 

van een implementatieplan per eiland. 

Hoofdstuk 5: Elementen voor mogelijke internationale 
nominaties bij UNESCO
- Papiamentu op Curaçao en Papiamento op Aruba 

worden genoemd als mogelijke voordracht 
voor de UNESCO Representatieve Lijst, evenals 
Stringbandmuziek en kruiden op Sint Eustatius. 
Calypso en Miss Blyden worden genoemd 
als mogelijke voordrachten voor de Lijst van 
Immaterieel Erfgoed waarvan de Bescherming 
dringend gewaarborgd moet worden. 
•  Zie de aanbeveling van Tim Timmers in 

hoofdstuk 2 inzake het vaststellen van de 
procedure voor voordrachten vanuit het 
Nederlands Caribisch gebied. 

Hoofdstuk 6: Gespecificeerde thema’s voor verdere 
kennisontwikkeling
- Genoemd worden: Immaterieel Erfgoed & 

Toerisme; Immaterieel Erfgoed binnen het formeel 
Onderwijs; Immaterieel Erfgoed & Natuurrampen, 
waarbij zeker de laatste zeer urgent is. 

•  Er moeten tools komen om immaterieel 
erfgoed een plek te geven in de omgang met 
natuurrampen, en niet alleen in reactie op 
natuurrampen.

- Thematische discussies: Immaterieel Erfgoed 
van Immigranten en Immaterieel Erfgoed binnen 
informeel Onderwijs.
•  UNESCO kan wellicht hulp 

bieden door aanvullende gerichte 
capaciteitsopbouwtrainingen en toekomstige 
implementatieplanning.

•  Ook aansluiting bij en samenwerking zoeken 
met bestaande en toekomstige onderzoeken en 
projecten.

Hoofdstuk 7: Financiële condities voor verdere 
implementatie
- Het is niet voor elk eiland mogelijk om de 

implementatie tot op het gewenste niveau uit eigen 
middelen te financieren. Alle eilandregeringen 
hebben toegezegd naar rato hun vermogen 
in implementatie te investeren. Dat is nu niet 
te kwantificeren, omdat er geen definitieve 
implementatieplannen zijn.
•  Implementatieplannen per eiland opzetten en 

daar vervolgens gepaste financiering bij zoeken 
(zie aanbeveling hoofdstuk 2).

•  Zorgen voor beter begrip van en inzicht in het 
2003 UNESCO Verdrag en de subregionale 
implementatiecontext en beschikbare evaluatie 
van resultaten, kunnen de prioriteiten opnieuw 
vastgesteld worden door de diverse betrokken 
overheden. 

Hoofdstuk 8: Conclusies
- Eilanden hebben bepaalde problemen gemeen, 

maar zijn ook zeker gebaat bij samenwerking in de 
implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag. 
•  Het opstellen van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de zes 
eilanden onderling voor de implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag. Het oprichten van het 
Dutch Caribbean ICH Committee en het opstellen 
van de samenwerkingsovereenkomst van dit 
comité (die nog in afwachting van goedkeuring 
is) kan als een eerste stap gezien worden.

•   Het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst voor het hele 
Koninkrijk met betrekking tot de implementatie 
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van het 2003 UNESCO Verdrag (zie ook de 
aanbevelingen bij hoofdstuk 2).

•  Het opstellen van implementatieplannen en 
-strategieën (zie ook de aanbevelingen bij 
hoofdstuk 2). Een participatieve benadering 
is hierbij wenselijk om zorg te dragen voor 
draagvlak en duurzaamheid.

•  Een geïntegreerde erfgoedstrategie ontwikkelen 
omdat SIDS niet de capaciteit hebben om alle 
verdragen (apart) te implementeren. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is de diversiteit in 
concepten en terminologie van de diverse 
verdragen.

•  Participatief en open kennisbeheer als 
onderdeel van een breder erfgoedkader: de 
intereilandelijke documentatiewerkzaamheden 
van FuHiKuBo uitbreiden; ontsluiting van 
inventarisatiewerkzaamheden via een eigen 
website via Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland of DCDP; participatief beheer van 
informatie.

•  Ook beladen erfgoed (in brede zin) 
bespreekbaar maken en houden.

Aanbevelingen: vervolgstappen voor de korte 
termijn en tijdpad

In hoofdstuk 1 werden drie grote uitdagingen  
genoemd die in de afgelopen zes jaar zijn ontstaan. 
Onze aanbevelingen om deze uitdagingen ter hand 
te nemen richten zich op het verkrijgen van overeen-
stemming over strategische samenwerking (binnen het 
Koninkrijk en subregionaal), op het uitwerken van strate-
gische plannen en op het inzicht verkrijgen in de positie 
van kennisbeheer/-management. Sommige aanbevelin-
gen kunnen (en moeten ook) op korte termijn ter hand 
genomen worden genomen (met name aanbevelingen 
richting de eerste uitdaging). Andere gelden meer voor 
de jaren 2019 en 2020 (en richten zich meer op de con-
tinuïteit van personeel en de financiële ondersteuning).  
Op korte termijn moet er worden gestart om (naar 
aanleiding van dit rapport) tussen overheden en ngo’s 
afspraken, voorstellen en processen (niet alleen op stra-
tegisch niveau, maar ook op administratief en procedu-
reel niveau) duidelijker in beeld te brengen, vervolgens 
beleids- en uitvoeringskaders te maken (zo ongecom-
pliceerd mogelijk) en praktische communicatielijnen op 
te zetten (uitdaging 1 uit hoofdstuk 1). 

In 2019 zou er vervolgens een subregionaal samen-
werkingskader voor het Nederlands Caribisch gebied, 
zowel als een samenwerkingsovereenkomst voor het 
hele Koninkrijk moeten worden opgesteld. Aan de hand 
daarvan kunnen personele en financiële inzet worden 
gedefinieerd (uitdagingen 2 en 3 uit hoofdstuk 1). 
Tevens kan binnen deze samenwerkingsovereenkomst 
nog eens de procedure voor voordracht voor een van 
de internationale lijsten van het 2003 UNESCO Verdrag 
worden vastgelegd voor het Nederlands Caribisch 
gebied. Vanuit het ministerie van OCW Nederland 
moet er één aanspreekpunt komen voor de drie 
openbare lichamen voor de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag, die zorg draagt voor de nodige 
informatievoorziening aan de RCN.
 
Gezamenlijk voorstel

In de periode tussen de opdrachtverstrekking (april 
2018), de oplevering van de rapportages door 
Richenel Ansano en Tim Timmers (in juni 2018) en 
de oplevering van deze verkenning (oktober 2018) 
zijn er vele gesprekken gevoerd. Uit de gesprekken 
komen gezamenlijke conclusies en gezamenlijke 
aanbevelingen voor de korte termijn met een 
bijbehorend stappenplan voort. Deze aanbevelingen 
worden gedaan namens Richenel Ansano, Tim Timmers 
en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in 
overleg met het ministerie van OCW van Nederland.

Uit de verkenning blijkt dat de implementatie op de 
eilanden op korte termijn gebaat is bij: 
1a. Omdat samenwerking tussen de vier landen 

binnen het Koninkrijk in de implementatie van 
het 2003 UNESCO Verdrag in het Nederlands 
Caribisch gebied erg belangrijk is, wordt er 
een samenwerkingsovereenkomst hiervoor 
opgesteld en ondertekend door de betreffende 
ministers (waarbij ook de drie openbare lichamen 
betrokken worden).

1b. Ook samenwerking tussen de zes eilanden 
onderling in het Nederlands Caribisch 
gebied in de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag wordt vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Juridisch 
adviseur Tim Timmers is beschikbaar om 
het opstellen van beide overeenkomsten te 
begeleiden. 
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 Minister van Engelshoven van OCW Nederland 
is voornemens om voorjaar 2019 het Nederlands 
Caribisch gebied te bezoeken. De exacte planning 
(periode en te bezoeken locaties) is nog niet 
bekend.  
Voorstel is om dit bezoek als aanleiding 
aan te grijpen voor de totstandkoming van 
de beide samenwerkingsovereenkomsten. 
Omdat de realisering van gedragen 
samenwerkingsovereenkomsten vóór die 
tijd niet realistisch is, kiezen wij er voor 
intentieverklaringen voor samenwerking in de 
implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
te laten ondertekenen bij dit bezoek. Daarna 
kan dan verder worden gewerkt aan de officiële 
samenwerkingsovereenkomsten. Het initiatief 
voor deze intentieverklaringen (en daaruit 
voortvloeiend de samenwerkingsovereenkomsten) 
zal moeten worden genomen door het ministerie 
van OCW (in samenspraak met de Dutch 
Caribbean ICH Committee).

2.  Een capaciteitsopbouwtraining voor 
bestuurders en beleidsmakers (waaronder de 
verantwoordelijke ministers en gedeputeerden), 
sectormanagement en implementatieorganisaties 
in het Nederlands Caribisch gebied is van 
groot belang. Onderdeel van de training is niet 
alleen uitleg over het 2003 UNESCO Verdrag 
en de werking en implementatie daarvan, 
maar ook informatie over samenwerking in de 
implementatie binnen het Koninkrijk. Voorgesteld 
wordt om deze capaciteitsopbouwtraining 
centraal te organiseren voor alle eilanden 
(en Nederland) gezamenlijk, ten tijde van het 
bezoek van de Nederlandse minister van OCW 
en voorafgaand aan de ondertekening van de 
intentieverklaringen. 
Er is overleg geweest met UNESCO Kingston 
Cluster Office for the Caribbean. Men is daar 
bereid en in de gelegenheid om hier aan mee te 
werken. Uitvoering zou dan kunnen plaatsvinden 
in het voorjaar van 2019 (ten tijde van bezoek 
minister). 

3.  Bedoeling is dat na de grote bijeenkomst in het 
voorjaar van 2019 alle eilanden goed verder 
kunnen met de implementatie: alle actueel 
betrokkenen vanuit overheden en stakeholders 

 goed bekend zijn met het 2003 UNESCO Verdrag 
en weten wat er van hen en van anderen verwacht 
wordt. Er worden implementatieplannen 
opgesteld, zodat elk eiland een concreet 
stappenplan heeft. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de actiepunten per 
eiland zoals benoemd in hoofdstukken 4 en 8. 
Op basis hiervan kan gekeken worden wat er 
aan financiering nodig is. Pas wanneer er een 
duidelijk implementatieplan is, kan er pas naar 
financieringsmogelijkheden worden gezocht. 
Omdat de overheden weten wat er van hen 
verwacht wordt, kunnen zij sneller inventarissen en 
plannen goedkeuren. 

4.  Al het werk dat de leden van het Dutch Caribbean 
ICH Committee de afgelopen jaren hebben 
verricht wordt zichtbaar gemaakt via websites, 
met behulp van een whitelabel van www.
immaterieelerfgoed.nl. De eilanden kunnen 
met dat whitelabel naar eigen inzicht een 
eigen website vullen en een eigen URL kiezen. 
Hierna kan er ook verder worden gewerkt aan 
bewustwording en educatie. 

5.  Met behulp van goed materiaal voor 
inventarisatie- en documentatiewerk (de Startkit 
Inventariseren en bijbehorende training) kan 
de inventarisatie worden voortgezet en kunnen 
gemeenschappen dat werk ook online volgen. 

Continuïteit in de implementatie van het 2003 UNESCO 
Verdrag wordt versterkt doordat alle stakeholders en 
beleidsmakers weten wat implementatie inhoudt. Het 
implementatieplan biedt houvast voor de langere 
termijn. Resultaten zijn direct zichtbaar via de websites.
Hierna worden deze aanbevelingen stapsgewijs 
weergegeven, voorzien van een tijdpad.
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Aanbevelingen met tijdpad

Wat Wanneer Door wie Financiering

1a. Het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen de vier landen binnen het 
Koninkrijk voor de implementatie 
van het 2003 UNESCO Verdrag.

Voorbereiden van een 
intentieverklaring in het najaar 2018.
Deze kan gezamenlijk ondertekend 
worden door de betreffende 
ministers tijdens het bezoek van de 
minister van OCW van Nederland 
aan het Nederlands Caribisch 
gebied, voorjaar 2019.
Daarna zal de intentieverklaring 
omgezet worden in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Op initiatief van 
het ministerie van 
OCW Nederland 
(in samenspraak 
met het Dutch 
Caribbean ICH 
Committee), onder 
begeleiding van  
Tim Timmers. 

1b. Het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen de zes eilanden van het 
Nederlands Caribisch gebied voor 
de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag.

Voorbereiden van een 
intentieverklaring in het najaar 2018.
Deze kan gezamenlijk ondertekend 
worden door de betreffende 
ministers en gedeputeerden 
tijdens het bezoek van de minister 
van OCW van Nederland aan het 
Nederlands Caribisch gebied, 
voorjaar 2019.
Daarna zal de intentieverklaring 
omgezet worden in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Op initiatief van 
het ministerie van 
OCW Nederland 
(in samenspraak 
met het Dutch 
Caribbean ICH 
Committee), onder 
begeleiding van  
Tim Timmers.

2. Organiseren van een 
capaciteitsopbouwtraining 
over de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag voor 
bestuurders, beleidsmakers, 
sectormanagement en 
implementatieorganisaties.

Voorjaar 2019, voorafgaand aan 
en het bezoek van de Nederlandse 
minister van OCW aan het 
Nederlands Caribisch gebied.
Uitnodiging en planning in 
november 2018.

Kenniscentrum, 
Tim Timmers en 
UNESCO Kingston 
Cluster Office for 
the Caribbean in 
samenwerking met 
de Dutch Caribbean 
ICH Committee.

3. Het opstellen van een 
implementatieplan per eiland 
voor de komende jaren, 
benoeming van taken, rollen en 
verantwoordelijkheden en met 
tijdpad en een opgave van kosten 
en financieringsmogelijkheden.
Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de in hoofdstukken 
4 en 8 benoemde actiepunten per 
eiland.

Voorbereidingen starten tijdens 
capaciteitsopbouwtraining in 
Suriname in oktober / november 
2018. 
Het streven is om concepten af 
te hebben vóór mei 2019, die 
voorgelegd kunnen worden aan het 
bevoegd gezag op elk eiland.

Dutch Caribbean 
ICH Committee 
in samenwerking 
met de betrokken 
organisaties op 
het eiland, in 
samenwerking met 
UNESCO Kingston 
Cluster Office for 
the Caribbean.

4. Het ontsluiten van lijsten en/of 
inventarissen en andere resultaten 
per eiland (of gezamenlijk) via 
de door het Kenniscentrum 
aangeboden websitestructuur en 
(indien wenselijk) een eigen URL.
Hierbij worden een driejarige 
SLA bij de webbouwer én het 
verzorgen van een training voor 
webbeheer aangeboden.

Toelichting op de 
mogelijkheden tijdens de 
capaciteitsopbouwtraining in 
Suriname. 
Training voor de websitestructuur  
winter 2018 / begin 2019. 
Online plaatsen van lijsten en/
of inventarissen ná goedkeuring 
implementatieplannen per eiland 
ná mei 2019.  

Leden van de 
Dutch Carribean 
ICH Committee, in 
samenwerking met 
het Kenniscentrum.

Op kosten van het 
Kenniscentrum 
(uit subsidie 
OCW).

5. Het aanschaffen van een ‘Startkit 
Inventariseren’ bestaande uit een 
computer/laptop, opslagcapaciteit, 
camera, software en training.

Najaar 2018 Kenniscentrum in 
overleg met Dutch 
Caribbean ICH 
Committee.

Op kosten van het 
Kenniscentrum 
(uit subsidie 
OCW).
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Kaha di òrgel: Curaçao leren kennen tijdens capaciteitsopbouwtraining met de eilanden
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Voor dit onderzoek is opdracht gegeven door 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
voor een verkenning op de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in het 
Nederlands Caribisch gebied. Het streven is dat de 
onderzoeksresultaten nuttige informatie opleveren 
om het Nederlands Caribisch gebied te ondersteunen 
bij het beschermen van het immaterieel cultureel 
erfgoed. Dit maakt deel uit van de algehele 
inspanningen van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Via dit enquêteformulier, interviews en andere 
informatieverzoeken wordt een brede groep actoren 
benaderd. Alle vragen worden aan elk eiland apart 
gesteld, maar bij het beantwoorden van de vragen 
mag er ook rekening worden gehouden met de 
intereilandelijke realiteit.

Inventarissen
Een van de instrumenten voor het implementeren 
van het 2003 UNESCO Verdrag is het gebruik van 
inventarissen. Dit onderdeel heeft als doel een beeld te 
geven van welke inventarissen er zijn en wat hun status 
en functie in het Nederlands Caribisch gebied is.

1. Beschikt u over een of meer eilandinventarissen?
2. Zo ja, is/zijn deze openbaar toegankelijk?
3. Beschikt u over een website, facebookpagina 

of ander digitaal platform waarmee het publiek 
toegang heeft tot uw inventaris(sen)?

 Nee
 Ja (zo ja, vermeld de URL)

4. Als u (nog) geen digitaal platform hebt voor uw 
inventarissen, hebt u dan al specificaties om een 
dergelijk platform in de toekomst te laten maken?

 Nee
 Ja

Als uw antwoord “ja” is, specificeer dan het volgende:
5. Beschrijf de opzet van een bestaande inventaris.

6. Wat zijn de procedures voor het in de(ze) 
inventaris opnemen van items?

7. Hebt u materialen die de inventaris(sen) 
beschrijven of is (zijn) de inventaris(sen) ergens 
zichtbaar?

Implementatiebehoeften
De eilanden zijn sinds 2010 betrokken bij 
ratificatie- en implementatie-activiteiten. Dit 
omvat nationale bezoeken door UNESCO-
experts, ratificatie en co-ratificaties, nationale 
raadplegingen, het capaciteitsopbouwtraject 2014-
2017, inventarisatiepraktijken, de activiteiten van 
intereilandelijke werkgroepen voor implementatie en 
andere activiteiten. Het doel van dit onderdeel is de 
huidige implementatiebehoeften vaststellen.

8. Wat heeft het eiland volgens u nu nodig 
om voortgang te blijven boeken met de 
implementatie van het verdrag?

9. Is er volgens u behoefte aan externe 
financiële hulp, expertise of andere hulp bij de 
implementatie-inspanningen op het eiland? Zo ja, 
geef dit dan hieronder aan.

Nominaties
Nominaties voor de representatieve lijst, de lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed waarvan de bescherming 
dringend gewaarborgd moet worden en de lijst van 
voorbeeldpraktijken behoren tot de belangrijkste 
internationale hulpmiddelen voor zichtbaarheid, 
mondiale samenwerking en het toewijzen van 
middelen (dit laatste betreft de lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed waarvan de bescherming dringend 
gewaarborgd moet worden). Dit hoofdstuk verkent 
elementen die de eilanden zouden willen nomineren 
voor deze internationale lijsten.

BIJLAGE I: OVERZICHT VAN DE INVENTARISSEN VAN IMMATERIEEL 
CULTUREEL ERFGOED VAN DE EILANDEN EN DE STATUS 
VAN IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
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10. Is er een verantwoordelijke persoon of entiteit 
voor nominaties voor uw eiland?

 Nee
 Ja

11. Zo ja, geef de naam van die persoon of entiteit.
12. Zijn er elementen van immaterieel cultureel 

erfgoed op uw eiland die u als mogelijke 
kandidaten beschouwt voor nominatie voor 
internationale lijsten?

 Nee
 Ja

13. Als uw antwoord ‘ja’ was, noem dit element of 
deze elementen dan:

Gezamenlijke nominaties
Het Koninkrijk wil de eilanden graag betrekken bij 
besluiten over mogelijke nominaties van immaterieel 
erfgoed dat op meerdere eilanden en/of in Nederland 
leeft voor de representatieve lijst voor het hele Koninkrijk.

14. Leven er op het eiland gedachten over 
de mogelijkheid van nominaties voor de 
representatieve lijst?

15. Zijn er items op bestaande inventarissen van 
uw eiland die gebruikt zouden kunnen worden 
voor nominaties voor de representatieve lijst van 
UNESCO?

Het in kaart brengen van activiteiten met 
betrekking tot immaterieel cultureel erfgoed buiten 
inventarissen
Beschermingsinspanningen zijn zowel afhankelijk van de 
vitaliteit van de elementen op zich als van het vermogen 
mensen, ruimten, financiële en andere middelen voor 
deze inspanningen te coördineren. Door deze activi-
teiten in kaart te brengen worden ze beter beschikbaar 
voor doeltreffende samenwerkingen en ondersteuning.

16. Noem de groepen die actief immaterieel cultureel 
erfgoed op het eiland beschermen of hier 
anderszins bij betrokken zijn.

17. Noem eventuele ngo’s die betrokken zijn bij het 
opzetten of onderhouden van een register van 
immaterieel cultureel erfgoed.

18. Is er een specifieke structuur voor het 
implementeren van het verdrag van 2003 op het 
eiland? Zo ja, vermeld dan de rollen en functies 
voor zover deze betrekking hebben op de 
implementatie van het verdrag.

19. Geef aan onder welke gebieden van immaterieel 
cultureel erfgoed hun werk zou worden ingedeeld. 
U mag de vijf door UNESCO voorgestelde gebie-
den gebruiken en uw eigen gebieden toevoegen 
indien deze vijf gebieden niet voldoende zijn.

Beoordeling van middelen en behoeften
De zwakke en sterke punten en de behoeften van het 
implementatieproces identificeren kan aantonen waar 
er plannen moeten worden gemaakt of aangepast om 
een soepel en doeltreffend implementatieproces te 
ondersteunen.

20. Wat zijn volgens u momenteel sterke punten van 
uw eiland die bescherming ondersteunen en 
die onderhouden of bevorderd zouden moeten 
worden?

21. Welke zwakke punten moeten worden aangepakt?
22. Welke behoeften moeten worden opgepakt 

om een krachtige beschermingsomgeving en 
doeltreffende beschermingspraktijken te creëren 
of te onderhouden?

23. Welke mogelijkheden zouden wellicht verkend 
moeten worden met het oog op betere 
bescherming?

Thema’s voor toekomstige programmering
Het implementatieproces loopt in elk land tegen 
specifieke problemen aan die zorgvuldige aandacht 
vereisen. In veel gevallen is immaterieel cultureel 
erfgoed geprogrammeerd rond thema’s als toerisme, 
economische ontwikkeling, sociale inclusie et cetera. 
Het doel van dit onderdeel is een idee geven van 
waarmee men rekening zou moeten houden bij het 
maken van plannen waarbij immaterieel cultureel 
erfgoed een rol speelt.

24. Zijn er sociale thema’s waarvan duidelijk 
is geworden dat ze relevant zijn voor de 
implementatie van immaterieel cultureel erfgoed? 
Zo ja, vermeld deze dan.

25. Zijn er maatschappelijke thema’s die volgens u 
belangrijk zouden kunnen worden tijdens de 
toekomstige implementatie van het verdrag? Zo 
ja, vermeld deze dan.

26.Zou u het belangrijk vinden na te denken over het 
gestructureerd oppakken van deze en andere 
maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld via 
meerjarenprogramma’s?

40



Subregionale strategie voor het Nederlands 
Caribisch Gebied 

voor de implementatie van het 
UNESCO-verdrag van 2003 inzake de 

Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Intentieverklaring van Willemstad 

28 februari 2015 
Het onderstaande document beschrijft een sub-
regionale strategie voor de implementatie van het 
UNESCO-verdrag van 2003 inzake de bescherming 
van het immaterieel cultureel erfgoed op de eilanden 
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. 
Maarten die vandaag, 28 februari 2015, in vergaderzaal 
Tula van Kurá Hulanda ontwikkeld is.

Context 
1. De context van deze verklaring is de deelname 

aan de “Joint Training on Community Based 
Inventorying” (gezamenlijke training over 
gemeenschapsgebaseerde inventarisatie) voor 
het project ‘Strengthening the capacities of Aruba, 
Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten 
and Suriname to implement the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’ 
(de capaciteit van Aruba, Bonaire, Curacao, 
Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Suriname 
voor het implementeren van het verdrag inzake 
de bescherming van het immaterieel cultureel 
erfgoed versterken). 

Gemeenschapsgebaseerde benadering 
2. De groep deelnemers aan deze gezamenlijke 

training gaat alle stakeholders waaronder 
ouderen uit de gemeenschap, jeugd, 
beroepsbeoefenaren, overdragers, culturele 
organisaties, uitvoeringsinstanties en alle andere 
actoren betrekken bij en deel laten uitmaken van 
de inventarisatie, overdracht en bescherming van 

ons immaterieel cultureel erfgoed. 

3. De groep deelnemers verbindt zich tot het 
bevorderen van verantwoordelijk en ethisch 
gebruik van informatiebronnen overeenkomstig 
de geest van het verdrag uit 2003. 

Onderwijs en bewustwording 
4. De verschillende grondwettelijke status 

van de eilanden erkennend zal de groep 
deelnemers aan deze gezamenlijke training de 
totstandkoming van educatieve materialen en 
programma’s, die bedoeld zijn om het onderwijs 
in tradities van immaterieel cultureel erfgoed in 
onderwijsprogramma’s op alle niveaus evenals in 
naschoolse activiteiten en informele contexten op 
te nemen, faciliteren en hiervoor lobbyen. 

5. De groep deelnemers aan deze gezamenlijke 
training brengt de verschillende achterbannen op 
de hoogte van het verdrag en de status van de 
implementatie binnen de subregio; dit zal voor de 
verschillende gemeenschappen verschillen. 

6. De groep gaat onderwijs- en bewustwordings-
initiatieven via verschillende mediaplatformen met 
de nadruk op nieuwe technologieën ontplooien. 

Netwerken 
7. De eilanden gaan een intereilandelijk 

mechanisme voor samenwerking coördineren. 
Elk eiland stelt één vertegenwoordiger aan die 
deel uitmaakt van het gemeenschappelijke 
coördinatiemechanisme voor deze samenwerking 
en voor andere implementatieaspecten. Elke 
eilandvertegenwoordiger moet deel uitmaken 
van de organisatorische infrastructuur van het 
desbetreffende eiland voor het implementeren 
van het verdrag. 

BIJLAGE II: VERKLARING VAN WILLEMSTAD
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8. De groep deelnemers aan deze gezamenlijke 
training verbindt zich ertoe zowel 
overeenkomsten als verschillen met betrekking 
tot het inventariseren, de totstandkoming van 
onderwijsmaterialen, onderwijsmethoden en 
beschermingsstrategieën te onderzoeken. 

9. De groep deelnemers komt overeen informatie 
in het kader van het opbouwen van capaciteit 
tussen de eilanden uit te wisselen en beschikbare 
middelen en activa bij te dragen. 

Jeugd 
10. De groep deelnemers gaat de jeugd 

betrekken bij de volledige ontwikkeling 
van onderwijsprogramma’s, bewustmaking, 
gemeenschapsgerichte benaderingen en 
netwerkprocessen zoals hierboven bedoeld. 
Elk eiland stelt een jeugdvertegenwoordiger 
jonger dan 25 aan, faciliteert de ontwikkeling 
van jeugdprogramma’s voor het inventariseren, 
overdragen en beschermen van elementen 
van immaterieel cultureel erfgoed en faciliteert 
het samenstellen van een lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed dat de jeugd betreft. De 
deelnemers onderkennen dat dit een eis van 
UNESCO is, maar zijn van mening dat deze lastig 
te implementeren zal zijn. Daarom stellen ze voor 
UNESCO te benaderen met het verzoek deze eis 
uit te breiden zodat deze ook vertegenwoordigers 
van groepen en organisaties voor de jeugd jonger 
dan 25 omvat. 

Regels en regelgeving 
11. Wat betreft het implementeren van het verdrag, 

verbindt de groep deelnemers zich ertoe de 
bestaande wetten die relevant zijn voor het 
verdrag evenals nationale wetten die directe of 
indirecte gevolgen voor de implementatie kunnen 
hebben in aanmerking te nemen. 

12. De groep deelnemers gaat de noodzaak van 
implementatie van nieuwe wetten verkennen en 
gaat lobbyen voor de vaststelling ervan. 

De groep deelnemers komt overeen elkaar halfjaarlijks 
op de hoogte te houden van hun respectievelijke 
vorderingen op hun eilanden met betrekking tot de 
bovengenoemde punten. 
De groep deelnemers komt overeen het eerste 
rapport in september 2015 te overleggen. Het 
coördinatiemechanisme bepaalt het rapportageproces. 
Het coördinatiemechanisme wordt na de bijeenkomst in 
mei 2015 vastgesteld. 
De groep deelnemers aanvaardt hierbij dit conceptplan 
van aanpak voor de implementatie van het verdrag van 
2003. 

Opgesteld door: 
Aruba National Commission for UNESCO/Fundacion 
Herencia Cultural Inmaterial 
Curaçao National Commission for UNESCO 
St. Maarten National Commission for UNESCO 
ICH Committee St. Eustatius 
Werkgroep UNESCO Bonaire 
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Naar aanleiding van de brieven van minister 
Bussemaker van OCW van december 2015 aan haar 
collega’s binnen het Koninkrijk, waarin zij op de 
mogelijkheid wees (op basis van feedback uit het 
Nederlands Caribisch Gebied) een vertegenwoordiger 
namens het Nederlands Caribisch Gebied aan de 
Commissie Immaterieel Erfgoed UNESCO van de 
Raad voor Cultuur toe te voegen, stelt de gezamenlijke 
werkgroep inzake de implementatie van immaterieel 
cultureel erfgoed voor het Nederlands Caribisch 
Gebied Dr. Rose Mary Allen voor deze positie voor.

De werkgroep kwam op basis van het volgende 
voorlopige profiel tot dit besluit:

De kandidaat moet beschikken over bekende expertise 
die hem of haar inzicht zou moeten geven in het 
bestaan, de omvang, rollen, functies en dynamiek van 
immaterieel cultureel erfgoed;
specifieke expertise met betrekking tot immaterieel 
cultureel erfgoed in Nederlands Caribisch Gebied;
expertise op het gebied van het geven van advies 
aan overheidsinstanties binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden;
kennis van en ervaring met immateriële cultuur van 
de verschillende eilanden van Nederlands Caribisch 
Gebied en inzicht in de bestuurlijke complexiteiten 
binnen het Koninkrijk.

Aanvullende houding en vaardigheden:
de bereidheid om voorspreker voor Nederlands 
Caribisch Gebied te zijn binnen de ad-hoccommissie 
Immaterieel Cultureel Erfgoed bij de Raad voor Cultuur;
de bereidheid om feedback te geven aan de 
gezamenlijke werkgroep voor Nederlands Caribisch 
Gebied inzake de implementatie van immaterieel 
cultureel erfgoed (voorgestelde toekomstige commissie 

voor immaterieel cultureel erfgoed voor Nederlands 
Caribisch Gebied).
Het voorgedragen lid voldoet aan dit profiel. De 
werkgroep heeft het CV van Dr. Allen bestudeerd 
en de volgende korte beschrijving opgesteld voor 
toekomstige raadpleging.

In de loop der jaren heeft Dr. Allen uitgebreid 
onderzoek gedaan naar een groot aantal culturele 
onderwerpen en deze heeft ze vastgelegd in een 
uitgebreid aantal publicaties. Naast breder onderzoek 
naar migratie, modern nationalisme, een maatschappij 
met slavernij, de Afrikaanse invloed op Caribische 
gemeenschappen, mondelinge geschiedenis (oral 
history) en genderkwesties heeft zij ook onderzoek 
gedaan naar materiële en immateriële cultuur. Ze heeft 
wetenschappelijk, maatschappelijk geïnspireerd en 
beleidsgericht onderzoek gedaan en op alle eilanden 
van Nederlands Caribisch Gebied gepubliceerd.

Ze is lid geweest van een groot aantal 
adviescommissies en onderzoeksteams en heeft 
overheden in zowel Nederlands Caribisch Gebied 
als Nederland geadviseerd over culturele thema’s 
die Nederlands Caribisch Gebied betreffen. Ze 
heeft zowel in Nederlands Caribisch Gebied als in 
Nederland lezingen gegeven over cultuur en heeft 
cultuuronderzoekscollecties beheerd en onderzoek 
naar en training over materiële en immateriële cultuur 
van Nederlands Caribisch Gebied gepromoot.

BIJLAGE III: VOORSTEL VOOR LID VAN DE COMMISSIE 
IMMATERIEEL ERFGOED UNESCO VAN DE RAAD VOOR CULTUUR 
VOOR HET NEDERLANDS CARIBISCH GEBIED
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uitgebracht aan Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland

betreffende enige staatkundig-juridische en 
bestuurlijk-juridische 
vragen in het kader van de implementatie van het 
2003 UNESCO Verdrag 
inzake de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed
(Trb. 2011, 151)

door

Mr W.W. Timmers BA
zelfstandig juridisch adviseur 

Oegstgeest

19 juni 2018

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE 
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I.  Inleiding

Op 22 mei 2018 heeft het hoofd van Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland opdracht verleend 
aan ondergetekende om een viertal vragen met een 
overwegend juridisch karakter te beantwoorden. 
Deze vragen hebben alle betrekking op het UNESCO-
Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel 
cultureel erfgoed uit 2003 en de implementatie van dit 
verdrag in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, het Europese 
deel van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij 
regarderen ook de samenwerking tussen de landen en 
de openbare lichamen. 
De opdracht is in hoofdzaak bedoeld als inventarisatie, 
maar geeft nadrukkelijk ruimte voor aanbevelingen. In 
vraag 4 wordt dit laatste expliciet gevraagd. 
Deze rapportage is afgestemd met de rapportage van 
de heer Richenel Ansano.

II.  Beantwoording van de voorgelegde vragen

II.1
Wat zijn de status en de onderlinge relatie van 
de landen binnen het 2003 UNESCO Verdrag ter 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
mede in het licht van het Statuut voor het Koninkrijk 
en soortgelijke verdragen? In de beantwoording dient 
ook de wijze van ratificatie van het verdrag voor de 
verschillende landen te worden behandeld. 

De staatkundige positie van de landen wat betreft 
verdragen
De positie van de landen, in het bijzonder de drie 
Caribische landen, is staatkundig bezien verschillend 
al naar gelang de materie van een verdrag behoort 
tot de koninkrijksaange legenheden of tot de 
landsaangelegenheden. Is het een aangelegenheid 
van het Koninkrijk, zoals defensie of de eisen aan de 
internationale scheepvaart, dan is de hoofdregel dat 
een verdrag in principe wordt bekrachtigd voor alle 
landen. Er zijn uitzonderingen, maar dit voert te ver 
voor het bestek van deze rapportage.
Bij een landsaangelegenheid is elk landen vrij om 
te beslissen of het medegelding wenst voor een 
verdrag (tenzij er een bijzondere omstandigheid van 
klemmende aard is vanuit de verbondenheid in het 
Koninkrijk). Een land kan desgewenst zelfstandig 
onderhandelen over een verdrag dat betrekking heeft 
op een landsaangelegenheid, mits met medeweten 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het sluiten 
van een verdrag is echter voorbehouden aan de 
Koninkrijksregering. Vervolgens is de uitvoering van het 
verdrag een zaak van het desbetreffende land. Wel is 
het Koninkrijk naar buiten toe verantwoordelijk voor de 
nakoming van de verdragsverplichtingen40.

De status en de onderlinge relatie van de landen 
binnen het 2003 UNESCO VerdragDe materie van het 
2003 UNESCO Verdrag ligt geheel in de autonome 
sfeer van de landen, zodat het beschrevene in de vorige 
alinea van toepassing is. Het 2003 UNESCO Verdrag 
dwingt niet tot samenwerking tussen de landen, 
maar biedt wel goede mogelijkheden tot onderlinge 
samenwerking.

Het geassocieerd lidmaatschap van UNESCO van de 
Caribische landen
Bij de opdracht is ook verzocht om aandacht 
te besteden aan de vraag of het geassocieerd 
lidmaatschap van UNESCO van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten relevant is voor hun positie in het kader van 
het 2003 Verdrag. Als geassocieerd lid kunnen zij onder 
meer deelnemen aan bepaalde vergaderingen (zonder 
stemrecht) en voorstellen doen voor de agenda. 
Gebleken is dat het geassocieerd lidmaatschap uit-
sluitend betrekking heeft op UNESCO als organisatie 
van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur, zoals opgericht bij het in Londen tot stand 
gekomen Statuut van 16 november 1945 (Trb. 1960, 
131). Het Legal Office legt de verdragen die onder de 
vleugels van UNESCO tot stand zijn gekomen aldus uit, 
dat de status van geassocieerd lid geen doorwerking 
heeft naar deze verdragen. De Permanente 
Vertegenwoordiger van het Koninkrijk in Parijs heeft 
toegezegd van deze mondeling gegeven uitleg een 
schriftelijke bevestiging te vragen.
In dit verband zij vermeld dat het Statuut voor het 
Koninkrijk in artikel 28 er in voorziet dat een land in 
het Koninkrijk op eigen titel als lid kan toetreden tot 
een internationale organisatie. Het statuut van de 
internationale organisatie in kwestie dient dit dan wel 
mogelijk te maken.

De wijze van ratificatie van het 2003 UNESCO Verdrag 
Van belang is dat het 2003 UNESCO Verdrag geen zo-
geheten territoriale clausule kent, die expliciet voorziet 
in de mogelijkheid dat een staat het verdrag ratificeert 
(bekrachtigt) voor delen van zijn grondgebied. Wel kent 
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het 2003 UNESCO Verdrag een zogeheten federale 
clausule in artikel 33. Deze is echter niet van toepassing 
op het Koninkrijk der Nederlanden, omdat de staatkun-
dige structuur van het Koninkrijk niet toestaat dat een 
land zelfstandig een verdrag afsluit (zie bijlage 2). 
Al geruime tijd vóór 1986 had het Koninkrijk goede 
ervaringen met het bekrachtigen van multilaterale 
verdragen vergezeld van een verklaring op welke 
landen in het Koninkrijk de ratificatie betrekking 
heeft, in de gevallen dat het bewuste verdrag geen 
territoriale clausule bevatte. Bij bilaterale verdragen 
werd deze kwestie opgelost in het kader van de 
onderhandelingen41.

II.2
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Kan op basis 
van de onderstaande informatie een advies worden 
uitgebracht hoe dit vast te leggen (incl. het aangaan 
van een commitment)? 

Alvorens tot de beantwoording van de vragen over te 
gaan, is het nodig om een korte beschouwing te geven 
over de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba.

Vóór 10 oktober 2010 was hun positie in belangrijke 
mate anders: alle taken en bevoegdheden lagen bij 
het eilandgebied, behoudens de onderwerpen op een 
tweetal lijsten die tot de competentie van het Land de 
Nederlandse Antillen of van het Koninkrijk behoorden.

Nu zijn de drie openbare lichamen bevoegd 
in aangelegenheden die behoren tot de eigen 
huishouding, ook wel aangeduid als autonomie (zie de 
officiële toelichting in bijlage 5). Immaterieel erfgoed is 
naar zijn aard en inhoud specifiek een aangelegenheid 
die tot de ‘eigen huishouding’ van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba behoort. Het immaterieel erfgoed is 
immers onlosmakelijk verbonden met de eilandelijke 
gemeenschap en het bepaalt mede de identiteit van 
deze gemeenschap en van hen die hier deel van 
uitmaken.

In dit verband is artikel 212 van de Wet openbare 
lichamen BES veelzeggend, dat de bedoeling van 
de wetgever duidelijk weergeeft als het gaat om de 
verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheden 
met bijbehorende bevoegdheden tussen het land 
Nederland en de drie Caribische eilanden:  

Artikel 212 
1. Onze minister bevordert de decentralisatie ten 

behoeve van de openbare lichamen.
2. Voorstellen van maatregelen waarbij bepaalde 

aangelegenheden tot rijksbeleid worden gerekend, 
worden slechts gedaan indien het onderwerp van 
zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze 
door de eilandsbesturen kan worden behartigd.

De regering van Nederland heeft bij het schriftelijk 
overleg met de Tweede Kamer in april 201242 naar 
voren gebracht dat het de bescherming (‘safeguarding’) 
van immaterieel erfgoed niet als een taak van de 
landsoverheid ziet, maar dat het de uitvoering van 
het 2003 UNESCO Verdrag wel wil faciliteren (zie ook 
hierna onder II.3).

Zoals hiervoor al is gezegd, is het Koninkrijk naar 
buiten toe, dus in de relatie met andere staten 
en internationale organisaties, in het bijzonder 
UNESCO, verantwoordelijk voor de nakoming van 
de verplichtingen van het Verdrag. De deelname 
aan de Algemene Vergadering van de partijen 
bij het 2003 UNESCO Verdrag en aan andere 
formele bijeenkomsten is voorbehouden aan een 
officiële delegatie namens het Koninkrijk. Het staat 
het Koninkrijk, ook gezien de praktijk sinds de 
totstandkoming van het Statuut, vrij om in de delegatie 
leden uit de Caribische landen of uit de openbare 
lichamen op te nemen. 

Verder legt UNESCO het 2003 Verdrag zo uit dat 
voorstellen om immaterieel erfgoed op te nemen in 
een van drie internationale lijsten van dit Verdrag43 
uitsluitend door staten, partij bij het 2003 UNESCO 
Verdrag, kunnen worden gedaan. Het ligt in de rede dat 
intern-Koninkrijk landen en ook de openbare lichamen 
immaterieel erfgoed dat bij dat land of eiland behoort, 
kunnen voordragen bij de Koninkrijksregering voor 
opname een van deze lijsten. De daarbij te volgen 
procedure en de te hanteren criteria zijn m.i. nog een 
belangrijk aandachtspunt. Voor Nederland is er (in de 
praktijk) een procedure die wordt gevolgd. Vanuit de 
Caribische landen en openbare lichamen blijkt dat deze 
procedure niet bekend is.

Een commitment van de landen om het 2003 UNESCO 
Verdrag goed en adequaat uit te voeren, is al iets 
wat vastligt ingevolge het Statuut voor het Koninkrijk. 
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41 Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, pp. 61-62 en 202-207.
42 Verslag van het schriftelijk overleg, pp. 6-9 (Kamerstuk Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 33 206 (R1979), 
nr. 2). Ook in de toelichtende nota bij aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring is ingegaan op de financiële 
consequenties (Kamerstuk Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 33 206 (R1979), nr. 1, pp. 6-9).
43 Het 2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed kent drie internationale 
lijsten, te weten de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid, De Lijst van Immaterieel 
Erfgoed dat Dringend Borging nodig heeft en het Register van Goede Voorbeelden van Borging. 



Gezien de samenwerking en onderlinge ondersteuning 
die al plaatsvindt en zich verder ontwikkelt, verdient 
het overweging om die samenwerking tussen 
Nederland en de Caribische landen vast te leggen in 
een samenwerkingsovereenkomst, zoals de Caribische 
landen en eilanden voornemens zijn om onderling te 
doen. Dit zal dus een samenwerkingsdocument zijn 
tussen de vier landen van het Koninkrijk, dat specifiek 
betrekking heeft op de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag.

Daarbij verdient het aanbeveling het ontwerp voor 
het eerstbedoelde samenwerkingsovereenkomst 
vooraf te bespreken en af te stemmen met 
de besturen van de drie openbare lichamen. 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat de beide 
samenwerkingsovereenkomsten tot doublures of 
onduidelijkheden leiden. 

Volledigheidshalve merk ik op dat er vanuit 
het Statuut staatkundig-juridisch bezien geen 
enkel bezwaar bestaat tegen de voorgenomen 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Caribische 
landen en eilanden. Gezien het karakter van de 
afspraken en de gewenste flexibiliteit verdient het 
aanbeveling om deze samenwerkingsovereenkomst 
– en een eventueel overeen te komen 
samenwerkingsovereenkomst tussen de vier landen – 
te baseren op artikel 36 (hulp en bijstand) van het 
Statuut en niet op artikel 37 (onderlinge regelingen 
tussen de landen). Artikel 36 stelt geen eisen aan de 
vorm van een samenwerkingsdocument.

In UNESCO-verband vervullen non-gouvernementele 
organisaties een belangrijke rol die door UNESCO is 
beschreven in Operational Directives44. Ngo’s hebben 
een aparte status: zij kunnen, onafhankelijk van de Staat 
waartoe zij behoren, worden geaccrediteerd uit hoofde 
van het desbetreffende verdrag en kunnen onder 
meer aan de vergaderingen van de organen van het 
Verdrag (Algemene Vergadering en vergadering van 
het Intergouvernementeel Comité) deelnemen zonder 
toestemming te vragen aan de Staat. Ze kunnen zelfs 
direct financiering vragen aan UNESCO om deelname 
te garanderen.

II.3
Hoe is de financiële lijn met betrekking tot het 
2003 UNESCO Verdrag? Wie is financieel waarvoor 
verantwoordelijk?

Verdragen in het algemeen
Ook voor de financiële aspecten van verdragen en 
de implementatie hiervan is het van belang om wat 
betreft de materie van een verdrag onderscheid te 
maken tussen koninkrijksaangele gen heden en lands-
aangelegenheden. Gaat het om aangelegenheden 
van het Koninkrijk, zoals defensie of de eisen aan 
de internationale scheepvaart, dan kent artikel 35 
van het Statuut voor het Koninkrijk hiervoor een 
voorziening (zie bijlage 3). Deze houdt kort gezegd 
in dat het land Nederland de kosten, voortvloeiend 
uit het verdrag in kwestie, in eerste instantie geheel 
voor haar rekening neemt en dat de andere landen 
vervolgens naar draagkracht hun financiële bijdrage 
leveren. Het Koninkrijk, dat wel de verdragen sluit en als 
verdragspartij naar buiten toe verantwoordelijk is voor 
de nakoming van de verplichtingen, heeft immers geen 
eigen schatkist (zie ook deel II.1). 
Als het om een landsaangelegenheid gaat, bevat het 
Statuut geen aparte bepalingen over de financiële 
aspecten van verdragen. Wel is volkomen duidelijk 
dat de uitvoering van een verdrag in dat geval ligt bij 
het land of de landen in het Koninkrijk, waarvoor het 
verdrag geldt of medegeldt (artikel 27 Statuut). Het 
begrip ‘uitvoering’ is breed en omvat in principe ook 
de nakoming, voor het desbetreffende land, van de 
verplichtingen die het verdrag zelf oplegt. De financiële 
gevolgen horen hierbij. De uitvoering is een interne 
zaak van een verdragspartij, maar internationaal 
gezien - dus in de relatie tot andere staten en tot 
internationale organisaties, zoals UNESCO - blijft het 
Koninkrijk verantwoordelijk en is het in het uiterste 
geval aansprakelijk. 
In dit verband zij opgemerkt dat het Statuut voor het 
Koninkrijk er nadrukkelijk van uitgaat dat de landen 
ook in de autonome sfeer met elkaar samenwerken 
en elkaar bijstaan. Het is veelzeggend dat de titel van 
paragraaf 3 van het Statuur luidt: Onderlinge bijstand, 
overleg en samenwerking. Artikel 36 bepaalt dat 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten elkaar 
hulp en bijstand verlenen. De financiële aspecten van 
hulp en bijstand vallen onder de werking van dit artikel 
van het Statuut. Op allerlei beleidsterreinen zijn hier 
voorbeelden van. 
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44 Vindplaats: https://ich.unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-7.GA-PDF-EN.pdf  p19,  
onder III.2 Non-governmental organisations and the Convention.
45 Artikel 26 Bijdragen aan het Fonds van de staten die partij zijn 1. Zonder afbreuk te doen aan aanvullende vrijwillige 
bijdragen, verbinden de staten die partij zijn bij dit Verdrag zich ertoe ten minste elke twee jaar een bijdrage aan het 
Fonds te betalen. De hoogte van het bedrag, in de vorm van een uniform percentage dat op alle staten van toepassing 
is, wordt door de Algemene Vergadering bepaald. Het besluit van de Algemene Vergadering wordt genomen bij een 
meerderheid van de staten die partij zijn, die aanwezig zijn en hun stem uitbrengen en die niet de in het tweede lid van 
dit artikel bedoelde verklaring hebben afgelegd. In geen geval mag de bijdrage van een staat die partij is hoger zijn 
dan 1% van zijn bijdrage aan de gewone begroting van UNESCO.



Het 2003 UNESCO Verdrag 
Het zijn van ‘State Party’ bij het 2003 UNESCO Verdrag 
brengt financiële verplichtingen en gevolgen met 
zich mee. Om te beginnen betaalt Nederland jaarlijks 
namens het Koninkrijk contributie aan UNESCO als 
geheel (los van verdragen). 1% daarvan wordt jaarlijks 
bijgedragen aan  het Fonds voor het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed bij dit 2003 UNESCO Verdrag op 
grond van artikel 26.45 Nederland heeft de afgelopen 
jaren bovenop deze 1% nog een extra vrijwillige 
bijdrage gedaan, geoormerkt voor capaciteitsopbouw 
in Nederlands Caribisch gebied (en Suriname). Deze 
mogelijkheid van vrijwillige bijdrage wordt mogelijk 
gemaakt door artikel 2746 van het 2003 UNESCO 
Verdrag.

In de regels voor geassocieerde leden van UNESCO als 
‘overkoepelende’ organisatie wordt wél gesproken over 
de verplichting om in die hoedanigheid financieel bij te 
dragen (vast stellen door de Algemene Vergadering), 
maar niet over een extra bijdrage ten behoeve van 
bijzondere UNESCO-verdragen die medegelden voor 
een land of gebied dat de status van geassocieerd 
lid bezit. Geassocieerde leden worden in het 2003 
UNESCO Verdrag niet genoemd. Zij hebben dan 
ook geen financiële verplichting aan UNESCO bij dit 
verdrag. Wel wordt in artikel 25 3ciii genoemd dat 
andere eenheden kunnen bijdragen aan het Fonds voor 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed, inclusief publieke 
instellingen. 

En ten derde dienen de landen van het Koninkrijk de 
verplichtingen van het 2003 UNESCO Verdrag na te 
komen door een scala van activiteiten te ontplooien, 
zoals het inventariseren van immaterieel erfgoed, 
het opzetten van documentatiecentra, het zorgen 
voor educatieve programma’s en het realiseren 
van capaciteitsopbouw voor de bescherming van 
immaterieel erfgoed. Voor Nederland is op verzoek 
van de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de 
financiële inspanningen en voornemens47.

Sinds de bekrachtiging voor Nederland en Aruba in 
2012 (voor Sint Maarten in 2014 en voor Curaçao in 
2016) is er veel gedaan ter implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag, zowel binnen de landen alsook en 
met name in samenwerking tussen de landen. Uit het 
onderzoek voor deze rapportage blijkt duidelijk dat de 
landen, met inbegrip van Bonaire, St. Eustatius en Saba, 

ook in financieel opzicht hun verantwoordelijkheid  
hebben genomen en - zonder het artikel te noemen 
- toepassing hebben gegeven aan artikel 36 van het 
Statuut. Daarbij is van belang dat de samenwerking 
in deze opzet al direct in de toelichtende nota bij de 
goedkeuring (gericht op uiteindelijke medegelding 
voor alle vier landen) is neergezet als een door de 
landen gedragen beleidsvoornemen. 

De regering van Nederland heeft de keuze gemaakt 
om binnen (Europees en Caribisch) Nederland de 
uitvoering van het 2003 UNESCO Verdrag te faciliteren 
en ziet het niet als haar taak om op landsniveau het 
immaterieel erfgoed te beschermen48. Deze keuze 
geeft m.i. ruimte aan Bonaire, St. Eustatius en Saba 
om hun immaterieel erfgoed te beschermen in de zin 
van het 2003 UNESCO Verdrag (‘safeguarding’), terwijl 
de faciliterende maatregelen op landsniveau zoals 
de ondersteuning door Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland en de capaciteitsopbouw op de 
eilanden door middel van een geoormerkte bijdrage 
van Nederland aan het Fonds voor het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed onder de vleugels van UNESCO de 
drie eilanden in belangrijke mate in staat stellen om zelf 
de benodigde uitvoering ter hand te nemen. Daarnaast 
geeft de Dutch Carribean ICH Committee eveneens een 
substantiële ondersteuning.

Mocht er in de (nabije) toekomst behoefte ontstaan aan 
extra financiële ondersteuning van de uitvoering van 
het 2003 UNESCO Verdrag op Bonaire, St. Eustatius of 
Saba, dan biedt de Wet financiën openbare lichamen 
BES in de artikelen 91 en 92 de mogelijkheid om 
structureel dan wel tijdelijk voor maximaal 4 jaar een 
bijzondere uitkering te verstrekken (zie bijlage 4).
Op de mogelijkheden tot inbreng en overleg voor de 
BES-eilanden op landsniveau in Den Haag wordt in deel 
II.4 ingegaan.

II.4
Hoe werkt de implementatie van het 2003 UNESCO 
Verdrag binnen de openbare lichamen?
- Te beantwoorden deelvragen hierbij zijn: 
- Hoe lopen de formele lijnen?
- Hoe gaat het in de praktijk?
- Hoe zouden de lijnen waarlangs inspraak, 

advisering en besluitvorming plaatsvinden, kunnen 
worden verbeterd?
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46 Artikel 27 Vrijwillige bijdragen aan het Fonds De staten die partij zijn die een vrijwillige bijdrage willen leveren in 
aanvulling op de in artikel 26 voorziene bijdragen, stellen het Comité hiervan zo spoedig mogelijk in kennis zodat het 
zijn werkzaamheden dienovereenkomstig kan plannen.
47 Verslag van het schriftelijk overleg, pp. 6-9 (Kamerstuk Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 33 206 (R1979), 
nr. 2). Ook in de toelichtende nota bij aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring is ingegaan op de financiële 
consequenties (Kamerstuk Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 33 206 (R1979), nr. 1, pp. 6-9).
48 Verslag schriftelijk overleg a.v., p. 6.



De formele bestuurlijke lijn loopt voor het bestuur van 
de openbare lichamen via de Rijksdienst Caribisch 
Nederland (RCN) op Bonaire naar de minister van OCW. 
Desgewenst kunnen de eilandsbesturen zich overigens 
rechtstreeks wenden tot de minister (zie de passage 
in de memorie van toelichting bij de Wet openbare 
lichamen BES in bijlage 6).

Daarnaast is er de lijn naar de Nederlandse UNESCO 
Commissie, zowel vanuit het eilandsbestuur als vanuit 
ngo’s in de openbare lichamen. Sinds de wijziging 
van het instellingsbesluit als gevolg van de nieuwe 
staatkundige verhoudingen (KB van 8 april 2014, Stb. 
180) dient de Commissie contact te onderhouden  
met de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en 
Saba (er staat niet uitdrukkelijk dat het alleen om de 
eilandsbesturen gaat). Verder stelt de Commissie 
‘bij vergaderingen en overige activiteiten die voor 
de openbare lichamen van bijzonder belang zijn, 
dit ter beoordeling van de Commissie, […] de 
openbare lichamen in de gelegenheid om een 
vertegenwoordiger deel te laten nemen aan de 
desbetreffende vergadering of activiteit’.

Wat betreft de Nederlandse UNESCO Commissie 
verdient het aanbeveling om naast de mogelijkheid om 
aan vergaderingen of activiteiten deel te nemen, ook 
periodiek een teleconferentie te houden met een of 
meer leden van het bestuurscollege en met de lokale 
ngo’s die zich met immaterieel erfgoed bezighouden.

Ook is er de toezegging van de minister van 
OCW in diens brief van 9 november 2012 aan de 
eilandsbesturen dat zij net als voorheen contact 
kunnen leggen en onderhouden met de Permanente 
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij UNESCO in 
Parijs. Deze lijn is evenwel beperkt (zie deel II.2).

In de praktijk is gebleken dat de besturen van Bonaire, 
St. Eustatius en Saba de lijnen naar het landsniveau 
(‘Den Haag’) als ingewikkeld ervaren. Dat heeft ermee 
te maken dat de RCN gevestigd is op Bonaire en dat 
alle formeel contact met ‘Den Haag’ voor Saba en St. 
Eustatius daarmee altijd eerst via Bonaire loopt en bij 
de RCN beperkte expertise t.a.v. het 2003 UNESCO 
Verdrag is. Zorg ervoor dat het aanspreekpunt voor 
de openbare lichamen bij het eerstverantwoordelijke 
ministerie, te weten het ministerie van OCW, 
beschikt over voldoende kennis van en inzicht in het 

2003 UNESCO Verdrag. Verder is het nodig dat de 
desbetreffende beleidsmedewerker een korte lijn heeft 
met de minister zelf. Vanzelfsprekend zal door het 
aanspreekpunt zorg worden gedragen voor de nodige 
informatievoorziening aan de RCN. 

In ‘Cultuur in Caribisch Nederland. Een handreiking’49 
worden door de minister van OCW handreikingen 
geboden aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba als 
openbare lichamen ter ondersteuning bij het 
vormgeven van hun taken op het gebied van cultuur. 
Hierin is een korte passage opgenomen over 
immaterieel erfgoed. 
In het licht van ontwikkelingen sindsdien en de 
aanbevelingen die uit deze verkenning voortkomen 
verdient het aanbeveling om de onderdelen over de 
samenwerking op gebied van immaterieel erfgoed 
tussen de openbare lichamen, de RCN, Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland en de Nederlandse 
UNESCO Commissie te updaten.

Oegstgeest, 19 juni 2018
Mr W.W. Timmers BA
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49 https://www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap/documenten/brochures/onderwijs-cultuur/ 
cultuur/cultuurhandreiking/index 



Moving Forward: Dutch Caribbean and Surinam 
cooperation for implementation of the 2003 UNESCO 
Convention. Dutch Caribbean ICH Working Group 
Actions and Recommendations [February 2015].

Besluit Nationale UNESCO Commissie (geldende tekst 
via wetten.nl).

Brieven d.d. 9 november 2012, ref. nr. 434353, van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan 
de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
inzake de samenwerking op het terrein van UNESCO.

Rights and Obligations of Associate Members of 
UNESCO, opgenomen in de e-mail van de Teamleider 
Erfgoedzorg van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, d.d. 13 juni 2018.

Toelichtende nota bij de brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken d.d. 2 maart 2012, waarbij het 
2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed ter stilzwijgende 
goedkeuring aan de parlementen van de vier landen 
werd voorgelegd (Kamerstuk Staten-Generaal, 
vergaderjaar 2011-2012, 33 206 (R1979), nr. 1).

Verslag van een schriftelijk overleg over het 2003 
UNESCO Verdrag, vastgesteld 13 april 2012 (Kamerstuk 
Staten-Generaal, vergaderjaar 2011-2012, 33 206 
(R1979), nr. 2).

H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, acad. 
proefschrift Univ. Leiden, uitgave T.M.C. Asser Instituut 
’s-Gravenhage 1986.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, met 
inleiding, toelichting en aantekeningen, bewerkt door 
mr. W.W. Timmers, uitgave Kluwer Lexplicatie deel 
3.42a, Deventer 2009.

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(artikelen 136, 207, 208 en 212). 

Wet van 1 november 2017, houdende verandering 
in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van 
een constitutionele basis voor Caribische openbare 
lichamen en het regelen van een kiescollege voor de 
Eerste Kamer (Stb. 2017, 426), waarbij onder meer een 
nieuw artikel 132a aan de Grondwet is toegevoegd. 

Bespreking met mw. drs. Riet de Leeuw bij het 
ministerie van OCW, op 30 mei 2018.

Telefonische bespreking met mw. Margot Llompart, 
plaatsvervangend PV van Nederland bij UNESCO in 
Parijs, op 13 juni 2018.

Diverse besprekingen en correspondentie met de 
heer Richenel Ansano, waaronder een werksessie op 
Curaçao op 2 mei 2018.

Diverse gesprekken met de heer Leo Adriaanse MEd, 
hoofd van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland en mw. drs. Saskia van Oostveen, teamleider 
Erfgoedzorg bij dit centrum.

De andere gebruikte bronnen zijn opgenomen in de 
bijlagen B tot en met F van deze rapportage.

 

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BRONNEN
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Te beantwoorden vragen met toelichting in de rapporta-
ge aan Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

1. Wat zijn de status en de onderlinge relatie van de 
landen binnen het 2003 UNESCO Verdrag, mede 
in het licht van het Statuut voor het Koninkrijk en 
soortgelijke verdragen? In de beantwoording dient 
ook de wijze van ratificatie van het verdrag voor de 
verschillende landen te worden behandeld. 

2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Kan op basis 
van de onderstaande informatie een advies 
worden uitgebracht hoe dit vast te leggen (incl. 
het aangaan van een commitment)? 

a. Het 2003 UNESCO Verdrag is in 2012 door 
het Koninkrijk geratificeerd en dus zijn 
de verantwoordelijkheden ook voor het 
Koninkrijk. Er zijn geen afspraken gemaakt 
tussen de landen onderling. Er bestaat een 
voorstel voor een samenwerkingsprotocol 
tussen de eilanden, maar dit is nooit door de 
gezagsdragers aangenomen. Er zijn geen 
implementatieplannen op de eilanden.

b. CAM (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) - 
eilanden zijn verantwoordelijk voor bepaalde 
zaken, doordat zij geassocieerd lid zijn van de 
UNESCO, maar een afbakening van taken is niet 
duidelijk, ook niet met betrekking tot het 2003 
UNESCO Verdrag.

c. Elk eiland heeft een informele uitvoerings- 
structuur, met participatie van Nationale  
UNESCO Commissies op Aruba, Sint Maarten  
en Curaçao, een UNESCO Werkgroep op 
Bonaire en verschillende ngo’s op alle eilanden. 
Curaçao heeft ook nog een Stuurgroep die 
recentelijk is opgesteld nadat de eerste  
Stuurgroep door inactiviteit werd opgeheven.

3.  Hoe is de financiële lijn met betrekking tot het 
2003 UNESCO Verdrag? Wie is financieel waar-
voor verantwoordelijk?

Toelichting
Hierover nader informatie in te winnen bij het Ministerie 
van OCW. Is er een kader of bestaan er afspraken 
binnen het Koninkrijk om deze vraag te beantwoorden 
voor wat betreft interlandelijke verantwoordelijkheden, 
want vanuit het 2003 UNESCO Verdrag / UNESCO zal 
dit niet komen? Wel is het zo dat er aan het Verdrag een 
International Assistance Fund is gekoppeld, waar door 
de landen aanspraak op kan worden gemaakt. Wat de 
betekenis en de consequenties zijn van geassocieerd 
lidmaatschap moet worden uitgezocht.
Op geen van de eilanden is er een officiële 
implementatie (bij ministeriële beschikking of 
landsbesluit) vastgesteld. Dus ook geen financiële 
verantwoordelijkheid afgesproken. Aruba heeft 
wel een commitment gegeven en heeft geld 
gestoken in trainingen. Maar er bestaat geen 
implementatie planning (een vroege planning is door 
omstandigheden geschrapt) en daardoor is er officieel 
geen verantwoordelijkheid aan iemand toegeschreven. 
Op Curaçao is de planning op niveau van de Nationale 
UNESCO Commissie en ngo (NAAM) gemaakt en nog 
niet ondersteund door de regering.

4. Hoe werkt de implementatie van het 2003 
UNESCO Verdrag binnen de openbare lichamen?

 Te beantwoorden deelvragen hierbij zijn: 
- hoe lopen de formele lijnen?
- hoe gaat het in de praktijk?
- hoe zouden de lijnen waarlangs inspraak, 

advisering en besluitvorming plaatsvinden, 
kunnen worden verbeterd?

Toelichting
Zie de toelichting bij vraag 3. Het is evident dat een en 
ander op dit moment nog niet goed verloopt. Bij het 
opstellen van het advies dient de bijzondere positie 
van Bonaire, St. Eustatius en Saba binnen het land 
Nederland en het koninkrijksverband in aanmerking te 
worden genomen. 

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE A - VERLEENDE OPDRACHT
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Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed, Parijs, 17 oktober 2003
 (Trb. 2011, 151)

[…]

Artikel 32. Bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring
1. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, 

aanvaard of goedgekeurd door de lidstaten 
van UNESCO in overeenstemming met hun 
onderscheiden grondwettelijke procedures.

2. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring dienen te worden nedergelegd bij 
de Directeur-Generaal van UNESCO.

Artikel 33. Toetreding
1. Dit Verdrag staat open voor toetreding door alle 

staten die geen lid zijn van UNESCO, die door 
de Algemene Conferentie van UNESCO worden 
uitgenodigd ertoe toe te treden.

2. Dit Verdrag staat tevens open voor toetreding 
door gebieden die een door de Verenigde Naties 
als dusdanig erkende volledige interne autonomie 
genieten, maar niet volledig onafhankelijk zijn 
overeenkomstig Resolutie 1514 (XV) van de 
Algemene Vergadering, en die bevoegd zijn voor 
de aangelegenheden die in dit Verdrag worden 
geregeld, alsook om over deze aangelegenheden 
verdragen te sluiten.

3. De akte van toetreding dient te worden 
nedergelegd bij de Directeur-Generaal van 
UNESCO.

[…]

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE B
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Statuut voor het Koninkrijk

[…]

Artikel 35
1. Aruba, Curaçao en Sint Maarten dragen in 

overeenstemming met hun draagkracht bij in 
de kosten, verbonden aan de handhaving van 
de onafhankelijkheid en de verdediging van het 
Koninkrijk, zomede in de kosten, verbonden aan 
de verzorging van andere aangelegenheden 
van het Koninkrijk, voor zover deze strekt ten 
gunste van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint 
Maarten. 

2. De in het eerste lid bedoelde bijdrage van Aruba, 
Curaçao of Sint Maarten, wordt door de raad 
van ministers voor een begrotingsjaar of enige 
achtereenvolgende begrotingsjaren vastgesteld. 
Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat beslissingen worden 
genomen met eenparigheid van stemmen. 

3.  Indien de in het tweede lid bedoelde vaststelling 
niet tijdig plaats heeft, geldt in afwachting daarvan 
voor de duur van ten hoogste een begrotingsjaar 
de overeenkomstig dat lid voor het laatste 
begrotingsjaar vastgestelde bijdrage. 

4.  De voorgaande leden zijn niet van toepassing 
ten aanzien van de kosten van voorzieningen, 
waarvoor bijzondere regelingen zijn getroffen. 

[…]

Artikel 36
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen 
elkander hulp en bijstand.

Artikel 37
1.  Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen 

zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle 
aangelegenheden, waarbij belangen van twee 
of meer van de landen zijn betrokken. Daartoe 
kunnen bijzondere vertegenwoordigers worden 
aangewezen en gemeenschappelijke organen 
worden ingesteld.

2.  Als aangelegenheden, bedoeld in dit artikel, 
worden onder meer beschouwd:
a. de bevordering van de culturele en sociale 

betrekkingen tussen de landen;
b. de bevordering van doelmatige economische, 

financiële en monetaire betrekkingen tussen de 
landen;

c. vraagstukken inzake munt- en geldwezen, bank- 
en deviezenpolitiek;

d. de bevordering van de economische 
weerbaarheid door onderlinge hulp en bijstand 
van de landen;

e. de beroeps- en bedrijfsuitoefening van 
Nederlanders in de landen;

f. aangelegenheden, de luchtvaart betreffende, 
waaronder begrepen het beleid inzake het 
ongeregelde luchtvervoer;

g. aangelegenheden, de scheepvaart betreffende;
h. de samenwerking op het gebied van telegrafie, 

telefonie en radioverkeer.

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE C
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Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba

[…]

§ 3 Bijzondere uitkeringen

Artikel 91
1. Een bijzondere uitkering is een bijdrage uit ’s Rijks 

kas die door Onze Minister wie het aangaat onder 
voorwaarden wordt verstrekt ten behoeve van een 
bepaalde publieke taak.

2. Bijzondere uitkeringen kunnen worden verstrekt 
aan een openbaar lichaam voor de bestrijding 
van in de regeling van de uitkering aangeduide 
kosten van de ontvangers.

3. Omtrent een voorstel tot regeling van een 
bijzondere uitkering vindt tijdig overleg plaats met 
Onze Ministers.

Artikel 92
1. Bijzondere uitkeringen worden geregeld bij of 

krachtens de wet.
2. Het eerste lid is niet van toepassing

a. in afwachting van de totstandkoming van een
 wettelijk voorschrift gedurende ten hoogste 

een jaar of totdat een binnen dat jaar bij de 
Staten-Generaal ingediend wetsvoorstel is 
verworpen of tot wet is verheven en in werking 
is getreden;

b. indien de uitkering rechtstreeks op grond van 
een door de Raad van de Europese Unie, het 
Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of 
de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen vastgesteld programma wordt verstrekt;

c. indien de begroting de ontvanger van de 
uitkering en het bedrag waarop de uitkering ten 
hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt, of

d. in incidentele gevallen, mits de uitkering voor 
ten hoogste vier jaren wordt verstrekt.

3. Tijdelijke bijzondere uitkeringen kunnen worden 
geregeld bij algemene maatregel van bestuur. 
Krachtens de maatregel kan de verdeling van de 
uitkering nader worden bepaald. 

4. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het derde lid vervalt vier jaren nadat hij in 
werking is getreden, tenzij voor dat tijdstip 
een voorstel van wet bij de Staten-Generaal is 
ingediend waarin de bijzondere uitkering wordt 
geregeld.

5. Eenmalige bijzondere uitkeringen kunnen worden 
geregeld bij ministeriële regeling.

[…]

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE D
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Memorie van toelichting bij het voorstel van Wet 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[…]

2.1.2. Bevoegdheden van het eilandsbestuur

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de 
huishouding van het openbaar lichaam wordt aan 
het eilandsbestuur overgelaten. Dit wordt ook wel 
aangeduid als autonomie. De term «huishouding», 
wat zoveel betekent als de «eigen» aangelegenheden, 
stelt overigens een ondergrens aan de autonome 
verordenende bevoegdheid: eilandsverordeningen 
dienen zich te beperken tot het belang van het 
openbaar lichaam. Het eilandsbestuur mag niet treden 
in de bijzondere belangen van de ingezetenen. Voorts 
is er ook een bovengrens aan de lokale autonomie: 
eilandsverordeningen mogen niet in strijd zijn met 
hoger recht.

Beslissingen die bij of krachtens de onderhavige wet 
dan wel de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba worden gevorderd, zoals het 
instellen van de gezamenlijke rekenkamer en het 
vaststellen van de begroting, behoren tot de autonome 
sfeer.
Daarnaast kunnen regeling en bestuur van het 
eilandsbestuur worden gevorderd bij of krachtens een 
andere wet ter verzekering van de uitvoering daarvan. 
Is sprake van een andere wet die beslissingen van het 
eilandsbestuur vordert, dan is sprake van medebewind. 
Het Rijk vergoedt de kosten die de openbare lichamen 
maken ter uitvoering van medebewindstaken.

Bij de toedeling van taken in medebewind kan zo 
nodig onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende openbare lichamen. Dit wordt ook wel 
differentiatie genoemd. De behoefte aan differentiatie 
zal vermoedelijk sterk afhankelijk zijn van de 
bestuurskracht van de eilanden. Uitgangspunt is echter 

een voor de drie eilanden uniforme toedeling van taken 
en bevoegdheden.
Het onderscheid tussen autonomie en medebewind 
is relevant voor de vraag welk toezichtregime van 
toepassing is. De wet stelt namelijk hogere eisen 
aan bestuurlijk ingrijpen in geval van verwaarlozing 
van autonome taken dan bij verwaarlozing van 
medebewindstaken.

Bij verwaarlozing van taken in medebewind treedt het 
bestuurscollege in de plaats van de eilandsraad, terwijl 
de Rijksvertegenwoordiger in de plaats treedt van het 
bestuurscollege onderscheidenlijk de gezaghebber. 
Indien het bestuur van het openbaar lichaam zijn 
autonome taken grovelijk verwaarloost (hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het weigeren tot de 
instelling van de gezamenlijke rekenkamer over te gaan 
of het weigeren de begroting vast te stellen), dient een 
afzonderlijke wet in formele zin daarin te voorzien.
De gezaghebber en het bestuurscollege zijn bevoegd 
tot oplegging van een last onder bestuursdwang tot 
handhaving van regels welke zij uitvoeren. De nadere 
uitwerking hiervan vindt plaats in de Algemene wet 
bestuursrecht.

De Algemene wet bestuursrecht zal echter niet van 
toepassing zijn op handelingen en besluiten van 
bestuursorganen die op de openbare lichamen 
zetelen, en dus ook niet op handelingen van het 
bestuurscollege en de gezaghebber (zie hierover 
paragraaf 1.7.5). Het wordt echter wenselijk geacht 
om voor wat betreft het (kunnen) opleggen van een 
last onder bestuursdwang ook het handelen van de 
gezaghebber en de eilandgedeputeerden onder het 
wettelijk kader van de Algemene wet bestuursrecht te 
brengen.

Titel 5.3 (bestuursdwang) en 5.4 (dwangsom) van de 
Algemene wet bestuursrecht worden dan ook van 
toepassing verklaard.

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE E
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Besluiten van het eilandsbestuur die algemeen 
verbindende voorschriften inhouden, zoals 
eilandsverordeningen met externe werking (denk 
aan belastingverordeningen en subsidieregelingen), 
verbinden pas wanneer zij zijn bekend gemaakt. 
De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het 
afkondigingsblad van het openbaar lichaam. Hierin 
verschilt de regeling van die in de Gemeentewet, 
waar een gemeente als alternatief kan kiezen 
voor opneming in een andere door de gemeente 
algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave. De 
eilandgebieden beschikken thans echter al over een 
eigen afkondigingsblad en het ligt dan ook in de 
rede om de afkondiging ook in de toekomst hierin 
te laten plaatsvinden. Het afkondigingsblad kan 
elektronisch worden uitgegeven. Na uitgifte dient het 
dan elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze 
beschikbaar te blijven.

De teksten van besluiten van het eilandsbestuur die 
algemeen verbindende voorschriften inhouden, dienen 
in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar 

te zijn door middel van een bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen algemeen toegankelijk 
elektronisch medium (internet). Hier wordt reeds 
aan gewerkt. Voorts kan een ieder op verzoek een 
papieren afschrift verkrijgen van de besluiten van 
het eilandsbestuur die algemeen verbindende 
voorschriften inhouden. Het afschrift wordt verstrekt 
tegen ten hoogste de kosten van het maken van het 
afschrift. 
Betreft het een besluit op overtreding waarvan straf 
is gesteld, dan wordt dit besluit na de bekendmaking 
medegedeeld aan het parket in eerste aanleg, dit in 
verband met de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde.
De bekendmaking dient onderscheiden te worden van 
de inwerkingtreding. De besluiten zullen doorgaans zelf 
het moment van inwerkingtreding bepalen. Indien dat 
niet het geval is, treden zij in werking op de achtste dag 
na die van de bekendmaking.

[…]

Interview met Calypso Lord Gene op Sint Eustatius
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Memorie van toelichting bij het voorstel van Wet 
openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba 
(kamerstuk 31 954, nr. 3)

[…]

HOOFDSTUK 3. DE VERHOUDING TOT HET RIJK

3.1. De Rijksvertegenwoordiger

3.1.1. Inleiding

Zoals eerder is aangegeven, maken de openbare 
lichamen geen deel uit van een provincie, maar vallen 
zij rechtstreeks onder het Rijk. Het is echter wel gewenst 
dat er een bestuurlijke schakel komt tussen het Rijk en 
de openbare lichamen. Om die reden wordt met deze 
wet een Rijksvertegenwoordiger voor de openbare 
lichamen ingesteld. Hier zijn meerdere argumenten 
voor. Ten eerste bedraagt de afstand tussen Nederland 
en Bonaire bijna 8000 km, tussen Nederland en Saba 
en Sint Eustatius rond de 7000 km. Door deze grote 
afstand is het voor de Nederlandse rijksoverheid 
noodzakelijk ter plekke ogen en oren te hebben en 
bestuurlijk toezicht te kunnen houden. Dit argument 
wordt versterkt door het gegeven dat Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba zich in een geheel andere 
geografische en culturele omgeving bevinden dan 
Nederland. Ook de bestuurscultuur is een andere dan 
de Nederlandse. Het wennen aan de nieuwe situatie, 
waarbij de eilanden deel uitmaken van het Nederlandse 
staatsbestel en het monistische systeem door een 
duaal bestel wordt vervangen, zal tijd en inspanning 
kosten. Vanuit die optiek is het nuttig voor het Rijk om 
een Rijksvertegenwoordiger ter plekke te hebben. 
De Rijksvertegenwoordiger zal voor de Nederlandse 
regering een belangrijke bron van informatie zijn over 
aangelegenheden van en ontwikkelingen op de drie 
eilanden.

BIJLAGE IV: RAPPORTAGE / BIJLAGE F

De Rijksvertegenwoordiger vormt de bestuurlijke 
schakel tussen het Rijk en de drie openbare lichamen. 
Het betreft een geheel nieuw orgaan, dat noch 
te vergelijken valt met de gouverneur noch met 
de commissaris van de Koning als rijksorgaan. Hij 
is bestuursorgaan van de rijksoverheid en heeft 
eigen bevoegdheden, die hij uitoefent onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Nu gekozen is voor een 
bestuursorgaan, past daarbij ook het hanteren van een 
benaming die passend is met het oog op de gewenste 
uitstraling en autoriteit van het ambt, in het bijzonder in 
de bestuurlijke verhouding met de openbare lichamen. 
De term ‘Rijksvertegenwoordiger’ brengt dit op 
treffende wijze tot uitdrukking.

De bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger 
liggen hoofdzakelijk in de preventieve sfeer, met 
als doel het waarborgen van goed bestuur op de 
eilanden. Door deze bij een nieuw bestuursorgaan 
neer te leggen, die ook zijn zetel op één van de 
eilanden moet hebben, en niet bij bijvoorbeeld de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
wordt de bestuurlijke last voor het Rijk ten aanzien 
van de drie openbare lichamen verminderd. Voorts 
is het op deze wijze mogelijk afstand vanuit het 
Rijk te creëren ten aanzien van de lokale autonome 
aangelegenheden van de openbare lichamen. 
Bovendien heeft de Rijksvertegenwoordiger in politiek-
bestuurlijk opzicht tevens een bufferfunctie tussen het 
Rijk en de openbare lichamen, hetgeen gelet op de 
bestuurlijke complexiteit van het nieuwe Koninkrijk 
van belang kan zijn. Een actieve functievervulling door 
de Rijksvertegenwoordiger, in combinatie met zijn 
bevoegdheden, zal in belangrijke mate bijdragen aan 
de uitoefening van goed bestuur op de eilanden.

De Rijksvertegenwoordiger behoort niet tot het bestuur 
van de openbare lichamen, evenmin als sprake is van 
een aparte bestuurslaag tussen het Rijk en de openbare 
lichamen. Hij maakt als bestuursorgaan deel uit van 
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de rijksoverheid en is over zijn functioneren op grond 
van deze wet verantwoording verschuldigd aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
of op grond van een andere wet aan de minister 
die het aangaat. Deze verantwoordingsplicht kan 
worden geëffectueerd via de inlichtingenplicht die 
de Rijksvertegenwoordiger jegens de desbetreffende 
minister. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is reeds verantwoordelijk voor (de 
voordracht tot) benoeming, schorsing en ontslag 
van de Rijksvertegenwoordiger en oefent daarmee 
de systeemverantwoordelijkheid uit. Voorts is 
bepaald dat de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties of de minister die het aangaat 
(na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) de Rijksvertegenwoordiger 
algemene en bijzondere aanwijzingen kan geven. 
De Rijksvertegenwoordiger is daarmee hiërarchisch 
ondergeschikt aan de desbetreffende minister. 

De minister is op zijn beurt weer verantwoording 
verschuldigd aan de Staten-Generaal. Daarmee is de 
ministeriële verantwoordelijkheid in voldoende mate 
gegarandeerd.

Voor de openbare lichamen is de 
Rijksvertegenwoordiger een vooruitgeschoven post van 
de Nederlandse regering. Dat neemt echter niet weg 
dat zij zich voor hun eigen belangenbehartiging ook 
rechtstreeks tot de rijksoverheid dan wel de ministers 
kunnen wenden. Andersom kunnen ook ministers 
zelfstandig informatie vragen aan de openbare 
lichamen.

[…]

Inventariseren op Sint Eustatius
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BIJLAGE V: BESCHRIJVING VAN DE TAKEN  
VAN HET DUTCH CARIBBEAN ICH COMMITTEE

Het Dutch Caribbean ICH Committee bestaat uit van 
overheidswege goedgekeurde afgevaardigden van de 
zes eilanden. De secretaris van het Dutch Caribbean 
ICH Committee, Richenel Ansano, omschrijft de huidige 
taken als volgt:

In afwachting van officiële goedkeuring voor haar 
activiteiten is het Dutch Caribbean ICH Committee 
verantwoordelijk voor samenwerkingen op ngo-niveau 
binnen het Nederlands Caribisch Gebied, stelt zij de 
eilandregeringen op de hoogte van de vorderingen van 
de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag, doet 
zij voorstellen voor beleids- en bestuursprocessen en 
wijst zij op strategische ontwikkelgebieden voor kaders 
voor immaterieel cultureel erfgoed voor de eilanden. 

Uiteindelijk is het voorstel om de volgende taken te 
krijgen (art. 3 van het voorgestelde protocol)

-  promoting and supporting the implementation 
of the Convention, including interfacing with the 
intangible cultural heritage structures of the specific 
islands

-  consulting towards joint programming in 
implementation of the Convention in the Dutch 
Caribbean

-  proposing joint programming, including joint 
nominations that could also include Suriname and 
The Netherlands

-  proposing nominations of elements for the 
international Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity

-  communicating with partners in The Netherlands, 
including but not limited to the Dutch Centre for 
Intangible Cultural Heritage, organizations of Dutch 
Caribbean descendants in The Netherlands, and 
other relevant organizations

-  advising the ministers and commissioners on 
implementation of the Convention
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Den e promé kapítulo di e rapòrt ta menshoná tres 
reto ku a desaroyá durante e seis añanan ku a pasa. 
Nos rekomendashonnan pa atendé ku e retonan akí 
ta enfoká riba logra akuerdo tokante kolaborashon 
stratégiko (den Reino i supregional), desaroyá plannan 
stratégiko i haña bista riba e maneho di konosementu. 
Lo por (i mester) atendé ku algun rekomendashon na 
término kòrtiku, prinsipalmente esnan relashoná ku e 
promé reto. Otro retonan ta mas pa atendé na 2019 
i 2020 (i nan tin di aber ku kontinuidat di personal i 
sosten finansiero).

Basá riba e rapòrt akí lo mester kuminsá, riba término 
kòrtiku, ku klara palabrashonnan,  proposishonnan i 
prosesonan (no solamente na nivel stratégiko, pero 
tambe atministrativo i di prosedura) entre gobièrnunan 
i organisashonnan no-gubernamental, pa despues krea 
kuadro di maneho i ehekushon (lo ménos kompliká 
posibel) i krea liñanan práktiko di komunikashon. Na 
2019 lo mester inougurá un kuadro di kooperashon 
supregional pa Karibe Hulandes, ademas di un akuerdo 
di kooperashon pa henter Reino. A base di esei lo 
por determiná nesesidat di personal i finansa.  Den e 
akuerdo di kooperashon akí tambe por krea un proseso 
pa Karibe Hulandes  pa nominashon di elemento pa un 
di e listanan internashonal di e Konvenion di UNESCO 
di 2003. Lo mester designá un persona di ministerio 
di OCW na Hulanda komo punto di kontakto pa e tres 
entidatnan públiko pa implementashon di e Konvenio 
di UNESCO di 2003, kende lo ta responsabel pa duna 
informashon na Rijksdienst Caribisch Nederland.
For di kombersashonnan den e estudio eksploratorio 
a sali konklushonnan konhunto, ku un proposishon 
pa próksimo akshonnan  i un plan di ehekushon. E 
proposishon akí ta na nòmber di Richenel Ansano, 
Tim Timmers (e dos personanan ku a hasi e estudio i a 
redaktá e rapòrt) i  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, den deliberashon ku ministerio di OCW di 
Hulanda.

E estudio eksploratorio a mustra ku implementashon 
na e islanan por tin probecho, na término kòrtiku, di e 
próksimo pasonan:

1a. Komo ku kooperashon entre e kuater paisnan 
den Reino ta sumamente importante pa 
implementashon di e Konvenio di UNESCO 
di 2003, lo traha un akuerdo di kooperashon 
pa esaki, pa e kuater ministernan firma. E tres 
entidatnan públiko tambe lo ta enbolbí den esaki.

1b. Lo establesé un akuerdo di kooperashon entre 
e seis islanan di Karibe Hulandes tambe pa 
implementashon di e Konvenio di UNESCO 
di 2003. Konsehero hurídiko Tim Timmers ta 
disponibel pa  guia formulashon di tur dos 
akuerdo.Minister  van Engelshoven di OCW, 
Hulanda, tin plan pa bishitá Karibe Hulandes 
kuminsamentu di 2019.  E plan konkreto  
(fechanan i logánan pa bishitá) no ta konosí 
ainda.  A proponé pa usa e bishita akí komo 
un bon okashon pa konkretisá tur dos akuerdo 
di kooperashon. Komo ku finalisashon di tur e 
preparashonnan nesesario pa e akuerdonan di 
kooperashon promé ku e bishita no ta realista nos 
ta skohe pa firma un deklarashon di intenshon 
pa kooperashon pa implementá e Konvenion di 
UNESCO di 2003 durante e bishita. Despues di 
esei por sigui traha na e akuerdonan ofisial di 
kooperashon.  E insiativa pa e deklarashonnan 
di intenshon (i e akuerdonan di kooperashon 
ku lo sali di esaki) lo mester bini di ministerio di 
OCW (den deliberashon ku Dutch Caribbean ICH 
Committee).

BIJLAGE VI: REKOMENDASHONNAN DI E RAPÒRT ‘VERKENNING VAN DE IMPLEMENTATIE 
VAN HET 2003 UNESCO VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN IMMATERIEEL CULTUREEL 
ERFGOED’: PRÓKSIMO PASONAN I UN LIÑA DI TEMPU
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2.  Un treinen di kapasitashon pa mandatarionan 
i desaroyadónan di maneho (entre otro e 
ministernan i diputadonan konserní), gerentenan 
di sektor i organisashonnan enkargá ku 
implementashon na Karibe Hulandes ta hopi 
importante. E treinen lo no konsentrá solamente 
riba splika e Konvenio i su implementashon, pero 
tambe riba kooperashon den Reino. Ta proponé 
pa organisá e treinen di kapasitashon akí di un 
forma sentral pa tur isla (i Hulanda) huntu, durante 
bishita di e minister di OCW i promé ku firma e 
deklarashonnan di intenshon. 
Tambe tabatin deliberashon ku e ofisina regional 
di UNESCO pa Karibe. E ofisina ta dispuesto na 
kolaborá ku esaki. Den e kaso ei, ehekushon lo 
tuma logá   kuminsamentu di 2019 (mira punto 2).

3.  E idea ta pa despues di e enkuentro grandi 
na kuminsamentu di 2019 tur isla por sigui 
kabalmente ku implementashon: tur esnan 
enbolbí direktamente ku implementashon pa 
gobiernunan i otro partidonan relevante lo ta 
bon na altura di e Konvenio di UNESCO di 2003 
i sa kiko ta spera di nan.  Lo traha plannan di 
implementashon pa asina kada isla tin un plan di 
ehekushon konkreto. Aki mester tene kuenta ku e 
puntonan di askhon di kada isla, menshoná den 
kapítulonan 4 i 8 di e rapòrt. Basá riba esaki lo 
por mira kiko ta nesesario na finansa. Solamente 
ora tin un plan di implementashon konkreto por 
eksplorá posibilidatnan di finansiamentu. Komo 
ku e gobièrnunan sa kiko ta spera di nan, nan por 
aprobá inventarionan i plannan mas lihé.

4.  Tur e trabou ku miembronan di e Dutch Caribbean 
ICH Committee a hasi lastu añanan lo bira visibel 
via diferente wèpsait ku un  whitelabel di  

 www.immaterieelerfgoed.nl. E islanan por usa e 
whitelabel pa krea un wèpsait segun nan propio 
eskoho i skohe nan propio URL. Despues di 
esaki por traha ainda tambe na konsientisashon i 
edukashon.

5.  Ku aporte di bon material pa inventarisashon 
i dokumentashon (un “kaha di hèrmènt pa 
inventarisashon” i treinen relevante) por sigui ku 
inventarisashon i komunidatnan por sigui e trabou 
ei tambe via internèt. 

Ta fortalesé kontinuidat di implementashon di 
e Konvenio di UNESCO di 2003 pasobra tur 
esnan konserní i kreadónan di maneho sa kiko 
implementashon ta enserá. E plan di implementashon 
ta krea un sosten pa término largu. Resultadonan ta 
visibel mes ora via e wèpsaitnan.
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E prome capitulo di e Informe ta menciona tres 
reto principal  cu a surgi den e ultimo seis aña. Nos 
recomendación pa atende e retonan aki ta dirigi pa 
yega na un acuerdo tocante cooperacion strategico 
(dentro di Reino y subregionalmente); pa desaroya plan 
strategico; y pa optene informacion tocante e posicion 
di mantención y maneho di conocimiento. 

Algun di e  recomendacionnan por (y mester) 
atende riba termino cortico (particularmente e 
recomendacionnan relaciona cu e prome reto). E otro 
recomendacionnan ta conta mas pa e añanan 2019 y 
2020 (y ta enfoca mas riba e continuidad di personal y e 
apoyo financiero).

Riba termino cortico ta necesario pa cuminsa mustra 
na manera cla (como resultado di e informe aki) e 
palabracion, acuerdo y procesonan (no solamente riba 
nivel strategico, pero tambe riba nivel administrativo y 
di procedura) entre e autoridadnan gubernamental y 
organisacionnan no-gubernamental. 

Siguientemente lo mester desaroya cuadro di maneho 
y di implementacion (den un forma mas simpel posibel) 
y establece liña di comunicacion practico. Na 2019 
lo mester sigui pa elabora un cuadro di cooperacion 
subregional pa Caribe Hulandes, y tambe un acuerdo di 
cooperacion pa henter Reino. A base di esaki por defini 
e aporte personal y financiero necesario. 

Dentro di e acuerdo di cooperación aki por determina 
ademas un biaha mas el procedura pa recomendacion 
pa un di e listanan internacional di e Convencion di 
UNESCO di 2003 pa e area di Caribe Hulandes. Di 
parti di e Ministerio de Enseñansa, Cultura y Ciencia 
di Hulanda lo mester asigna un punto de contacto pa 
e tres entidadnan publico pa e implementacion di e 
Convención di UNESCO di 2003, cu lo ta encarga cu e 
tarea pa ofrece e informacion necesario na e Rijksdienst 
Caribisch Nederland.

E combersacionnan na ocacion di e exploración lo 
resulta den conclucionnan conhunto, cu un propisicion 
pa accionnan di continuacion, acompaña pa un plan cu 
ta elabora e pasonan concreto cu lo mester tuma. Lo 
haci e proposición aki den nomber di Richenel Ansano, 
Tim Timmers (ambos tabata explorado y compilador 
di e Informe) y e Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, den deliberación  cu Ministerio de 
Educación, Cultura y Ciencia di Hulanda.

E exploración a mustra cu e implementacon riba e 
islanan lo benificia di lo siguiente:

1a. Pa motibo cu cooperación entre e 4 paisan di 
Reino den e implementación di e Convencion 
di UNESCO di 2003 ta hopi importante, lo 
formula un acuerdo di cooperacion pa esaki y e 
ministernan concerni lo firma esaki (involucrando 
tambe e 3 entidadnan publico). 

1b. Tambe lo establece den un acuerdo de 
cooperacion e cooperación mutuo entre e 6 
islanan di Caribe Hulandes den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003. E consehero 
legal Tim Timmers ta disponibel pa sostene e 
proceso di formulacion di ambos acuerdo. 
Minister Van Engelshoven di OCW Hulanda tin 
e intencion di bishita Caribe Hulandes den e 
prome parti di 2019. E planificacion concreto 
(temporada y lugarnan cu lo bishita) no ta conoci 
ainda. E proposicion ta pa probecha di e ocacion 
di e bishita aki como razon pa e realisacion di 
ambos acuerdo di cooperacion. Ya cu realización 
di acuerdonan di cooperacion carga y comparti 
no ta realistico prome cu e momento di e 
bishita aki, nos ta opta pa firma e cartanan di 
intencion di cooperacion den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003 durante e 
bishita menciona. Después por sigui traha na e 
acuerdonan di cooperacion official. E Ministerio 

BIJLAGE VII: RECOMENDACION DI E RAPORTAHE ‘EXPLORACION DI E IMPLEMENTACION DI 
E CONVENCION DI UNESCO DI 2003 TOCANTE E PROTECCION DI PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE’: PASONAN DI CONTINUACION PA TERMINO CORTICO Y CALENDARIO

62



de Educación, Cultura y Ciencia (en consulta cu 
e Comité di ICH di Caribe Hulandes) lo mester 
tuma e iniciativa pa e declaracionnan di intencion 
aki (y, consecuentemente, e acuerdonan di 
cooperacion).

2.  E formacion pa desaroyo di capacidad pa 
dirigente gubernamental y esnan encarga cu 
formulacion di politica (incluyendo e ministro y 
diputadonan responsabel); dirigente di sector 
y organismo di implementacion den Caribe 
Hulandes ta hopi importante. E formacion aki no 
ta inclui solamente e splicacion di e Convención 
di UNESCO di 2003 y su funcionamiento y 
implementación, pero tambe informacion tocante 
e cooperacion den e proceso di implementacion 
den Reino. Ta propone pa organisa e formacion 
na manera centralisa pa tur e islanan (y Hulanda) 
conhuntamente, durante di e bishita di e Ministro 
di Educacion, Cultura y Ciencia di Hulanda, antes 
di firma e declaracion di intencion. A consulta 
cu e UNESCO Kingston Cluster Office for the 
Caribbean. E oficina aki ta prepara y dispuesto 
pa coopera cu e proceso aki. Implementacion 
por tuma luga  den prome parti di aña 2019 (mira 
punto 2).

3.  E intencion ta cu despues di e reunion grandi 
den e prome parti di 2019, tur isla por continua 
bon prepara cu e implementacion: tur esnan 
actualmente involvi di parti di gobierno y demas 
interesado ta bon conoci cu e Convencion di 
UNESCO di 2003 y ta na altura kico ta spera di 
nan y di otro partner concerni. Lo elabora plan di 
implementacion pa asina cada isla tin un plan cu 
ta concretisa e pasonan cu mester tuma. Den esaki 
lo mester tene cuenta cu e puntonan di accion 
pa cada isla manera menciona den capitulo 4 y 8 
di e Informe. A base di esaki por determina cua 
finanzas ta necesario. Ta te ora cu tin un plan di 
implementacion por explora e posibilidadnan di 
financiamento. Pa motibo cu e gobiernonan ya sa 
kico ta spera di nan, nan por inventarisa y aproba 
plan di implementación mas rapidamente.

4.  Lo haci tur e trabou cu e miembronan di e Comité 
ICH Caribe Hulandes a realisa den e ultimo 
añanan visibel y disponibel pa medio di websiste, 
haciendo uso di un ‘white-label’ di  

 www.immaterieelerfgoed.nl. Cu e ‘whitelabel’ aki 
e islanan por crea nan propio website di acuerdo 
cu nan propio conocimento y scohe nan propio 
URL. Desues di esaki por sigui traha tambe na 
concientizacion y formacion. 

5.  Cu ayudo di material pa trabou di inventario 
y documentacion di bon calidad (un ‘Startkit 
Inventariseren’ y e  capacitacion asocia) 
por continua cu e inventarisacion. Alabes e 
comunidadnan por sigui e trabou online.  

E echo cu tur esnan involvi y esnan responsabel pa 
maneho ta na altura di kico implementacion ta ensera 
ta fortalece e continuidad den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003. E plan di 
implementacion ta ofrece seguridad pa termino mas 
largo. E resultadonan ta directamente visibel riba e 
websitenan.  
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Vistraditie met familie op Sint Eustatius

64



 Binnen het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (en met name 
ook daarbuiten), worden uiteenlopende begrippen 
gebruikt die samenhangen met het borgen van 
immaterieel erfgoed. Het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland, dat in Nederland de uitvoering 
van het Verdrag ter hand neemt, kiest ervoor de door 
UNESCO gehanteerde begrippen over te nemen 
en te voorzien van een passende vertaling. De 
gehanteerde termen en begrippen zijn ontleend aan de 
verdragstekst en de daarmee verbonden Operationele 
Richtlijnen (Operational Directives: https://ich.
unesco.org/en/directives), die om de paar jaar door 
de Algemene Vergadering van aangesloten landen 
worden herzien naar aanleiding van voortschrijdend 
inzicht en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

Immaterieel erfgoed
Op haar website gebruikt Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland de volgende definitie voor 
immaterieel erfgoed: 
Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen 
worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van 
identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed 
wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met 
maatschappelijke veranderingen en in interactie met 
de sociale omgeving en van generatie op generatie 
doorgegeven. 
 
Korte definitie voor in het dagelijks gebruik: 
Cultuuruitingen van erfgoedgemeenschappen, 
levend erfgoed. 
Nog kortere suggestie voor dagelijks gebruik: 
Levend erfgoed. 

In het verdrag staat: ‘The “intangible cultural heritage” 
means the practices, representations, expressions, 
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, 
artefacts and cultural spaces associated therewith 
– that communities, groups and, in some cases, 
individuals recognize as part of their cultural heritage. 

This intangible cultural heritage, transmitted from 
generation to generation, is constantly recreated 
by communities and groups in response to their 
environment, their interaction with nature and their 
history, and provides them with a sense of identity 
and continuity, thus promoting respect for cultural 
diversity and human creativity. For the purposes of 
this Convention, consideration will be given solely 
to such intangible cultural heritage as is compatible 
with existing international human rights instruments, 
as well as with the requirements of mutual respect 
among communities, groups and individuals, and of 
sustainable development.’

Domeinen van immaterieel erfgoed, zoals benoemd 
in het Verdrag
In de verdragstekst staan enkele moeilijk vertaalbare 
of al te abstracte begrippen, zoals social practices, en 
begrippen zoals performing arts, die in de Nederlandse 
context mogelijk misverstanden kunnen opwekken.
Het Kenniscentrum kiest voor:

a. spreken, zingen en vertellen 
b. uitvoerende kunsten 
c. festiviteiten en rituelen  
d. kennis- en gebruiken rondom natuur en universum 
e. traditioneel vakmanschap / ambachten

[Het Kenniscentrum hanteert een brede definitie van 
deze begrippen.]

In het Engels staat er:

(a) oral traditions and expressions, including language 
as a vehicle of the intangible cultural heritage; 
(b) performing arts; 
(c) social practices, rituals and festive events; 
(d) knowledge and practices concerning nature and the 
universe; 
(e) traditional craftsmanship.

BIJLAGE VIII: GEHANTEERDE TERMEN EN BEGRIPPEN  
ONTLEEND AAN HET 2003 UNESCO VERDRAG
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Safeguarden / borgen
Het doel van het 2003 UNESCO Verdrag is het 
‘safeguarden’ van immaterieel erfgoed, in de officiële 
Nederlandse vertaling vertaald als ‘bescherming’. 
Belangrijk is dat UNESCO een actieve dynamische 
invulling geeft aan immaterieel erfgoed, als iets waar 
immaterieel erfgoedgemeenschappen aan werken en 
dat dan ook steeds in ontwikkeling is.
Omdat UNESCO ‘safeguarden’ opvat als op een 
toekomstgerichte manier werken aan immaterieel 
erfgoed geeft het Kenniscentrum de voorkeur aan de 
term ‘borgen’ of eventueel ‘waarborgen’ en wordt het 
woord ‘beschermen’ zoveel mogelijk vermeden. 
Lange definitie uit de verdragstekst die het 
Kenniscentrum gebruikt: ‘het nemen van maatregelen 
gericht op het waarborgen van de levensvatbaarheid 
van het immaterieel cultureel erfgoed, met inbegrip 
van identificatie, documentatie, onderzoek, behoud, 
bescherming, bevordering, versterking, overlevering, 
met name door formeel en informeel onderwijs, 
alsmede het revitaliseren van de diverse aspecten van 
dit erfgoed’.  
Korte definitie in de verdragstekst die het Kenniscentrum 
gebruikt: ‘doorgeven, ontwikkelen en promoten’.

Gemeenschappen, groepen en individuen
De groep waarom het allemaal draait in het 2003 
UNESCO Verdrag zijn de ‘gemeenschappen, met name 
inheemse gemeenschappen, groepen en, in sommige 
gevallen individuen’, die ‘een belangrijke rol spelen 
bij het produceren, beschermen, onderhouden en 
opnieuw creëren van immaterieel cultureel erfgoed’.
Omdat ‘gemeenschappen, groepen en in sommige 
gevallen individuen’ voor dagelijks gebruik wat lang 
is, gebruikt Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland als overkoepelend begrip het aan de FARO 
conventie ontleende begrip erfgoedgemeenschappen, 
die naast de beoefenaars en de beheerders ook 
erfgoedinstellingen zoals musea kan omvatten. 
Beoefenaars (‘practioners’) en beheerders (‘custodians’) 
zijn begrippen die in het 2003 UNESCO Verdrag 
worden gebruikt om specifieke rollen binnen de 
erfgoedgemeenschappen te benoemen.
(CONCREET VOORBEELD, Grolsche wanten breien: de 
breiers zijn de beoefenaars, het comité dat zich inzet 
voor het behoud van deze vorm van erfgoed zijn de 
‘beheerders’). 
 

Een derde begrip dat UNESCO gebruikt is 
erfgoeddragers (‘heritage bearers’). Dit begrip kan 
nuttig zijn als je de samenhang met erfgoed wil 
benadrukken.  Dit zit echter ook al in het bredere 
begrip ‘erfgoedgemeenschappen’. De term 
erfgoeddrager is daardoor minder nodig en gebruikt 
het Kenniscentrum daarom zo min mogelijk. 
Dus: Overkoepelend: erfgoedgemeenschappen, meer 
toegespitst op twee mogelijke rollen: beoefenaars en 
beheerders (practitioners en custodians).

Erfgoedinstellingen
Voor erfgoedinstellingen die zich bezig houden met 
immaterieel erfgoed gebruikt UNESCO termen als: 
competent bodies (bevoegde organen), experts, 
documentatiecentra, onderzoeksinstellingen. Voor 
onze instelling wordt gebruikt de term: Kenniscentrum. 
Het Kenniscentrum is gespecialiseerd in immaterieel 
erfgoedzorg. Vandaar de functieaanduiding: Adviseurs 
erfgoedzorg. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan 
Kennisontwikkeling, een taak van de wetenschappelijk 
medewerkers van het Team Kennisontwikkeling.

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)
In de context van het 2003 UNESCO Verdrag betekent 
NGO’s: bij deze UNESCO conventie geaccrediteerde 
organisaties die internationale adviesfuncties 
vervullen ten behoeve van het (internationale) 
Intergouvernementeel Comité van UNESCO. Het 
Kenniscentrum is één van die organisaties die 
geaccrediteerd is bij dit UNESCO Verdrag.

Culturele middelaars
In de Operationele Richtlijnen wordt gepleit 
voor een participatieve benadering, waarin 
de erfgoedinstellingen zoveel mogelijk de 
erfgoedgemeenschappen betrekken. Een belangrijke 
rol van erfgoedinstellingen is die van culturele 
middelaar (in de Operatonele Richtlijnen ‘cultural 
brokers’ en ‘mediators’ genoemd). De term die 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
hanteert is culturele makelaars / of culturele middelaars. 

Inventarissen en lijsten
Een van de verplichtingen die uit het 2003 UNESCO 
Verdrag voortvloeit, is dat aangesloten landen hun 
immaterieel erfgoed in kaart brengen / inventariseren, 
en daarbij een participatieve methode hanteren. Op het 
internationale niveau wordt de term lijsten gehanteerd, 
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gekoppeld aan het woord inschrijven (inscribed). De 
drie lijsten internationaal zijn: 

1. Lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat
 dringend borging behoeft (List of Intangible 

Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)
2. Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed der Mensheid (Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity)

3. Register van Goede Borgingsactiviteiten (Register 
of Good Safeguarding Practices)

Voor nationaal gebruik hanteert UNESCO de term: 
inventaris (een of meerdere inventarissen). Het 
Kenniscentrum hanteert de termen (waarbij indeling en 
opzet van de inventarissen niet parallel lopen met de 
internationale lijsten indeling!) :

1. Netwerk Immaterieel Erfgoed 
2. Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
3. Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging

Woorden als erkenning en plaatsing zoveel mogelijk 
vermijden. Daarom wordt in Nederland ook gesproken 
over ‘bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. Het gaat nadrukkelijk niet om een/of de 
Nationale Inventaris. 

Door UNESCO afgeraden begrippen (inappropriate 
vocabulary)
Door UNESCO afgeraden begrippen zijn: 
‘authenticiteit’, ‘puur’, ‘echt’, ‘uniek’, ‘oorspronkelijk’, 
‘essentie’, ‘masterpieces’. Daarnaast worden nationale 
toe-eigeningen ontraden (zoals: het Egyptische 
poppenspel). Dit is omdat immaterieel erfgoed 
dynamisch is en voortdurend in ontwikkeling. Ook een 
woord als folklorisering is daarom niet passend. 
UNESCO heeft het wel over (het risico van) 
overcommercialisering, om het risico van nep en 
namaak  mee aan te duiden. Onbewust speelt dan 
toch het begrip ‘authenticiteit’ een rol, al was het maar 
in de beleving van de erfgoedgemeenschappen. In 
de onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Toerisme 
wordt de term authenticiteit op een reflectieve 
manier gebruikt in contrast met het UNESCO begrip 
overcommercialisering.

Verouderde begrippen die UNESCO niet gebruikt
Volk 
Folklore 
Volkscultuur / populaire cultuur 
Tradities

Woorden die het Kenniscentrum gebruikt en 
UNESCO niet
(Super-) diversiteit: de huidige etnische en culturele 
diversiteit in de meeste grote steden van Europa. 
Het Kenniscentrum vermijdt het oudere woord 
multiculturaliteit. 
Etniciteit: een sociaal-culturele identiteit, die een 
groep van mensen of bevolkingsgroepen verbindt. 
Wetenschappers geven een dynamische invulling 
aan het begrip, dat zeker niet essentialistisch en al 
helemaal niet racistisch moet worden opgevat. Het 
Kenniscentrum vermijdt begrippen als nationaliteit  
en ras.
Controversieel immaterieel erfgoed (in andere sectoren 
worden ook termen gebruikt als beladen erfgoed en/
of, betwist erfgoed). Het Kenniscentrum gebruikt de 
meer overkoepelende term controversieel immaterieel 
erfgoed in de betekenis van: vormen van immaterieel 
erfgoed, waar in de samenleving discussie over is. De 
term controversieel immaterieel erfgoed houdt geen 
waardeoordeel in. 

In andere sectoren of in de wetenschap gebruikte 
begrippen
Daarnaast zijn er enkele woorden die in andere 
sectoren of in de wetenschap worden gebruikt. Termen 
als cultuurhistorie, cultureel geheugen, populaire 
cultuur, levende geschiedenis, voortgezet gebruik, 
(ver-)erfgoediseren. Deze begrippen hebben ieder een 
eigen waarde of nut in bijvoorbeeld wetenschappelijke 
discussies, en het Kenniscentrum participeert uiteraard 
in deze discussies. In het immaterieel erfgoedverdrag 
worden ze echter niet gebruikt. Het geldt ook voor het 
begrip ‘emotienetwerken’. Overigens hanteert UNESCO 
wel het woord ‘netwerken’, om er de ‘gemeenschappen, 
groepen en individuen’ nader mee te duiden: 
Communities are networks of people whose sense 
of identity or connectedness emerges from a shared 
historical relationship that is rooted in the practice and 
transmission of, or engagement with, their ICH.
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Assessment of the implementation status of the 2003 
UNESCO Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage in the Dutch Caribbean

2018, Richenel Ansano and Tim Timmers, 
for Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage



Introduction
On 22 December 2017, Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage submitted a proposal to the Dutch 
Ministry of Education, Culture and Science for a current 
assessment of the implementation status of the 2003 
UNESCO Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in the Dutch Caribbean.1  
This current assessment was planned to be the final 
part of an assessment which had been ongoing for 
some time, for which the Ministry granted a subsidy 
on 2 December 2015, and for which the Dutch Centre 
submitted a status update to the Ministry on 16 August 
2017. On 12 February 2018, the Ministry sent a letter to 
the Dutch Centre indicating its consent to the current 
assessment, on the basis of which the Dutch Centre 
drafted a plan of action on 14 February 2018 and 
coordinated it with the Ministry. Based on this plan of 
action, Richenel Ansano2 was commissioned to perform 
the assessment in the three Caribbean countries of the 
Kingdom (Aruba, Curaçao and Sint Maarten) and the 
three public bodies of the Dutch Caribbean (Bonaire, 
Saba and Sint Eustatius) on 25 April. His report from 
June 2018 forms the main text of this document. 
The publication details of this document list all the 
organizations and persons from the Dutch Caribbean 
involved in this assessment. 

On 22 May 2018, Tim Timmers2 was tasked with 
carrying out an extra assessment of a predominantly 
legal character, as a supplement to the assessment by 
Richenel Ansano. The underlying questions all concerned 
the status of the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention in the countries and public bodies in the 
Dutch Caribbean and the responsibility, specifically 
financial responsibility, for implementation. Tim Timmers’ 
report (also from June 2018) has been added to this 
document as appendix IV. A summary has been included 
in chapter 2 of the main text. The reports on both 
assessments have been coordinated in more detail with 
the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and 
the Netherlands NatCom.

15 October 2018

Leo Adriaanse
Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage 

1 The term Dutch Caribbean is used in this report to refer to: the three Caribbean countries that are part of the 
Kingdom and the three public bodies (Caribbean Netherlands).
2 For background details about Richenel Ansano and Tim Timmers, please refer to the publication details on the 
last page.
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Assignment
As part of the efforts by the Kingdom of the Netherlands 
to implement the 2003 UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, the 
Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage
commissioned an assessment of the implementation 
status in the Dutch Caribbean to be carried out in the 
first half of 2018. 

This is the second part of an ongoing assessment 
requested by the Dutch Ministry of Education, 
Culture and Science in 2015, in order to explore the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention in 
the Dutch Caribbean. The first part of the assessment 
was carried out in 2017 and reported on the progress 
on three fronts: the identifying and listing of intangible 
cultural heritage elements by the individual islands, 
the collaborative efforts made, and the course of the 
capacity building program sponsored by earmarked 
contributions from the Kingdom of the Netherlands to 
UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Fund (Fund of 
the 2003 UNESCO Convention).

The current assessment is intended to:
1. Document the relationship between the four 

countries within the Kingdom and the 2003 
UNESCO Convention and the role the national 
governments, the National UNESCO Commissions 
(NatComs) and the NGOs fulfill in this. 

2. Map what exactly is present in terms of overviews 
and inventories per island (reference date 31 
December 2017) and how this can be made visible 

online/what digital infrastructure is necessary to do 
this. 

3. Identify what is necessary to continue implementing 
the 2003 UNESCO Convention in the Dutch 
Caribbean. This includes an inventory of the 
needs and wishes per island to support their 
implementation of the Convention. An inventory 
will also be made of which organizations in each 
island are involved in the implementation of the 
Convention/development of the inventory. 

4. Investigate which elements the islands themselves 
consider promising for nominations for UNESCO’s 
Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity or the Register of Good 
Safeguarding Practices, or which they deem 
imperative for nomination for the international List 
of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding. 

5. Explore/identify which themes will play an 
important role in the further implementation of the 
2003 UNESCO Convention in the coming years. 
These themes can be converted into research 
lines for knowledge development by the Dutch 
Caribbean ICH Committee at a later stage. 

6. Identify the financial resources needed for the 
further implementation of the 2003 UNESCO 
Convention/continuation of the Dutch Caribbean 
ICH Committee. At the same time, identify the 
possibilities for financial support not only from 
the national governments of Curaçao, Aruba and 
Sint Maarten, but also from the Prins Bernhard 
Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) or from 

Assignment, method  
and summary of  
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CHAPTER 1

4



the international Intangible Cultural Heritage Fund 
of this Convention (collectively or by country).

Period
The assessment was conducted in the period from April 
to June 2018.

Methodology
The study consisted of three phases: 
1. An online survey among several members of the 

Dutch Caribbean ICH Committee (see addendum), 
followed by

2. island visits to interview various stakeholders,
3. additional meetings with other stakeholders,
4. supplementary desk research.

The bulk of the information was gathered during the 
island visits, supplemented by follow-up emails and 
telephone calls. Only one response to the surveys 
was available at the time of writing the report. 
Survey recipients passed on the survey to potential 
respondents who could give official responses. These 
survey responses were not received in time to be 
processed. Desk research was mostly used to provide 
background information and review historical actions. 
All organizations and people involved in the assessment 
are listed in the publication details.

Summary of the findings 
Ratification of the 2003 UNESCO Convention has 
stimulated much developments on the islands. National 
consultations, joint training, field inventory exercises, 
local initiatives to raise public awareness, additional 
training of implementation agents and synergistic 
actions with local and inter-island work have jointly 
created a culture of intangible heritage engagement 
at different levels, as well as concrete results in the 
form of inventories and implementation structures. 
Nevertheless, the evaluation of these achievements 
tend to be overshadowed by the challenges 
experienced in the field. Most of these challenges 
already existed in 2016, at the time of the overview 
Safeguarding the Intangible Heritage of Suriname and 
the Dutch Caribbean islands of Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, Sint Eustatius and Sint Maarten3.

Three major challenges are:
1. A lack of coordination between the government 

and NGOs
2. Continuity of staff
3. Financial support 

Changing government constellations on almost 
every island meant lack of continuity, even though all 
governments lent their support to the implementation 
process through allowing public servants to be 
involved, acknowledging ICH Committees, approving 
implementation planning and structures, and other 
measures. However, intangible cultural heritage is either 
only a small part of the tasks of existing staff or, in the 
case of NGOs and ICH Committees, implementation 
work is done on a voluntary basis, without allocated 
budgets.

Richenel Ansano, Curaçao, 16 June 2018

5
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This chapter discusses the relationship between 
the four countries within the Kingdom and the 
2003 UNESCO Convention and what role national 
governments, NatComs and NGOs fulfill in this.

Tim Timmers’ report
The questions that mainly concerned legal and 
administrative matters have been studied in more 
detail by Tim Timmers. His report has been included 
as appendix IV. We will here only give a summary 
of the ‘Report on some questions of constitutional 
law and administrative law for the purpose of the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 
the Dutch Caribbean’.

“The Kingdom of the Netherlands signed the 2003 
UNESCO Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage and ratified it in 2012. At 
the request of Curaçao, Aruba and Sint Maarten, the 
application of this Convention has been extended to 
these countries. This means that the Kingdom carries 
ultimate responsibility and that the implementation of 
the 2003 UNESCO Convention - given its content - is a 
matter for the countries in question. 

The Caribbean countries are associate members of 
UNESCO. They can take part in meetings (without 
having any voting rights) and put forward proposals 
for the agenda. The status of associate member does 
not carry over to the 2003 UNESCO Convention. 
Participation in the formal meetings and assemblies of 
this Convention is restricted to an official delegation for 
the Kingdom, in which members from the Caribbean 

countries or the public bodies can be included. 
Nominations for one of the international lists of the 
2003 UNESCO Convention can be submitted to the 
Kingdom government. They cannot be submitted 
directly to UNESCO or to the Permanent Representation 
of the Kingdom at UNESCO.

The Netherlands pays annual contributions to UNESCO 
on behalf of the Kingdom, 1% of which is a contribution 
to the Intangible Cultural Heritage Fund that is linked 
to the 2003 UNESCO Convention. Associate members 
pay a UNESCO membership fee, but they do not pay 
for having the application of treaties and conventions 
extended to them. The countries pay no annual 
contributions for the 2003 UNESCO Convention.

The countries of the Kingdom shall honor the 
obligations from the 2003 UNESCO Convention by 
developing a range of activities, such as preparing 
inventories of intangible heritage in the country in 
question, establishing documentation institutions, 
providing educational programs and developing 
capacity-building activities for safeguarding intangible 
heritage.
The collaboration among the four countries can be 
based on article 36 of the Charter for the Kingdom of 
the Netherlands (mutual aid and assistance), including 
the financial aspects.4

Extra financial support to the public bodies may be 
available pursuant to articles 91 and 92 of the Act on 
the finances of the public bodies Bonaire, Sint Eustatius 
and Saba.5

Legal and administrative  
relationships and procedures  
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For the administration of the public bodies, the formal 
administrative line is from the Rijksdienst Caribisch 
Nederland (National Office for the Caribbean 
Netherlands - RCN) on Bonaire to the Dutch Minister 
of Education, Culture and Science. Besides this, there 
is also a line to the Netherlands NatCom, both from 
the island governments and from NGOs in the public 
bodies.” 

Tim Timmers’ report makes the following 
recommendations:

- Establish the criteria and procedure for a 
nomination by the Kingdom for one of the 
international lists under the 2003 UNESCO 
Convention in consultation with the countries and 
in coordination with the public bodies. It appears 
that the Caribbean countries and public bodies are 
unfamiliar with this procedure.

- Prepare a collaboration agreement among the 
four countries in the Kingdom in consultation with 
the countries and in coordination with the public 
bodies, specifically concerning the implementation 
of the 2003 UNESCO Convention.

- Make sure that the contact for the public bodies 
at the ministry with primary responsibility, i.e. the 
Ministry of Education, Culture and Science, has 
sufficient knowledge and understanding of the 
2003 UNESCO Convention. Furthermore, the policy 
official in question will need to have a short line to 
the Minister in person. Of course, the contact will 
ensure that the necessary information is provided to 
the RCN.

Dynamics as regards the implementation of the 
convention
Besides Tim Timmers’ assessment of constitutional law 
and administrative law, Richenel Ansano has described 
the dynamics concerning the implementation of the 
2003 UNESCO Convention in recent years. 
Preparatory activities for ratification of the convention 
started on the islands in 2010. This was initiated by the 
Netherlands Antilles NatCom before the constitutional 
change on 10-10-2010 by facilitating the participation 
of Dutch Antilleans in a sub-regional6 meeting in 
Grenada on Intangible Cultural Heritage and cultural 
policies. The NatCom also organized an expert meeting 
in Curaçao in 2011 which included Curaçaoan NGOs, 
Ministry of Education policy and cultural management 

representatives, a number of ‘elders’ and participants 
from Aruba and Bonaire. Informative sessions were 
requested for all islands from the UNESCO Kingston 
Cluster Office for the Caribbean. This led to island 
information sessions on the 2003 UNESCO Convention. 
After ratification, capacity building and an inventorying 
workshop took place, based on the project funded 
by the Netherlands on behalf of the Kingdom: 
‘Strengthening the capacities of Suriname and the Dutch 
Caribbean islands to implement the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’. 

Every step of the process received informal backing 
and piecemeal approval from the respective island 
governments. There were frequent government 
changes during this period, which led to much 
discontinuity of official support, limited understanding 
by ministers or commissioners of the 2003 UNESCO 
Convention or the implementation process, and general 
slowness of implementation. It also created a two-track 
dynamic whereby issues such as capacity building, field 
inventorying and the development of draft inventories 
and cultural policies - which included intangible 
heritage - would continue but official confirmation of 
the inventories, consistent implementation of cultural 
policies, or any kind of overall framework for policy or 
implementation strategies were mostly absent. There 
has also been a general lack of clear delineations of 
responsibilities and tasks, such as would derive from 
insular or joint implementation frameworks or strategic 
planning. 

In this context, the seven different governments’ 
roles and responsibilities for implementing the 2003 
UNESCO Convention and the question of how much 
NGOs could do without official endorsement of 
planning or allocation of finances and human resources 
led to insecurity and constant discussions. These 
questions were never solved with all stakeholders at 
the table. Similarly, the sub-regional collaboration 
proposed in the 2015 Willemstad Declaration7 is a 
proposal from the government-approved delegates 
from the different islands to the joint training program. 
The report prompted the establishment of the Dutch 
Caribbean ICH Committee,8 which drafted a report 
in 2016 titled Moving Forward: Dutch Caribbean and 
Suriname cooperation for implementation of the 2003 
UNESCO Convention, in which a sub-regional strategy 
for the Dutch Caribbean was proposed, including 

7

6 Sub-regional in this case refers to the Caribbean sub-region of UNESCO region of Latin America and the Caribbean 
area. UNESCO’s global jurisdiction is divided into five regions. However, the general use of “sub-region” in this report 
refers to the Dutch Caribbean group of islands in the Caribbean sub-region.
7 Appendix II, p. 40.
8 A description of the tasks of the Dutch Caribbean ICH Committee is given in Appendix V, p.58.



collaboration with Suriname. This strategy still needs to 
be endorsed by the different governments.

Against this background it has become clear that:
- formal agreements relating to the 2003 UNESCO 

Convention within the Kingdom9 are not part of the 
current institutional memory of the various ministers 
or commissioners. This includes issues such as the 
roles of the Netherlands NatCom, Dutch Centre for 
Intangible Cultural Heritage and RCN as regards 
Bonaire, Saba and Sint Eustatius; notifications to the 
different islands about ratification and co-ratification 
status; policy decisions regarding implementation; 
results since ratification by the Kingdom.10

- some relevant stakeholders from outside the 
government are not aware of certain agreements;

 NGOs and NatComs are dynamic in doing the 
implementation work that falls within their purview 
but are hesitant to venture further because most of 
their work has not yet been officially endorsed;

- roles tend to be blurred because of a lack of overall 
planning, monitoring and evaluation and this in turn 
promotes further inconsistent planning, monitoring 
and evaluation;

- implementation throughout the Kingdom is 
not progressing smoothly yet: there is room for 
improvement in the communication from the 
Netherlands to the six islands and vice versa.

At the time of the visits to the island, each island, 
except Sint Eustatius, had taken concrete steps for 
official recognition of part or all of the implementation 
process. These will be reported per island here.

De facto arrangements and structure
A contour for further coordination should include the 
following:
- the role of the four countries as competent 

authorities in implementing the Convention,11 
including their ability to engage in cooperation 
within the Kingdom (“that the Charter for the 
Kingdom of the Netherlands explicitly assumes 

that the countries will also work together in an 
autonomous sphere and assist each other”, Section 
II.3)

- the role of the country of the Netherlands as a  
facilitator;12

- paradiplomatic initiatives of Aruba, Curaçao, and 
Sint Maarten to collaborate with regional initiatives 
at executive organizational levels;

- implementation of UNESCO instruments in the 
three countries of the Dutch Caribbean has always 
been supervised by their respective NatComs 
for their respective governments. The current 
instrument does not give any reason for exceptions. 

Aruba had previously created a foundation for the 
implementation of the Convention, but has changed 
its position and intends to appoint an NGO for the 
implementation work and have the NatCom supervise 
the process.
Aruban Minister Lampe (responsible for UNESCO 
matters) also intends to have the NatCom be the 
supervisory body for implementation and is exploring 
intersectoral collaborations with the ministry of Social 
Affairs. Since these intentions have not yet been part 
of sustained efforts between the two ministries, the 
actual division of roles and functions is not yet known. 
Nonetheless, action has already been undertaken to 
explore what this might mean for the implementation 
and the two ministries have agreed to work together on 
this.

In Curaçao, NAAM (National Archeological 
Anthropological Memory Management) is the 
organization responsible for the implementation, 
while the NatCom retains the supervisory view. An ICH 
Committee was also installed in the past and has been 
redesigned, awaiting an official decree of installation, 
which may come in July 2018. The Committee is 
expected to have an advisory role and it is expected to 
deal with strategic planning and monitoring.
In Curaçao, Minister Alcalá-Wallé announced her 
intentions and current actions to delineate roles and 

8

9  See appendix IV, p. 44. Tim Timmers’ study gathers together some of the relevant decisions for the first time, but also 
provides the general framework in which both the constitution of the Kingdom and the ratification documents reveal 
that implementation is a responsibility of the individual countries (to the best of their abilities), that the Netherlands 
has agreed to play a facilitating role, and that the Kingdom is ultimately responsible in respect of the international 
community (in this case primarily UNESCO) for the compliance by the whole Kingdom.
10 Every UNESCO member state should set up a NatCom in accordance with the situation in the country in question: 
they can be government bodies, semi-governmental entities or independent organizations. All the NatComs in 
the Dutch Caribbean are government bodies that help it make UNESCO policy, and that manage and supervise its 
implementation. The Netherlands NatCom is independent of the government (although it is funded by the government 
and has members appointed by the Minister of Education, Culture and Science). In the Netherlands, Dutch Centre for 
Intangible Cultural Heritage has been assigned to implement the 2003 UNESCO Convention. In this respect, the role of 
the Netherlands NatCom differs from the roles of the NatComs on the islands.
11 See the report by Tim Timmers in appendix IV, sections II.2 and II.3, p. 43.
12 See the report by Tim Timmers in appendix IV, sections II.2 and II.3, p. 45-47.



responsibilities based on her function as Chairperson 
of the NatCom. The NatCom Secretariat was recently 
instructed, among other things, to investigate what 
the responsibilities of the Government of Curaçao 
are to the 2003 UNESCO Convention, and to draw up 
an implementation plan for 2019-2023. The NatCom 
also received a written endorsement for supervising 
and promoting implementation of the Convention in 
Curaçao, including current and future activities, and 
for restructuring the ICH Committee, which will now be 
installed by National Decree instead of informally as 
had happened before.

In Sint Maarten, the NatCom has the supervisory 
role and coordinates implementation efforts with the 
Department of Culture and the National Institute of the 
Arts. The intention is to train implementation agents 
who will perform generic tasks, such as community 
awareness initiatives, and inventorying.

In Bonaire the UNESCO Working Group coordinates 
implementation efforts and works closely with 
FuHiKuBo, and liaises with the local government and 
with the Netherlands NatCom.

In Sint Eustatius, Misha Spanner and Walter 
Hellebrand, both associated with the St. Eustatius 
Historical Foundation and members of the Dutch 
Caribbean ICH Committee, have been conducting 
implementation activities and have liaised with the 
Sint Eustatius Department of Culture. They are also the 
contact persons to liaise with the local government and 
with the Netherlands NatCom.

On Saba, Dutch Caribbean ICH Committee 
member Ryan Espersen has been responsible for 
implementation efforts from the Saba Heritage Center, 
in collaboration with an ICH Committee. Espersen 
is also the contact person to liaise with the local 
government and with the Netherlands NatCom. 
Saba Commissioner Wilson, responsible for UNESCO 
affairs, indicated during the exploratory visit that he 
intended to review the implementation structure 
in order to coordinate planning and efforts more 
effectively. The Commissioner also paid attention to this 
as part of the efforts to devise a cultural policy for the 
island. From an intersectoral perspective this also fits 
with the overall government perspective on heritage as 
reflected in the MOU (Memorandum of Understanding) 

signed between the government, The Saba 
Conservation Foundation and Saba Archaeological 
Center (SABARC).

Each island has some form of an ICH Committee or 
people appointed to ICH that or who in most cases has 
or have supported or done most of the implementation. 
The mandates of these committees and/or people are 
not necessarily comprehensive or clearly delineated.

Financial responsibilities
The general outline described above does not address 
the question of financial responsibilities, roles and 
commitments. These issues, unfortunately, do not 
have a ready answer and will require dialogue and 
agreements. No specific Kingdom-wide agreements 
have been made so far and no provisions have been 
made in the islands for financing implementation of 
the 2003 UNESCO Convention. In formal terms, the 
three countries of Aruba, Curaçao and Sint Maarten 
are responsible for their own finances. The three public 
bodies of Bonaire, Saba and Sint Eustatius have their 
own insular financial responsibilities but have a different 
financial relationship to the Kingdom, compared to the 
three countries. 

Each island has invested in the Convention, mostly 
in kind. Most of this has been through allowing 
working hours to be allocated for these activities, 
the use of meeting spaces, access to government 
publicity resources, etc. In many cases NGOs have 
also invested time and labor in this and allowed the 
use of space. There have been financial investments 
through Participation Program funding, funds from 
the Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied 
(PBCCG), Service Level Agreements (e.g. with FuHiKuBo 
and NAAM, although the latter was not specific to 
intangible heritage) and from the Dutch Ministry 
of Education, Culture and Science. Several times, 
governments have also committed financial support 
for specific activities. Participation Program funding, 
and funds from PBCCG are not structural sources of 
financing implementation and can only be applied for 
on a case by case basis.

The World Heritage Convention (1972; ratified by 
the Kingdom of the Netherlands in 1992) comes 
with conditions regarding restorations of heritage. 
The Kingdom supports the monuments policy on 

9



Bonaire, Sint Eustatius and Saba by setting up a 
Revolving Fund to cover expenses incurred in restoring 
monuments. A total amount of €8 million is available 
for all islands, €3.3 million of which is for Bonaire, Sint 
Eustatius and Saba. A review of the implementation 
of various heritage conventions is taking place on 
the islands. Protocols have been signed, bye-laws 
governing national monuments and historic buildings 
have been drafted and/or adopted and registers of 
national monuments and historic buildings prepared. 
The objective is to create a common interest in the 
conservation and repair of valuable buildings that are 
part of the cultural heritage of the Dutch Caribbean. The 
public bodies submit annual reports to the Ministry of 
Education, Culture and Science on the allocation of the 
resources and the quality of the restorations.

Similarly, the Malta Convention (Council of Europe - 
1995, on the Protection of Archaeological Heritage) had 
specific arrangements that grew over time, including 
an offer that the Kingdom finance island-specific 
subsequent policy and legal framework assessments 
for the three public bodies and subsequent updating 
activities. In this case, only Bonaire was able to make 
use of the offer and received a co-financing package 
for this program, largely funded by the Ministry of 
Education, Culture and Science.

Finances for the 2003 UNESCO Convention might 
be less easy for the islands to arrange than became 
available through some of the previous international 
instruments due to the current financial situation of each 
island and because intangible heritage still does not 
have the appeal of built heritage to the private sector. 
The fact that no legislation on intangible heritage 
has been drawn up makes it more difficult to obtain 
financial resources from the Kingdom, as previous 
cultural conventions have made provision for.
 

10



Summary
Lists of intangible heritage elements exist in all islands, 
but no island has an official ‘National’ inventory. 
Curaçao and Aruba arrived at their lists through desk 
studies. Additionally, Curaçao has four elements that 
have been described through community inventorying. 
All other islands have had community input when 
creating their lists. Sint Maarten, Saba and Bonaire have 
draft inventories that have been, or are about to be, 
submitted to the authorities for approval. Because of 
the non-official status of inventories and lists, the ICH 
Committees or other people responsible for drafting 
these inventories or lists have not felt that they were 
at liberty to share the lists with each other as island 
inventories. Only in Saba was it mentioned that the 
list might be consulted if people wished to. This is the 
reason why no island inventories can be included with 
this report yet.

Inventories tend to vary in make-up and content, but 
they tend to be listings of intangible cultural heritage 
elements, with short descriptive notes, and in some 
cases (as in the case of Sint Maarten) the current status 
of the element. The lists vary in length but tend to be 
substantial. As an example, Sint Maarten had over 
one hundred items and Curaçao over two hundred. 
The inventories also tend to use the five domains 
originally suggested by UNESCO for categorizing the 
intangible cultural heritage in each island. At present, 
no inventories of elements of intangible heritage have 
been provided with a complete safeguarding plan.

Aruba
No inventory or draft inventory exists. In 2003, the 
NatCom published a desk study that was conceived as 
a “Report for the elaboration of a National Inventory 
of Intangible Heritage, including the most important 

cultural manifestations of present-day Aruba” and 
reflected “the state of the art of the available research 
and literature on the topic”.13 The report did not 
subsequently lead to a national inventory, either as a 
proposed inventory or an official one. Elements were 
also explored as part of field inventory exercises. 
An inventory exercise was done with Dia di Brazil 
as a target element, but due to the complexity of 
inventorying this particular element it has not yet been 
described as an intangible heritage element. The 
NatCom has planned to prepare an inventory this year.

Bonaire
A draft inventory is en route to the Island Council. 
The inventory was put together based on community 
hearings. Members of the drafting committee have 
agreed to not share the list until it has been approved. 
On a separate track, certain ICH elements have already 
been included in the official cultural policy Sin kosecha 
no tin simadan: kuadro di maneho kultura Boneiru. This 
policy was drafted and approved in 2010, before the 
2003 UNESCO Convention was ratified. Seven overall 
policy goals were identified, with the safeguarding, 
development and promotion of the cultural heritage of 
Bonaire being given highest priority. A total of about 14 
broad areas of heritage are mentioned in the cultural 
policy for safeguarding action.

Curaçao
No inventory or draft inventory exists. NAAM, the 
coordinating NGO for implementation of the 2003 
UNESCO Convention, has an integrated heritage 
management system that identifies heritage through 
a digital heritage management system. This includes 
cultural mapping. As part of the process for developing 
a National Inventory of Curaçao, 218 intangible heritage 
elements were integrated into the cultural map of 
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the island, based on a desk study. These elements 
were categorized according to the 2003 UNESCO 
Convention’s initial five domains. However, an inventory 
as such does not exist. 

Community outreach and awareness building in 2016 
and 2017 created interest from community groups 
to present elements for an inventory. One intangible 
heritage community has already requested to place an 
element on the future National Inventory. Four other 
elements have been proposed by fieldworkers, CBOs 
(Community Based Organizations) and NGOs. A survey 
will be sent out in August 2018 to create a National 
Inventory. In August, Community Based Organizations 
will be also be engaged in further interactive sessions 
that should lead to the first five elements for the future 
inventory that are compliant with the Convention 
requirements of consent, adequate information, broad 
access and a safeguarding framework.

Like Bonaire, Curaçao also has included intangible 
cultural heritage in their cultural policy Rumbo pa 
independensia mental: Plan di maneho i akshon di 
kultura di Kòrsou (‘The route to mental independence: 
Curaçao’s cultural policy plan and plan of action’) 
adopted in 2001.

Saba
A draft inventory exists. The inventory was later 
supported/confirmed by a 2017 fieldwork inventory. 
The draft does not have official endorsement yet. Three 
elements have been chosen from the list as candidates 
for nomination for the UNESCO Representative List: 
Saba Lace, Saban bush medicine and the Maypole 
Dance. 

Sint Eustatius
A list of intangible heritage elements was drawn up 
through a community hearing. The list has not yet been 
turned into a draft inventory as more community input 
is pending.

Sint Maarten
Sint Maarten has a draft National Inventory of over 
230 elements. The inventory is based on a list that was 
collected through community meetings as well as an 
online survey of community knowledge of existing 
intangible heritage. This survey was hosted on the 
government website: http://www.sintmaartengov.org/

government/ECYS/Pages/Intangible-Cultural-Heritage-
Inventory.aspx. The inventory follows UNESCO’s 
proposed basic format: it is a listing, categorized 
according to the five originally proposed domains 
of the 2003 UNESCO Convention, with very short 
descriptions and an indication of the status of practice 
in the community. The definitions of the elements are 
being reviewed and finalized before being sent to the 
Council of Ministers for their approval.

The countries can decide for themselves how to 
organize their inventories. In the Netherlands, intangible 
heritage elements are visualized in two ‘inventories’: 
the Netwerk Immaterieel Erfgoed (Intangible Heritage 
Network) gives a summary of intangible heritage, and 
the practicing of intangible heritage, in the Netherlands, 
with a short description of each element. The Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland (Inventory of Intangible 
Heritage in the Netherlands) gives a summary of 
elements with extensive descriptions and a plan for 
safeguarding them. The categorization into the five 
domains used by UNESCO is applied here as well. 
The inventories in the Netherlands can be seen on the 
website: 
https://www.immaterieelerfgoed.nl/inventaris. 

Management of, and access to, inventories
Most islands are still dealing with issues of having 
their initial inventory lists endorsed. Once this is done, 
the lists need to be turned into full inventories with 
descriptions, supporting materials, and substantiated 
status of the extent to which intangible heritage is 
under threat. In this process, none of the islands have 
made concrete plans for the long-term management 
of, and access to, intangible heritage inventories, 
although some ideas do exist. Curaçao has explored 
creating a website, but has not planned it yet as the 
cost of development and management was too high. 
Visualizations of the implementation process, including 
inventorying practices, were publicly shared on several 
Facebook pages and privately on the non-publicly 
accessible Facebook page of the Dutch Caribbean ICH 
Committee.

Prior to the assessment, Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage proposed to share the template of 
the Netherlands website www.immaterieelerfgoed.
nl for free with islands that were interested in making 
their own particular or shared sub-regional websites 
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(always under a domain name of their own choosing). 
This template / own particular website enables the 
islands to provide access to their inventory and other 
content and update it. The websites can be hosted for 
a fee of €50/month and the Dutch Centre can offer a 
training course for managing the website. Respondents 
all welcomed the possibility of getting the free template 
but some of the islands were concerned about not 
being able to pay the hosting fee. Respondents in 
Curaçao and Aruba (mostly NGOs) felt the fee was fine. 
One Aruban respondent also suggested that all islands 
could use the database structure of the Dutch Centre, 
but that the database would drive seven separate 
website displays.14 The idea is that the hosting fee 
currently paid by the Dutch Centre might be able to 
cover the additional capacity needed for the islands. 
One advantage of such a setup is that all Kingdom data 
would be available in one place. Backup sites would 
also be easier to manage.

Several arrangements should be possible for the 
islands to cover the hosting. In the past, several hosting 
arrangements were discussed, including budgeting it 
as part of cultural sector expenditures, hosting by the 
governments similar to how the government sites are 
hosted, and joint hosting by the islands. 

An additional potential collaboration may be with 
the University of Curaçao’s Library. The library hosts 
the DCDP, the Dutch Caribbean Digital Platform.15 
The Platform hosts several collections of cultural, 
educational and scientific digital materials of the Dutch 
Caribbean. The management of the library is open to 
supporting ‘collections’ of Dutch Caribbean intangible 
heritage, although this needs to be coordinated with 
eventual island intangible heriatge websites. It is 
possible to place materials directly on the DCDP site, 

or otherwise to create a virtual collection on the site 
that consists of island inventories hosted on other sites. 
Neither of these two options would eliminate the need 
for a hosting fee to be paid.
 
It might be useful to revisit this issue from a different 
angle, although this might delay an answer to the 
question of hosting, and providing access to, the 
inventories. Most responses to this question assumed 
only a few logical steps, which led from inventorying 
to creating inventory lists, to establishing initial data 
that would become the basis for a national inventory 
displayed on a website. Because of the varying degrees 
of familiarity with the 2003 UNESCO Convention, issues 
of community participation, information hierarchies 
that are related to actual practices/agreements of 
safeguarding, and the need for continued curation were 
not taken into account by most people. The experience 
of the past five and a half years of implementation 
shows that a targeted meeting on this topic would lead 
to more concrete and practical results.

13
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the preferred one. It would be better to work with separate, own websites.
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Summary
When figuring out how to proceed, respondents 
listed structural, logistics and material needs as well 
as communication and process dynamics as specific 
areas of attention. Actors seem to know their current 
role and their potential, and can indicate needs of the 
field beyond their own involvement. However, from 
the responses it seems clear that there is no overall 
framework for implementation that covers all their 
concerns or that capitalizes on the commonalities of 
their experiences. 

Aruba
Two needs have been highlighted: an inventory plan in 
collaboration with the intangible heritage communities 
and a plan for making intangible cultural heritage 
relevant to current social issues. Preparations to provide 
an answer to both needs are underway.

Bonaire
In respect of documenting intangible heritage, a need 
for hardware has been defined and budgeted by 
FuHiKuBo:

- 1x NAS (network-attached storage system)  
QNAP 64 TB system   $6,500 / €5,600

- 2x Sony Full HD NXCam  
Camcorder +/- $1,750/each $3,500 / €3,000

- 1x PC     $1,800 / €1,500

All these matters were mentioned as urgent needs. 
FuHiKuBo is quite concerned about the current digital 
storage space. They have run out of space on their 
current NAS and are keeping field interviews on their 
separate original media. The inventory team has been 
trained and is available for other islands, but it has only 
the current equipment and storage space, which is not 
sufficient. 

Curaçao
The NatCom Secretariat viewed the following as 
needed for continuing implementation:

Finalizing the upcoming government commitment 
to the process. This will help the actors know their 
responsibilities and also to be trained and given the 
tools to do their work.
- Better communication with the Netherlands. 

Although there is some communication with the 
Netherlands NatCom and with the ministry of 
Education, Culture and Science, the implementation 
processes seems isolated and, because of this, 
ineffective.

- A national list of elements in need of urgent 
safeguarding. And there are some elements 
in need of safeguarding. The current focus on 
representative elements might not serve to 
safeguard these endangered elements.

- Government and parliament still have insufficient 
understanding of the role of the NatCom and of 
everything that UNESCO has to offer. This is needed 

Immediate needs for  
continuing  
implementation 

CHAPTER 4
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for local implementation issues, funding, and 
relationships with Paris and The Hague.

- A clearer implementation structure for approaching 
the communities.

- Greater communication and contact between 
NGOs for streamlining the process.

- Training for the Committee for Intangible Heritage.
- Revision of the current poster on intangible cultural 

heritage as a teaching aid both for community 
awareness and implementation agents.

- A description of the currently identified elements 
(Kachu, Tambú, Ka’i òrgel, Benta).

From an NGO perspective, the following needs 
were mentioned as being needed for the continuing 
implementation efforts:
- A gathering of NGOs to see what is happening in 

the field and what NGOs feel is needed to create a 
framework for inventorying. 

- In terms of finances: a framework that connects 
intangible cultural heritage to tourism, economics 
and safeguarding.

More longer-term needs (not specifically required for 
continuing the implementation at this point) include:
- Linking tourism and crafts.
- Education about daily living and philosophies 

inherent in the culture: a broad framework in which 
to place intangible heritage elements so that they 
are not seen as separate items, but part of the living 
web of traditions, philosophies, etc.

- Linking intangible heritage to nation building.
- Inventorying of the intangible heritage that 

concerns the youth, to be done through schools.
- A crafts school: a place where, on the one hand, 

people can learn a craft and, on the other hand, 
existing craftsmen have a place and the tools to 
carry out their craft.

Saba
This island’s cultural policy, incorporating intangible 
heritage, needs finalizing. An advanced draft policy 
framework exists and the island would like to receive 
assistance in reviewing the current document based on 
the latest standards. This would be a useful area in which 
to request UNESCO assistance. Cultural policy reviews 
are part of the general mandate/services of UNESCO 
and the UNESCO Kingston Cluster Office for the 
Caribbean already has experience with this in the region.

Sint Eustatius:
The following logistic needs exist:
- A laptop for generic implementation work would be 

useful. Currently the personal laptop of one of the 
intangible heritage team members is being used 
and needs replacement.

- A trip for several young people to the nearby 
island of Nevis where they could be introduced to 
the work of a craftsman who is still able to make 
traditional instruments that are also used in Sint 
Eustatius (but are basically not produced on the 
island anymore) would be useful.

- Organizing learning experiences for the community 
as a form of practical engagement for generating 
more inventory work, community awareness and 
community involvement.

The current support from Bonairean FuHiKuBo with 
inventorying is very useful. The organization has offered 
its cameraman and camera for field inventory. This is 
contingent on when FuHiKuBo is on the island making 
its own documentaries or else when the cameraman 
can be on the island and offer his free services for 
inventorying. To make this more practical, FuHiKuBo 
has been training the inventory team to do interviews 
and to use the equipment. However, in order for the 
practice to become structural and sustainable, it would 
be useful to have a camera, editing software, more 
comprehensive training, and digital archiving space. 
No planning or budget has been made for this, since 
the idea only concretized during the assessment visit 
and there are a lot of variables to consider, including 
the possibilities of shared digital deposits, shared 
equipment, joint training, etc. In case of an insular 
setup a standard arrangement would include a video 
camera, a NAS, editing software, a laptop for editing/
documenting and the related training. An indication of 
the cost of hardware and software can be derived from 
the costs budgeted for this by FuHiKuBo for Bonaire.

Sint Maarten
The short-term needs at the NatCom Secretariat level 
are:
Finances are always a problem, but it has become even 
more urgent after Hurricane Irma. Initiatives that are 
not part of the recovery efforts are, understandably, 
not easily included in national budgets or private 
funders’ budgets. As is common elsewhere, while 
intangible heritage might be included in Post Disaster 
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Needs Assessments (PDNAs) because of the publicity 
it has received from the 2003 UNESCO Convention, it 
does not receive the attention that tangible heritage 
does. Funding is needed for information gathering, 
community information sessions (community awareness 
sessions by trained presenters), training materials for 
teachers, and intangible heritage awareness materials 
like posters.

More long-term needs for Sint Maarten include: 
- Teacher training.
- More education in schools.
- Joint initiatives with government departments and 

NGOs

Group photo Curacao
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The only item specifically and intentionally 
mentioned for potential nomination for the UNESCO 
Representative List of Intangible Cultural Heritage of 
Humanity was Papiamentu in Curaçao and Papiamento 
in Aruba.16 Both islands are exploring the possibility of 
nominating these languages for the Representative List 
in 2019. They are considering working together on this 
with Bonaire, others islands of the Dutch Caribbean 
that might find it feasible, and the Netherlands. As 
a result, this might become a joint nomination. The 
Commissioner of Bonaire was not available for reactions 
during and after the visit concerning the inventory. As 
such, his perspective on this joint nomination is not 
known. 

In Sint Eustatius, String Band Music and herbs 
(medicinal and as teas) were also mentioned as 
potential candidates for the Representative List. If there 
was enough momentum behind the inventorying of 
‘bush and herbs and their benefits’ one respondent 
felt they could be considered for nomination for 
the Representative List, “even as a joint Kingdom 
nomination.”17

Calypso and Miss Blyden have been mentioned as 
possible nominations for the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding. Some 
inventorying has started on Calypso. One of its major 
practitioners is still alive and was interviewed recently. 
Miss Blyden is a drink made from a type of Opuntia 
cactus fruit. It is currently not produced anymore, but 
could be revitalized because the knowledge is still alive. 
The plants which produce the fruit were recently wiped 
out in the island, presumably by an organism brought 
in by a hurricane. Revitalization was seen as a potential 
collaborative project with Sint Eustatius National Parks 
Foundation (STENAPA).

Elements for possible  
international nominations 
with UNESCO 
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16 It is known that a language as such (here: Papiamentu/Papiamento) cannot be nominated to UNESCO. This refers 
to the possibility of language as a means of transmitting intangible heritage. E.g. singing, reading and telling stories in 
Papiamentu/Papiamento. 
17 For the formal aspects of nominating, see the report by Tim Timmers (appendix IV, p. 43) or the summary in 
chapter 2, pp. 8-9.



Some thematic lines are a question of both urgency 
and planning: disaster risk reduction is a crucial issue 
for the Windward islands with secondary impacts in the 
Leeward islands. Themes suggested for possible future 
research lines for knowledge development include:

- Intangible heritage & tourism 
 Most interest seems to be expressed in terms 

of how to better leverage heritage for tourism 
development. This has been mentioned mainly as 
a major theme, without any further specification of 
direction. Major reasons for its being mentioned 
are the islands’ current dependence on tourism 
and their economies of scale, which impede much 
other economic development. Issues mentioned 
included intersectoral policy and planning, nature 
and culture as combined touristic packages, product 
development and marketing. A secondary point was 
how tourism might affect heritage. Discussion points 
in this regard have been: the commercialization 
of heritage to the point that performances are 
adapting their form to accommodate economic 
niches and the fact that forms that are most easily 
commercialized are promoted while less marketable 
intangible cultural heritage is not supported as 
easily.

- Intangible heritage in formal education 
 This was also mentioned on all the islands in 

the sense that much intangible heritage is not 
transmitted to the younger generations and 
that inclusion in the curricula of primary and 
secondary education might be an important 
step in safeguarding intangible heritage. Some 

initiatives already exist in several of the islands, but 
these have mostly been piecemeal solutions, have 
remained at planning stages, or else have been 
reversed for lack of resources and other curricular 
priorities. Most islands are not aware of each other’s 
initiatives, and sometimes the initiatives are not 
known by some of the relevant actors in the island 
where they are being executed. Tertiary (higher and 
scientific) education was also mentioned, i.e. the 
current Cultural Studies Program of the University 
of Curaçao (UoC), which already pays attention to 
intangible heritage. A project funded by the NWO 
(Netherlands Organization for Scientific Research) 
looks at Imagining the nation in the classroom: a 
study of the politics of belonging and nationness 
in Sint Maarten and Sint Eustatius.18 Synergies 
could be developed with the intangible heritage 
implementation and the perceived needs of 
introducing intangible heritage in the curriculum.

- Intangible heritage & disasters
 The recent extraordinary intensity of the hurricane 

season has had a great impact on the Windward 
Islands of the Dutch Caribbean. On most islands 
some crucial physical structures, communication 
channels, public and private spaces have been 
destroyed, with Sint Maarten receiving the most 
damage. This has affected intangible heritage in 
many ways, from the destruction of sites and places 
of memory, to the disruption of the production of 
traditional articles, adverse impact on collections, 
diverting funds from intangible heritage activities, 
setting back community inventorying, etc. On 
the other hand, the latest hurricane also inspired 

Specified themes for further 
knowledge development
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makeshift craft selling spaces and new roadside 
eateries in Sint Maarten.

 Because of this, ‘Intangible heritage & disasters’ 
is a major theme in the Windwards. For the topic 
to be useful towards providing sustainability, 
these concerns need to include Disaster Risk 
Reduction, the inclusion of intangible heritage in 
Post Disaster Needs Assessments, and an overall 
view of intangible heritage, not only as potentially 
endangered by disasters, but also as a potential 
asset in preparing for and dealing with disasters. 
This means that tools will need to be provided in 
order to accommodate intangible heritage when 
dealing with natural disasters, and not only in 
response to natural disasters. Matters to consider 
might include the effects of hurricanes on various 
forms of intangible heritage, for example.

- Perspectives of different social classes on 
inventories 

 This was mentioned by one respondent. The sense 
was that culture bearers and other community 
members who contribute to inventories might 
belong mostly to the ‘common people’ and that 
elite sectors might not be impressed with the 
inventories because of this.

Thematic discussions
Some issues were not specifically mentioned as 
possible themes when respondents reflected on future 
planning, but came up in several contexts and as such 
warrant consideration as thematic lines. These include:

- Immigrant heritage
 Several respondents in each island mentioned 

the role of the intangible heritage of immigrant 
communities in territorial inventories. While 
many people recognize the importance of 
multiculturalism, they are also concerned about the 
perceived displacement of traditional culture that 
has existed in the islands for several generations by 
more recent heritage from immigrant communities. 
Sensitivities about the topic are enhanced by the 
Kingdom emphasis on diversity and super-diversity 
in the European context, and the 2003 UNESCO 
Convention’s focus on inclusiveness, human 
rights and intercultural exchange. Some existing 
traditional practices that are not widely known, and 
practices which only remain as retained knowledge, 

remain un-inventoried in the islands19 and many 
feel like the topic is not allowed due to diversity 
being an economic and policy principle in all 
islands. One issue mentioned specifically in Aruba 
and Curaçao was how traditional performances 
and related intangible cultural heritage are being 
transformed by similar traditions from the region 
and how younger generations take this transformed 
heritage to be 19th century local traditions.

- Intangible heritage in non-formal education 
 This was not mentioned specifically as a theme, but 

has been used in all islands for building community 
awareness, promoting inventorying, and sustaining 
transmission. Discussions of transmission usually 
turn to both formal and non-formal education as 
modes of transmission. 

Some of the themes relate to other issues being 
discussed on several different islands, such as the 
logistical dynamics of implementation, limited 
resources, effective safeguarding, and transmission 
in changed social conditions. However, as mentioned 
before, several topics of importance were not seen as 
directly relevant for future research lines, as is the case 
with inclusion/exclusion of social groups, controversial 
heritage, government - NGO communication, inter-
sectoral policymaking and action, etc. For effective 
planning and coordination, it might be useful to spend 
more time on these issues. Most respondents were 
inclined to think in terms of complex programming 
that focused on island-specific solutions but that 
still related to a sub-regional context of action while 
also functioning within Kingdom parameters and 
relationships and connecting with the Caribbean 
region. Such involved engagement requires clearer 
collective understanding which actors did not seem to 
think of at the moment. 

Also, all respondents offered their ideas, comments, 
suggestions and advice based on the perceived needs 
from their particular position. Their focus was both 
specific to their type of involvement (as government, 
NGO, expert, or supporting organization) and most 
of the time included a broader view of the insular, 
sub-regional or Kingdom activities and dynamics. 
Consistently missing from this has been an overall 
knowledgeable engagement of the 2003 UNESCO 
Convention itself. Themes developed in the past 
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19 The Convention’s website mentions that “…some [States] limit themselves to inventorying indigenous or native 
intangible cultural heritage while others – Belgium and the USA, for instance – also take into account the intangible cultural 
heritage of immigrant communities (“Drawing up inventories - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO,” n.d.).



years (such as intangible heritage in formal education, 
or policymaking), issues of concern for the General 
Assembly of the 2003 UNESCO Convention (such as 
global distribution of accredited NGOs, including low 
participation of Caribbean NGOs; insufficient usage 
of the Intangible Cultural Heritage Fund (of the 2003 
UNESCO Convention)), and resources available to 
the states that are parties to the Convention (Fund, 
global facilitators as implementation resources) relate 
to expressed intentions and concerns in the islands. 
These remain outside the islands’ package of possible 
solutions. In short, strategies and solutions were 
conceived of as local, regional and state administrative 
problems rather than issues that concern the 2003 
UNESCO Convention.

It would be useful to more fully engage UNESCO 
resources in this area, for example through the 
Convention’s Overall Results Framework,20 additional 
targeted capacity building, and a comprehensive look 
at future planning of implementation.

Synergy and connection to other initiatives and 
developments
In considering themes for future planning, it would 
be useful to reflect on the fact that there are several 
initiatives in the Dutch Caribbean that might benefit 
from collaboration and might serve thematic 
approaches to implementing the 2003 UNESCO 
Convention. Synergies with many projects and 
programs have already occurred.21 Most of these lead 
to long-term and sustainable results and it might be 
useful to further explore these results and use them 

more strategically. Some other important contacts 
remain unexplored, however. 

University research and teaching programs and 
projects, for example (including several NWO-funded 
projects, such as Imagining the nation in the classroom, 
Traveling Caribbean Heritage, and Cultural Practices 
of Citizenship under Conditions of Fragmented 
Sovereignty) touch upon themes that have come 
up in implementing the Convention, such as issues 
of authenticity,22 migrant heritage, transmission 
through formal education, heritage management 
and further institutional capacity building. For the 
purpose of its Culture Studies Program, the University 
of Curaçao has actually developed a curriculum 
around the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention. Exchange between the program and the 
implementation network in Curaçao and Bonaire has 
happened but it needs to be structured for mutual long-
term benefits.
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20 https://ich.unesco.org/doc/src/Draft_overall_results_framework-EN.pdf 
21  See UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2017.
22 Although the Convention rejects the use of authenticity in defining intangible heritage elements, the origin of this 
stance in the debates in the participant states relates to complex issues such as the World Heritage Convention and 
minority/migrant rights that require reflection beyond simple terminology. The issue of authenticity has surfaced several 
times in the post-ratification intangible heritage scene in the islands. On an international level, scholars like Chiara 
Bortolotto (2013) have also problematized this concept.



Financial resources needed for further 
implementation of the 2003 UNESCO Convention / 
continuation of the Dutch Caribbean ICH Committee
As mentioned before, islands might find it difficult to 
finance implementation to the desired levels through 
their own means because of their current financial 
situation. Nevertheless, each island government 
has verbally committed in the past to investing in 
implementation according to their ability. However, 
such commitment cannot be quantified at the moment 
because no final implementation plans exist.

Potential sources of funding
Although financial resources always seem to be a 
problem for most people, there are plenty of sources 
for funding concrete projects. Some of them are 
listed below. Resources tend to be less easily found 
for sustained activities, especially for paid personnel, 
continuing education, institutional continuity, and 
supervisory/monitoring/regulatory oversight. In the 
spirit of the 2003 UNESCO Convention, these would 
have to be aligned in such manner that major attention 
is paid to the sustainability of safeguarding intangible 
heritage. This includes the viability of culture bearer 
groups and practices, transmission mechanisms, public 
awareness and intercultural understanding.

Much has been made of project vs program funding 
to deal with similar issues of sustainability. Beyond this 
distinction, island characteristics need to be considered. 
For example, financing institutional programming 
without planning for regular updating of the 
institutional memory leads, in many cases, to stagnation 
due to a small human resource base and related regular 

personnel turnover or major multi-project personnel 
assignments.23 

Island governments have shown their willingness to 
support cultural programming in the past; including 
the 2003 UNESCO Convention. Financial coverage 
in the past was limited to specific activities. This 
might change if there is a concrete plan of action for 
each island, although financial resources tend to be 
limited. The governments have also indicated their 
willingness to contribute as they find feasible. Aruba 
will explore collaborating through current budget 
programs if intangible heritage can be incorporated 
into them, especially from the social affairs sector. 
Curaçao indicated that they would have to analyze 
each proposal on a case by case basis, because the 
current arrangement of financial supervision means 
that any new expenditure needs to be offset by cuts in 
current expenditure. Saba is committed to intangible 
heritage and broader cultural sustainability and would 
incorporate intangible heritage in their cultural policy to 
make its safeguarding more feasible. Authorities from 
Bonaire, Sint Maarten and Sint Eustatius were not 
able to be interviewed during the exploratory visits. 

The Netherlands has contributed generously to 
the capacity building program for the islands (and 
Suriname) on behalf of the Kingdom. This program has 
had some major achievements.24 Additional funding 
could be useful to make these achievements more 
sustainable. Needs for the program were determined 
by the islands in 2013. With better understanding of 
the 2003 UNESCO Convention and of the sub-regional 
context of implementation, and available evaluation 

.
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23 SIDS (Small Island Developing States) has become the current framework through which island characteristics in 
strategic planning, policymaking and community development dialogues are viewed. However, when invoking SIDS, 
structural/organizational aspects of sustainability, are usually not sufficiently clearly dealt with. This is despite the 
SAMOA Pathway intention to “develop human and institutional capacities so as to build the resilience of their societies 
and economies, while encouraging the use and retention of knowledge in all its forms, including traditional knowledge, 
within those States and ensuring accountability and transparency in all capacity-building efforts by all parties.” 
24 See UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 2016; UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean 
2017.



of results, priorities might be re-examined and efforts 
aligned to make structural improvements.

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Fund
The Intangible Cultural Heritage Fund of the 2003 
UNESCO Convention was set up to assist all member 
States with the implementation of the Convention. The 
capacity building program done in the Dutch Caribbean 
was funded through earmarked financial contributions 
deposited into this fund by the Netherlands on behalf 
of the Kingdom. A significant portion of the fund is not 
earmarked and is available to member states. This has 
to be applied for by the Kingdom.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
The Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied 
(PBCCG) operates in all of the Dutch Caribbean islands 
and focuses on supporting projects that fall under the 
following six cultural sectors: history and literature, 
visual arts, performing arts, art and culture education, 
nature conservation, monument care. Project proposals 
are evaluated on a case by case basis and usually 
receive one-time funding. Any project that falls within 
their regular requirements will be considered for 
funding up to NAf 25,000 (approx. €11,700). In the past 
the fund welcomed inter-insular projects. 

Mondriaan Fonds
The Mondriaan Fonds was the first organization, besides 
UNESCO and island governments, to fund Dutch 
Caribbean participation in Convention-related activities 
when it funded the participation of representatives 
of each island in the 2012 international meeting on 
‘Intangible Heritage - Chances and Opportunities 
for Policy’, organized by VIE25 and held in Deurne 
(the Netherlands). The conference was organized in 
connection with the Kingdom ratification of the 2003 
UNESCO Convention. The Mondriaan Fonds has 
historically been a major supporter of the cultural sector 
in the Dutch Caribbean. Current fund focus areas that 
might be especially relevant include ‘Samenwerken’ 
(Working Together), ‘Presenteren en programmeren’ 
(Presenting and Programming) and, more specifically 
the ‘Bijdrage Beschermd Cultuurgoed’ (Contribution to 
Safeguarded Heritage) which, due to its nature, might 
be more applicable to the public bodies, ‘Internationale 
Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen’ for 
international cooperation between heritage institutions, 
‘Digitalisering’ (Digitization), and ‘Projectinvestering 

Instellingen’ (Project Investments by Institutions). 
Other focus areas also cover crucial Convention 
implementation topics.

Stichting DOEN
Another funder of cultural projects in the Caribbean 
islands is Stichting DOEN. The foundation does not 
specifically target heritage in their programming, which 
is geared to the “speeding up of transitions to a circular 
economy in which common ground is paramount, 
where everyone can participate, and where there is 
room for radical visionaries who present a new view 
of the world.” However, within this mandate, novel 
ways of dealing with heritage through visionary art 
projects, inclusive community participation and youth 
involvement tend to be considered positively. 

Fonds voor Cultuurparticipatie 
In its 2017-2020 policy plan, entitled ‘Cultuur maakt 
iedereen’, the Fonds voor Cultuurparticipatie mentions 
their intention to investigate how they can strengthen 
collaboration among countries of the Kingdom. Based 
on a needs study, the fund stimulates new partnerships 
between institutions and partners in the different 
countries of the Kingdom with special attention to 
exchanges between youth culture in the Kingdom.
A footnote specifically indicates that this includes 
the four countries and three public bodies. The fund 
generally focuses on projects concerning cultural 
education and cultural participation. Current funding 
areas of particular relevance include ‘heritage 
education’ and ‘Strengthening cultural education in 
secondary vocational education’.
In her letter on culture ‘Culture in an open society’ from 
2018, in which the Dutch Minister of Education, Culture 
and Science outlines her view of the value of culture 
and looks forward to the cultural policy in the years after 
2020, she is making available one million euros a year 
for the years 2018-2021 for intangible heritage, through 
the Fonds voor Cultuurparticipatie fund.
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Chapter 1 already indicated: “Ratification of the 
2003 UNESCO Convention has brought about quite 
a few developments on the islands. National consul-
tations, joint training, field inventory exercises, local 
initiatives of public awareness, additional training of 
implementation agents and synergistic actions with 
local and inter-island work have all together created 
a culture of heritage engagement at different levels, 
as well as concrete results in the form of inventories 
and implementation structures.”

However, islands have some common problems and 
might profit from looking at them as systemic, rather 
than island-specific issues. This has many forms, 
including continual change of governments, overall 
financial weakness of all the islands, a lack of a policy 
framework for intangible cultural heritage from the 
national governments or the Executive Councils, little 
endorsement of implementation through official bodies 
such as Steering Committees, or evaluative bodies, and 
the lack of financial commitments. All these, and other 
factors contribute to the lack of continuity, as described 
in chapter 2. Possible solutions might also be systemic. 
Experience with the implementation, and responses 
gathered during the current assessment work, suggest 
that these solutions ought to cover three areas: 
- Agreement on strategic collaboration, within the 

Kingdom and on a sub-regional level.
- Elaboration of strategic plans.
- Understanding the place of curation/management 

of knowledge. 
Recommendations in these areas for the period 2018-
2020 follow in this chapter. 

Collaborative frameworks
While implementation is a matter that concerns every 
individual island, collaboration would go a long way 

in dealing with common realities, leveraging joint 
resources, and collaborative learning. The ‘Report on 
some questions of constitutional law and administrative 
law for the purpose of the implementation of the 2003 
UNESCO Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in the Dutch Caribbean’ 
suggests a collaboration agreement among all 
parties within the Kingdom on constitutional grounds 
given that this is widespread practice, or else more 
informal agreements.26 The report also recognizes the 
actual mutual support that has already been given. 
The Capacity Building Program has created several 
collaborative relationships among the seven entities, as 
can be evidenced from the report on phases I and II of 
the program. Worthy of mention, in this regard, is the 
creation of the Dutch Caribbean ICH Committee and 
the proposal of a Protocol of Collaboration among the 
six islands, collaborative initiatives in the islands (such 
as sharing of training materials and expertise, FuHiKuBo 
coverage of all islands) and UNESCO support through 
the UNESCO Kingston Cluster Office for the Caribbean, 
and assigned global facilitators for the 2003 UNESCO 
Convention.

It would be useful to consider the two sets of 
agreements that flow from these considerations: a 
Kingdom-wide collaboration framework, and a Dutch 
Caribbean sub-regional framework. These should 
provide clarity of roles, positions, agreements, and 
expectations. They should also provide ways to make 
the collaboration that has already been experienced 
more efficient and less surrounded by uncertainty 
and unclear continuity. In this regard, it is also worth 
mentioning that pursuant to the letters from December 
2015 by Minister Bussemaker of the Dutch Ministry of 
Education, Culture and Science to her colleagues within 
the Kingdom, in which she mentioned the possibility 

Conclusions

CHAPTER 8
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(based on feedback from the Dutch Caribbean) of 
adding a representative for the Dutch Caribbean to the 
Raad voor Cultuur’s UNESCO Committee on Intangible 
Heritage, which advises the Minister on international 
nominations of intangible heritage with UNESCO, 
the Dutch Caribbean ICH Committee proposed Dr. 
Rose Mary Allen for this position. This proposal was 
then accepted. Dr. Allen had an initial contact with the 
Committee (note: she indicated that there have not 
been any further contacts since). The Committee meets 
upon the Minister’s request. When this will be was not 
known at the time of compiling this report. 

Heritage Framework(s)
The Final Report on the first two phases of the Capacity 
Building Program indicated that “All capacity” building 
workshops have stressed the importance of having 
a framework in place to support the implementation 
of the 2003 UNESCO Convention and to effectively 
safeguard intangible heritage.”27 The report also shows 
that the achievements of implementation were arrived 
at through very uneven means that might not be 
sustainable: especially a lack of personnel and funding.

It might be useful to develop heritage strategies 
that focus on strategic planning and programming. 
Such strategies could build on existing assets and 
achievements, such as the Committees for Intangible 
Cultural Heritage, inventorying practices, trained 
implementation agents, synergistic relationships to the 
heritage community, etc. Planning would also prioritize 
actions, and clear confusions about resources needed. 
Much has been accomplished with little financial or 
personnel commitments. This can be leveraged for 
future developments while at the same time making 
sure that unsustainable aspects are eliminated (such 
as excessive workloads or limited number of people, 
lack of initial follow through of next actors in line, 
spending more on expenses that could have been 
shared). Finally, planning would involve all stakeholders 
in strategic relationships and would transcend the 
current discrepancies between NGO/Community Based 
Organization (CBO) work and government action.

Such heritage strategies would be in concordance with 
the UNESCO global strategy28 of intangible heritage 
and could be developed by UNESCO experts in 
collaboration with the Dutch Caribbean ICH Committee. 
However, for the sake of continuity, it would be best to 

plan such a project bearing in mind the training of local 
resource people so that they can carry the strategy. 
Such a participatory approach could be useful since it 
would offer locals the opportunity to learn about the 
process of creating heritage strategies according to 
the Convention expectations. A participatory approach 
would also be useful for ensuring the broader UNESCO 
perspectives on cultural instruments and for ensuring 
their effective management later on. 

Collaboration within the Kingdom
Collaboration within the Kingdom has been an 
important area of attention from the beginning. Further 
to the ratification of the 2003 UNESCO Convention, 
a first consultation was organized in Deurne, the 
Netherlands, in 2012, by Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage. Stakeholders from the different 
islands who were involved in practical aspects of 
safeguarding intangible heritage were invited to this 
consultation. The Dutch Centre regularly contacts the 
members of the Dutch Caribbean ICH Committee 
to consult with them about news and developments 
on the islands and in the Netherlands as regards the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention. 
Members of the Dutch Centre attended all capacity 
building training sessions as observers. Experiences 
and knowledge were exchanged on these occasions. 
The Dutch Centre also shared experiences in the 
domains of safeguarding, drawing up inventories, and 
preparing files for nominations to the Representative 
List of UNESCO with those present several times. The 
opportunities for support by the Dutch Centre and the 
opportunities for collaboration were discussed with the 
individual islands.

The various safeguarding materials developed by the 
Dutch Centre since 2012 were shared with the islands, 
such as forms to prepare a safeguarding plan and the 
visualization of intangible heritage in the Netherlands 
within three circles: Netwerk Immaterieel Erfgoed 
(Intangible Heritage Network), Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland (Inventory of Intangible Cultural 
Heritage in the Netherlands) and the Register van 
Inspirerende Voorbeelden van Borging (Register of 
Inspiring Safeguarding Examples).

Furthermore, there was consultation on the heritage of 
the Dutch Caribbean communities in the Netherlands, 
which has of course been derived from the intangible 
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reflect the diversity of intangible cultural heritage and the importance of its safeguarding and are implemented”. More 
encompassing framework issues have been raised at several Convention meetings over the years.



heritage as practiced on the islands. The Dutch Centre 
finds it important that the intangible heritage of the 
Dutch Caribbean communities is also given a place in 
the Netwerk Immaterieel Erfgoed and the Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland, but likewise finds it 
important that there should be proper consultation and 
exchange of information with the islands on possible 
registration. Agreements about this were made with the 
three countries and the three public bodies in the Dutch 
Caribbean.

It is recommended that this collaboration / coordination 
/ information exchange be reinforced in the next few 
years. 

An integrated heritage strategy
The various issues for programmatic lines in respect 
of knowledge development play out differently in 
each island but affect all of them. For example: Saba’s 
potable water management system has intangible 
components, such as the craft of constructing traditional 
cisterns, but is also intimately tied to the architecture 
of the houses, property ownership and relationship 
to the land. Invoking different treaties and regulations 
for dealing with this heritage is possibly more trouble 
than it is worth, especially given Saba’s history of 
solving their own problems in spite of international 
dynamics (building the Saba road and rebuilding after 
Hurricane Irma are two examples). On the other hand, 
in Curaçao, the implementation of the 1972 UNESCO 
World Heritage Convention has an impact on the 2003 
UNESCO Convention as well as the Malta Convention 
(Council of Europe) when the government treats sites 
of intangible or archaeological heritage like World 
Heritage sites or as non-sites because they are not built 
heritage.
An integrated heritage framework seems useful for 
these small islands. Such can also be argued from a 
SIDS perspective,29 following the SAMOA Pathway 
outcome document, in its capacity building section,30 
including the suggested actions in article 109,31 sections 

(b),32 (f)33 and (i)34. Unintegrated implementation of 
separate international instruments is simply not feasible 
for the islands. Just the legal constructions require 
much attention as a result of which the policy and 
management tend to take on too many resources.35 
The Saban example of a Heritage Center that brings 
together archaeological and intangible heritage and 
the MOU between the government, SABARC, and the 
Saba Conservation Foundation are promising.

SIDS usually lack the necessary personnel, 
organizational and infrastructural capacity to implement 
all the treaties and conventions that they ratify or 
co-ratify. A further consequence of the small scale is 
that dealing with different international instruments is 
too cumbersome and that the way such instruments 
deal with sub-aspects of an issue is too fragmented 
(e.g. splitting heritage into monuments, landscape, 
archaeology, museums and intangible heritage) for 
a SIDS. The implementation of international cultural 
regimes by the Caribbean part of the Kingdom is 
usually perceived to be fragmented and cumbersome. 
The 1972 and 2003 UNESCO Conventions and the 1995 
Malta Convention can be implemented more efficiently 
and more effectively from an integrated framework, 
where practical experience and practical approaches 
become important, so that the implementation can 
be adapted to a SIDS context. In such an approach, 
the concepts and assumptions of the different treaties 
and conventions should be in concordance with each 
other. Authenticity, special universal value, intangible 
heritage, community, investigation and management 
are examples of concepts that are used quite differently 
in the different cultural treaties and conventions.

Heritage management/knowledge curation
Articles 11, 12 and 13 of the 2003 UNESCO Convention 
emphasize inventorying of intangible heritage and 
related safeguarding measures. A principal focus then 
becomes support of culture bearer practices, and an 
infrastructure that promotes safeguarding, through 
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29 SIDS: Small Island Developing States; see http://www.2030caribbean.org/content/unct/caribbean/en/home/
sustainable-development-goals/samoa-pathway.html.  
30 Art. 108. We affirm that small island developing States require continued and enhanced investments in education 
and training programmes to develop human and institutional capacities so as to build the resilience of their societies 
and economies, while encouraging the use and retention of knowledge in all its forms, including traditional knowledge, 
within those States and ensuring accountability and transparency in all capacity-building efforts by all parties.
31 Art. 109. In this regard, we strongly support the efforts of small island developing States:…
32 (b) To strengthen their national institutions to complement capacity-building;
33 (f) To build national capacity, where appropriate, to utilize cost-benefit analysis for informed policymaking in the area 
of sustainable development, including models specific to small island developing States that evaluate the technical, 
financial, social, economic and environmental aspects related to the accession to and ratification and implementation of 
multilateral environmental agreements and related instruments;
34 (i) To enhance regional and interregional cooperation among small island developing States on education and 
training so as to identify and apply appropriate good practices as solutions to shared challenges;
35 Ansano & Kraan, 2015.



(among other things) documentation, dissemination 
and accessibility of knowledge. These instruments 
tend to revolve around inventories and information 
repositories and activities that promote knowledge 
sharing. One symbol of this process has become the 
websites of national or regional registries. The islands 
have been offered a way to collect and make accessible 
their information through websites for their inventories/
registries. However, one common finding among the 
islands has been that the websites are seen only as 
information systems insofar as they provide information 
on the elements registered, and are not seen as means 
or instruments.
 
Going beyond mere data display, Bonaire has 
specifically mentioned digital storage, and Aruba has 
discussed management options for the database that 
should drive eventual websites. Beyond this there 
still needs to be a consciousness in the islands of 
the information management that is needed for the 
implementation. Issues that have come up during 
the assessment investigation include: management 
of archival materials (such as Will Johnson’s archive 
in Saba, several archives in Aruba, and Curaçao) 
that provide interpretive, contextual and supportive 
materials for intangible heritage management; 
management of and linking to current knowledge 
production (such as Proyecto Rescate’s oral historical 
research; repositories for inventory data that may not 
always be used in the front end platforms of inventories 
but still need managing - such as many terabytes of 
documentation by FuHiKuBo, still to be digitized; select 
materials from oral history collections on Curaçao).36 
A related issue is the need to create redundancies to 
safeguard this information. Much of the information 
from FuHiKuBo, for example, exists only on one 
medium, at one location. A final issue is the curation 
of heritage knowledge. For example, Saba’s cultural 
policy framework calls for gathering information that 
is not readily available. This framework should provide 
information to the Saban public that is not available on 
the island, or that is not easy to obtain there. This type 
of information can be found elsewhere in Dutch and 
Curaçaoan archives. These are image banks that can 
be found online, but are subject to copyright although 
they can actually sometimes be considered to be Saban 

heritage. At the same time relevant information for 
some of the contextual knowledge is available in the 
Collectie Nederland: http://data.collectienederland.nl/
search/?q=saba, but is not part of the local knowledge 
management. 

Because of economies of scale, most solutions for 
knowledge production and management are difficult 
for each island to implement alone. FuHiKuBo ’s 
regional approach is a limited but important solution 
on the knowledge production side. Previous inter-island 
collaboration between FuHiKuBo, Proyecto Rescate, 
Fundashon Stripan, and individual researchers (on oral 
historical training and exchange) and other similar 
work offer an additional model. Collaborations more 
directly based on the2003 UNESCO Convention have 
also been practical ways of moving forward (such 
as NAAM inventory training support for Aruba, Sint 
Maarten inventorying practice serving as a model 
for other islands, Curaçao teaching materials and 
modular training setup inspiring similar initiatives 
in other islands). Most of these activities still only 
deal with knowledge production and do not look at 
knowledge curation from beginning to end. The 2003 
UNESCO Convention’s emphasis on community agency 
means that such knowledge curation should also be 
participatory and open.

Participatory models run from the Wiki Inventory of 
Finland,37 and the participatory involvement in the 
Netherlands to the radically participatory methodology 
developed by Colombia for inventorying, documenting 
and curating ICH.38 A few practical approaches might 
be fruitful in the insular context. The action points for 
this are:

1. Extend FuHiKuBo’s inter-insular work of 
documentation, while taking the requirements 
of the 2003 UNESCO Convention more clearly 
into account. At present FuHiKuBo is doing a lot 
of documentation work that would be hampered 
if they were, for example, to only do work that 
requires free, prior, informed consent. However, 
some FuHiKuBo volunteers can be trained to 
specifically do this work. On Sint Eustatius, locals 
are already being trained to do the documentary 
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36 This is in line with the Guidance Note on Inventorying, which states that “In many States Parties, other ongoing 
processes may be in place for the inventorying of tangible cultural and/or natural heritage and/or movable heritage, 
which may be directly or indirectly linked with intangible cultural heritage. Different governmental agencies or 
organizations usually lead these processes. They may follow a different methodology from the one considered for 
inventorying living heritage. However, considering that the definition of intangible cultural heritage provided by the 
2003 UNESCO Convention (Article 2.1) includes spaces and objects associated with intangible cultural heritage, 
institutions concerned should consider the relationships between an inventory of intangible cultural heritage and such 
existing inventories that focus on other types of cultural heritage (see paragraph 41). These institutions should seek to 
strengthen collaboration with entities responsible for other heritage inventorying processes” (UNESCO 2017:7). 
38 https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/ 
38  Frieri, S. (2015). Manual de herramientas participativas para la identificación, documentación y gestión de las 
manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bogotá: Ministerio de Cultura.



work and this can be further supported from a 2003 
UNESCO Convention perspective.

2. Incorporate inter-island visualization for public 
access through an organization like the DCDP 
(Dutch Caribbean Digital Platform). While this 
site is currently only a Curaçao curated site, it 
was originally conceived as part of an inter-island 
digital heritage and scientific information curation 
platform of the respective libraries of the islands 
and Suriname. The DCDP manager is willing to 
work with the intangible heritage communities to 
host materials. Such access could, however, also 
be through Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage (see chapter 3), depending on the islands’ 
preferences. An issue with any method or platform 
used will always be finance. Personnel might 
also require special attention due to their current 
workloads (if existing personnel are assigned this 
work).

3. Public access does not mean public curation 
because the public could also passively access the 
material as consumers. Curation should include 
some level of contribution to the inventories 
(including inventorying, adding elements, 
suggesting descriptions, etc). The Wikipedia 
training being currently given as part of the 
Traveling Caribbean Heritage project is a useful 
resource in this sense, both because of the skills 
it provides and because it involves current and 
potential knowledge curators from the islands (at 
present only the training being done in Curaçao, 
and Bonaire, are on record). Participatory curation 
also goes beyond transforming information 
into active promotion. Sint Eustatius has already 
experimented with this through community theater 
specifically with ICH in mind, although all the 
islands are doing some promotion. Participatory 
methods could be developed in collaboration with 
UNESCO. 

All curation models should be part of an overall 
heritage framework to prevent public lack of interest on 
some islands following initial successes.

Localization
A related issue is the localization of the 2003 UNESCO 
Convention: its translation into locally meaningful 
action. This ranges from using the terms “intangible 
cultural heritage” or “intangible” (or translating 
them into Papiamentu and Papiamento) to adapting 
implementation efforts to the existing dynamics 
(including limited human resources, existing policies 
and activities that might yield other safeguarding 
frameworks besides territorial inventories), and to 
engaging existing cultural and social service policies. 
These are issues that have been thought through at 
some level in the 2003 UNESCO Convention, and 
there seems to be a need on the ground for paying 
more attention to this. One example would be to build 
capacity on intangible heritage, making policy and 
constructing relevant frameworks (and including policy 
makers in the process). Bonaire has done this, Saba 
and Sint Eustatius are working on their culture policy 
now. Curaçao is renewing its 2001 cultural policy and 
Sint Maarten is turning its cultural policy framework 
into a cultural policy, while Aruba has a cultural policy 
that is still in the process of implementation but Aruba 
is willing to look at how intangible heritage may fit into 
both this cultural policy and into a social development 
policy. 

One particular issue of localization that has come 
up over the years is the possibility of differential 
implementation formats that would include existing 
local frameworks, such as making inventories that would 
not lead to nominations on the International Lists, but 
that would rather serve to introduce and enforce local 
measures that would run from safeguarding (according 
to the 2003 UNESCO Convention) to protecting 
(following other international instruments, such as those 
related to Traditional Knowledge), and use for branding.

Controversial heritage
Intangible cultural heritage in the islands might run 
the risk of memories being chosen selectively (such as 
the immediately pre-industrial period as the good old 
times) or debates being sidestepped (such as why it is 
difficult to organize slavery commemorations in Bonaire, 
why ‘nega business’ might be a legitimate name for 
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an intangible heritage element in Sint Eustatius, how 
the lack of a monuments law affects Aruban intangible 
cultural heritage related to built heritage, documenting 
the transition of a white majority to a black majority 
population in Saba, the persistence of cockfighting in 
several islands, or the unwelcome or limited role of 
women in some intangible cultural heritage elements 
or the misogynic attitude in some cases). It seems 
pertinent to devote attention to these issues because 
they affect implementation in many ways:
While the 2003 UNESCO Convention calls for 
community participation, some topics might be 
sensitive enough to provoke silence in the communities, 
resulting in some important elements not being 
safeguarded (Guene words, and place names come to 
mind for both Bonaire and Curaçao; popular spirituality 
that was condemned by the church and the legal 
system for centuries; church attitude towards Calypso in 
Sint Eustatius).

Intangible heritage that might not be widespread but 
that is still characterized by a long intergenerational 
transmission and has an impact on the population 
in general could go un-inventoried (this might 
include Jewish practices that have been absorbed 
and transformed in various ways, economy-related 
intangible heritage like collective labor and popular 
saving schemes; local entrepreneurship models like that 
of fishermen in Bonaire, Curaçao or Sint Eustatius).
Traditional medicine, African-based spirituality, and 
certain other domains might be controversial because 
of pressure from groups with social power to affect their 
inventorying or denomination as intangible heritage.

Specific field response actions
The ‘field’ points of action given above are summarized 
here. They are all actions based on requests from 
respondents, answers to questions about possible 
projects that could be executed in 2018-2020, and 
proposals concerning areas of needs observed 
during the assessment visits to the islands. They 
include activities that might have immediate financial 
consequences and have not been previously budgeted 
either by the NGOs or governments. Any budgets listed 
that are still to be budgeted have been provided during 
the assessment.
This has turned into a sizeable assessment report which 
makes many recommendations and identifies concrete 
actions based on the conclusions. This chapter provides 
a short summary of challenges and the accompanying 
recommendations on a chapter-by-chapter basis. 
It is followed by a short explanation of the follow-up 
actions jointly proposed by Richenel Ansano, Tim 
Timmers and Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage, and the corresponding timing. They are 
accompanied by a table outlining them.

Challenges and recommendations by chapter
Chapter 1: Assignment, method and summary of the 
findings
The three major challenges are:
- A lack of coordination between the government 

and NGOs
- Continuity of staff
- Financial support
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Action point How identified Budgeted by the 
respondents

To be carried out in 
2018

Comments

All islands

Further capacity 

building tailored to 

SIDS institutional 

capacities. Include 

a session for policy 

makers, ministers and 

commissioners.

Indicated by 

several issues of 

continuity, excessive 

staff workloads, lack 

of information for 

political leadership.

Not budgeted. Not easily done in 

2018. Not part of 

standard UNESCO 

intangible heritage 

materials.

Topics: 

political leadership 

of implementation; 

institutional capacity; 

SIDS nature of the 

territories

Inventory 

documentation kit

Request by FuHiKuBo 

to expand their kit; 

observed need in 

Sint Eustatius and 

in Curaçao and Sint 

Maarten.

Only the Bonaire 

request is budgeted, 

but an overall budget 

would be easy to 

make.

Yes, provided 

there is a budget. 

Most probably the 

equipment could be 

bought and people 

could receive initial 

training within three 

months.

FuHiKuBo should be 

consulted for logistics, 

technical support, 

training; additional 

training may be done 

as part of the capacity 

building program 

based on existing 

UNESCO facilitation 

modules.

Aruba

Field inventory 

exercise.

Observed need and 

past experience.

Not budgeted. Past 

training could be 

used as a guide 

for expenses. This 

information should 

be available from the 

NatCom.

Yes. All islands have done 

a field inventory 

exercise. In Aruba’s 

case several 

complications made 

the experience less 

than ideal and suggest 

the need for new 

training. This would be 

useful for the intended 

new planning of 

inventorying.

Bonaire

Inventory 

documentation kit

Request by FuHiKuBo 

to expand their kit.

Yes, see chapter 3. Yes, provided there is 

a budget.

Mentioned above 

for all islands but 

specifically mentioned 

by Bonaire.
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Action point How identified Budgeted by the 
respondents

To be carried out in 
2018

Comments

Curaçao

Revision of the current 

ICH poster as a 

teaching aid both for 

community awareness 

and implementation 

employees.

Training for the ICH 

Committee.

NatCom input. Not budgeted. 

Previous training of 

a similar nature cost 

less than $5,000 with 

local facilitators. Given 

the Committee’s 

supervisory nature 

and the related range 

of knowledge needs, 

the addition of an 

international facilitator 

would be advisable.

Yes, provided there is 

a budget. Introductory 

training was already 

given to the ICH 

Committee. More 

comprehensive 

training could be 

given before 20 

December 2018, 

when they are 

installed officially.

A gathering of 

NGOs to see what 

is happening in the 

field and what NGOs 

feel is needed to 

create a framework for 

inventorying.

NGO input. No. This could be 

included, however, 

in a broader heritage 

framework setup. 

Would not need to be 

budgeted separately 

in 2018.

Could easily be done 

in 2018, but it would 

be better if this was 

included in a heritage 

framework planning 

schedule.

Nominating 

Papiamentu/

Papiamento for the 

Representative List

Intention of Ministers 

of Aruba and Curaçao. 

A meeting between 

the two colleagues in 

July should finalize 

their intent.

Budget is being 

prepared.

Partially. See the comments on 

nominating languages 

and on nominations 

from the Kingdom.

Saba

Saba cultural policy 

support/

review.

Requested by the 

Saba Cultural Policy 

Team.

No. If this is done 

through 

UNESCO, they would 

provide a budget.

Depends on when the 

process is started.
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Action point How identified Budgeted by the 
respondents

To be carried out in 
2018

Comments

Sint Eustatius

Inventory 

documentation kit

Need was observed 

during assessment.

No, but this should 

ideally be done as 

part of a setup for all 

islands.

Yes.

A trip for several 

youths to Nevis to 

visit a craftsman who 

is still able to make 

traditional instruments 

that are also used in 

Sint Eustatius (but are 

basically not produced 

on the island 

anymore).

ICH Committee input. Not budgeted. Yes.

A laptop for generic 

implementation work.

ICH Committee input. Not budgeted. Not budgeted.

Hosting learning 

experiences for 

the community as 

a form of practical 

engagement for 

generating more 

inventory work, 

community awareness 

and community 

involvement.

ICH Committee input. Not budgeted. Yes. This would be an 

ongoing program, but 

first events could be 

done in 2018, based 

on past experiences 

of the ICH Committee. 

Overall planning time 

can be short.

Sint Maarten 

Incorporating ICH in 

disaster management 

and

dealing with other 

issues of ICH and 

natural disasters.

NatCom input. Not budgeted. Yes. This will be part 

of the next phase of 

the Capacity Building 

Program for the Dutch 

Caribbean, to be done 

in 2018
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Chapter 2: Legal and administrative relationships and 
procedures
- Tim Timmers has made the following 

recommendations in his report:
• Establish the procedure for international 

recommendations for one of the UNESCO lists for 
the Dutch Caribbean.

• Draft a collaboration agreement among the four 
countries for the implementation of the 2003 
UNESCO Convention

• Draft a collaboration agreement among the six 
islands of the Dutch Caribbean.

• Make sure that the contact for the public bodies 
with the Dutch Ministry of Education, Culture 
and Science has sufficient knowledge and 
understanding of the 2003 UNESCO Convention 
and that there is a short line to the Minister of 
Education, Culture and Science. 

- Governments on the islands tend to change 
frequently. Formal agreements regarding this 
convention are not or not sufficiently part of the 
current institutional memory of the various ministers 
or commissioners. This is one of the factors 
contributing to the delay in implementing the 2003 
UNESCO Convention. Such formal agreements 
should safeguard continuity for the implementation 
and should play a more important role. 

- Each island has some form of an ICH Committee 
or people who, in most cases, have supported 
or carried out most of the implementation. The 
mandates of these committees and/or people 
are not necessarily comprehensive or clearly 
delineated. The fact that there is no legislation on 
intangible heritage makes it hard to obtain funding.
• Implementation plans should be prepared 

for the individual islands, clearly delineating 
and defining roles, tasks and responsibilities. 
These plans will have to be approved by the 
governments responsible. Attempts can then 
be made to obtain funding from the individual 
islands’ own resources, through the Kingdom, or 
through certain funds. 

Chapter 3: Lists and inventories
- All the islands have done some inventorying and 

every island has at least a draft list of elements 
of intangible heritage. At present, there are no 
inventories of elements of intangible heritage 
with complete safeguarding plans. Access to the 
inventories or lists has not been provided yet.

• Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage 
will make a white-label of the website www.
immaterieelerfgoed.nl available for all the islands 
to fill to their discretion and thus provide access to 
the existing lists and/or inventories. All islands can 
choose their own URLs for this. 

Chapter 4: Immediate needs for continuing 
implementation
- The needs differ from island to island; however, 

some needs apply to several islands. (See also 
the table on p. 48) Some islands need film and 
computer equipment to enable them to continue 
their inventorying efforts.
• Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage will 

make an ‘Inventorying Starter Kit’ available for 
each island, consisting of a camera, laptop/PC, 
storage system etc.

- Implementing the implementation plan and  
structure
• See the recommendation from chapter 2: drafting 

Challenges and 
recommendations

CHAPTER 9 
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individual implementation plans for the individual 
islands. 

Chapter 5: Elements for possible international 
nominations for UNESCO
- Papiamentu on Curaçao and Papiamento on Aruba 

have been mentioned as potential candidates 
for UNESCO’s Representative List, as have String 
Band Music and herbs on Sint Eustatius. Calypso 
and Miss Blyden have been mentioned as possible 
nominations for the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding. 
• See the recommendation by Tim Timmers in 

chapter 2 regarding the establishment of the 
procedure for nominations from the Dutch 
Caribbean. 

Chapter 6: Specified themes for further knowledge 
development
- The following themes have been mentioned: 

Intangible Heritage & Tourism; Intangible Heritage 
in Formal Education; Intangible Heritage & Natural 
Disasters, with the latter certainly being very urgent. 
• Tools should be provided in order to 

accommodate intangible heritage when dealing 
with natural disasters, and not only in response to 
natural disasters.

- Thematic discussions Immigrants’ Intangible  
Heritage and Intangible Heritage in Non-Formal 
Education.
• UNESCO may offer help through supplementary, 

targeted capacity building training sessions and 
future implementation planning.

• Connecting with and looking for cooperation 
with existing and future studies and projects are 
relevant too.

Chapter 7: Financial conditions for further 
implementation
- Not all the islands are able to finance the 

implementation to the desired levels from their own 
means. All the island governments have committed 
to investing in implementation according to their 
ability. This cannot be quantified at the moment 
because no final implementation plans exist.
• Set up implementation plans for each island and 

find suitable funding for these plans (see the 
recommendation from chapter 2).

• Bringing about a better understanding of and 
insight into the 2003 UNESCO Convention, the 
sub-regional implementation context and the 
available evaluation of results will enable the 
various governments involved to re-establish 
their priorities. 

Chapter 8: Conclusions
- Islands have some common problems, but would 

definitely also benefit from working together when 
implementing the 2003 UNESCO Convention. 
• Drafting a collaboration agreement among the 

six islands for the implementation of the 2003 
UNESCO Convention. Establishing the Dutch 
Caribbean ICH Committee and drafting the 
collaboration agreement for this committee 
(which is still pending approval) can be seen as a 
first step.

• Drafting a collaboration agreement for the 
entire Kingdom regarding the implementation 
of the 2003 UNESCO Convention (see also the 
recommendations with chapter 2).

• Drafting implementation plans and strategies 
(see also the recommendations with chapter 2). A 
participatory approach is desirable here in order 
to ensure broad support and sustainability.

• Developing an integrated heritage strategy 
because SIDS lack the capacity to implement 
all conventions separately. An important area of 
attention in this regard is the diversity in concepts 
and terminology of the various conventions.

• articipatory and open curation of knowledge as 
part of a broader heritage framework: extending 
FuHiKuBo’s inter-insular work of documentation; 
providing access to inventory work through their 
own websites via Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage or DCDP; participatory curation 
of information.

• Encouraging discussion on controversial heritage 
(in a broad sense) and keeping this discussion 
going as well.

Recommendations: follow-up action for the near 
future and timing
Chapter 1 identified three major challenges that have 
surfaced in the past six years. Our recommendations 
as to how to deal with these challenges focus on 
achieving agreement on strategic collaboration 
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within the Kingdom and on a sub-regional level, 
on elaborating strategic plans, and on coming to 
an understanding about the status of the curation/
management of knowledge. Some recommendations 
can, and should, be dealt with in the short term (mainly 
recommendations for dealing with the first challenge). 
Others are more relevant for 2019 and 2020 (and focus 
more on the continuity of personnel and financial 
support).

In the near future, efforts should be started to sketch 
a clearer picture of agreements, proposals and 
processes between governments and NGOs (at the 
strategic, administrative and procedural levels), to 
consequently construct policy and implementation 
frameworks that are as uncomplicated as possible, and 
to set up practical lines of communication (challenge 
1 from chapter 1). The next step should be setting up 
a sub-regional collaboration framework for the Dutch 
Caribbean, as well as a collaboration agreement 
for the entire Kingdom. The human and financial 
resources to be committed can be defined on the 
basis of this (challenges 2 and 3 from chapter 1). The 
nomination procedure for one of the international lists 
of the 2003 UNESCO Convention can once again be 
established as part of this collaboration agreement for 
the Dutch Caribbean. There should be one designated 
contact from the Dutch Ministry of Education, Culture 
and Science for the three public bodies for the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention, who 
will take care of the necessary provision of information 
to the RCN.

Joint proposal
In the period between commissioning (April 2018), 
the delivery of the reports by Richenel Ansano and 
Tim Timmers (in June 2018) and the delivery of this 
assessment (October 2018) many talks have been 
held and short-term implementation plans have been 
prepared, which we will report on below. The talks have 
led to joint conclusions, with a proposal for follow-up 
action and a corresponding step-by-step plan. This 
proposal is being made on behalf of Richenel Ansano, 
Tim Timmers and the Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage, in conjunction with the Dutch Ministry 
of Education, Culture and Science.

The assessment has shown that, in the short term, 
implementation on the islands would benefit from the 

following: 

1a. Since collaboration among the four countries 
within the Kingdom on the implementation of the 
2003 UNESCO Convention is very important in the 
Dutch Caribbean, a collaboration agreement will 
be drafted for this and signed by the Ministers in 
question (also involving the three public bodies).

1b. Collaboration among the six islands in the Dutch 
Caribbean on the implementation of the 2003 
UNESCO Convention will also be recorded in 
a collaboration agreement. Legal adviser Tim 
Timmers is available to coordinate the drafting of 
the two agreements.

 Ingrid van Engelshoven, the Dutch Minister of 
Education, Culture and Science intends to visit the 
Dutch Caribbean in the spring of 2019. The exact 
timetable (period and locations to be visited) is 
not known yet. 

 It is proposed that this visit should be taken as the 
occasion for establishing the two collaboration 
agreements. Since it is not realistic to expect 
that fully supported collaboration agreements 
can be achieved before that time, we opt to 
have declarations of intent for collaboration 
on the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention signed on the occasion of this 
visit, after which further work on the official 
collaboration agreements can be continued. The 
initiative for these declarations of intent – and the 
collaboration agreements resulting from them 
– will have to be taken by the Dutch Ministry of 
Education, Culture and Science in consultation 
with the Dutch Caribbean ICH Committee.

2.  Capacity building training for administrators 
and policy makers (including the ministers and 
commissioners responsible), sector management 
and implementation organizations in the Dutch 
Caribbean is essential. Such training should 
not only consist of an explanation of the 2003 
UNESCO Convention and its operation and 
implementation, but also of information about 
collaborating on its implementation within the 
Kingdom. We propose that this capacity building 
training be organized centrally for all the islands 
and the Netherlands jointly, at the time of the visit 
of the Dutch Minister of Education, Culture and 
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Science en prior to signing the declarations of 
intent. 
The UNESCO Kingston Cluster Office for the 
Caribbean has been consulted. They are willing 
and able to cooperate on this. The implementation 
might then take place in the spring of 2019 (see 
under 2). 

3.  The intention is that all the islands should be able 
to smoothly continue the implementation after the 
summit in the spring of 2019: all the government 
personnel and stakeholders currently involved 
should then be familiar with the 2003 UNESCO 
Convention and should know what is expected 
of them and of others. Implementation plans 
will be drafted to give each island a concrete 
step-by-step plan. This should take account of the 
action points for the individual islands, identified 
in chapters 4 and 8. The funding required can be 
assessed on this basis. Financing options cannot 
be sought until there is a clear implementation 
plan. Since the governments know what is 
expected of them, they can expedite their 
inventorying efforts and approve plans faster. 

4.  All the work done by the members of the Dutch 
Caribbean ICH Committee in the past few years 
will be disclosed through websites, using a white 
label from www.immaterieelerfgoed.nl. The 
islands can use this white label to fill their own 
websites at their own discretion and choose 
their own URLs. After this, further efforts to raise 
awareness and educate can be made as well. 

5.  The availability of good equipment for 
inventorying and documenting (the Inventorying 
Starter Kit and the associated training) will enable 
the inventorying efforts to be continued and will 
enable communities to monitor these efforts 
online. 

Continuity in the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention will be strengthened by all the stakeholders 
and policy makers knowing what implementation 
entails. The implementation plan offers a reference 
point for the longer term. Results are visible directly via 
the websites.

These recommendations are presented step by step 
hereafter, together with a time line.
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Recommendations with time line

What When By whom Funding

1a. Drafting a collaboration 
agreement among the four 
countries within the Kingdom for 
the implementation of the 2003 
UNESCO Convention.

Drafting a declaration of 
intent in the autumn of 2018.
This can be signed jointly 
by the Ministers in question 
during the visit of the Dutch 
Minister of Education, Culture 
and Science to the Dutch 
Caribbean in the spring of 
2019.
After this, the declaration of 
intent will be converted into a 
collaboration agreement. 

On the initiative 
of the Dutch 
Ministry of 
Education, Culture 
and Science 
(in conjunction 
with the Dutch 
Caribbean ICH 
Committee), and 
coordinated by Tim 
Timmers. 

1b. Drafting a collaboration 
agreement among the six islands 
of the Dutch Caribbean for the 
implementation of the 2003 
UNESCO Convention
 

Drafting a declaration of 
intent in the autumn of 2018.
This can be signed jointly 
by the Ministers and 
commissioners in question 
during the visit of the Dutch 
Minister of Education, Culture 
and Science to the Dutch 
Caribbean in the spring of 
2019.
After this, the declaration of 
intent will be converted into a 
collaboration agreement. 

On the initiative 
of the Dutch 
Ministry of 
Education, Culture 
and Science 
(in conjunction 
with the Dutch 
Caribbean ICH 
Committee), and 
coordinated by Tim 
Timmers.

2. Organising capacity building 
training with respect to the 
implementation of the 2003 
UNESCO Convention for 
administrators, policy makers, sector 
management and implementation 
organizations.

The spring of 2019, prior 
to the visit by the Dutch 
Minister of Education, Culture 
and Science to the Dutch 
Caribbean.
Invitation and planning in 
November 2018.

Dutch Centre, 
Tim Timmers and 
UNESCO Kingston 
Cluster Office for 
the Caribbean 
jointly with the 
Dutch Caribbean 
ICH Committee

3. Drafting implementation plans for 
the individual islands for the next 
few years, identifying tasks, roles 
and responsibilities and with time 
lines and statements of costs and 
funding options.
This should take account of the  
action points for the individual 
islands, identified in chapters 4 and 
8.

Start preparations during the 
capacity building training 
in Suriname in October / 
November 2018. 
The intention is that drafts 
should be ready before May 
2019, for submission to the 
authorities on the individual 
islands.

Dutch Caribbean 
ICH Committee 
jointly with the 
organizations 
involved on 
the islands, in 
cooperation with 
UNESCO Kingston 
Cluster Office for 
the Caribbean

4. Providing access to lists and/or 
inventories and other results for the 
individual islands (or jointly) through 
the website structure offered by the 
Dutch Centre and – if desired – their 
own URL.
A three-year SLA with the web 
builder and the provision of web 
management training will be offered 
in this context.

Explanation of the 
possibilities during the 
capacity building training in 
Suriname. 
Training course on the 
website structure, winter 
2018 / early 2019. Posting 
lists and/or inventories 
online after approval of the 
implementation plans for the 
individual islands after May 
2019.

Members of the 
Dutch Caribbean 
ICH Committee, in 
collaboration with 
the Dutch Centre

For the account of the Dutch Centre 
(to be paid from a subsidy granted 
by the Dutch Ministry of Education, 
Culture and Science)

5. Procuring an ‘Inventorying Starter 
Kit’ consisting of a computer/laptop, 
storage capacity, camera, software 
and training.

Autumn of 2018 Dutch Centre in 
conjunction with 
Dutch Caribbean 
ICH Committee

For the account of the Dutch Centre 
(to be paid from a subsidy granted 
by the Dutch Ministry of Education, 
Culture and Science)
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Intangible Cultural Heritage, in order to assess the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 
the Dutch Caribbean. The survey results are intended 
to provide useful information in order to support the 
Dutch Caribbean in safeguarding its intangible cultural 
heritage as part of the overall efforts of the Kingdom 
of the Netherlands. A wide group of actors will be 
approached through this questionnaire, as well as 
through interviews and other requests for information. 
All questions are directed to each island separately, 
but inter-insular realities may also be considered when 
answering the questions.

Inventories
One of the instruments of implementing the 2003 
Convention is the use of inventories. This section is 
intended to provide an overview of what inventories 
there are and what their status and function is in the 
Dutch Caribbean.

1. Do you have one or more island inventories?
2. If so, is it/are they available for public access?
3. Do you have a website, Facebook page or other 

digital platform that gives the public access to 
your inventory(ies)?

 No
 Yes (if so, please add URL)

4. If you do not have a digital platform for your 
inventories, do you already have specifications for 
such a platform to be made in the future?

 No
 Yes

If you answered “yes”, please specify:
5. Please describe the setup of any existing 

inventory.
6. What are the procedures for including items in 

the/this inventory?
7. Do you have materials that describe the inventory/

inventories or is/are the inventory/inventories 
visible somewhere?

Implementation needs
The islands have been involved with ratification and 
implementation efforts since 2010. This includes 
national visits by UNESCO experts, ratification and 
co-ratifications, national consultations, the Capacity 
Building path of 2014-2017, inventory practice, the 
inter-island working group activities for implementation, 
and other activities. This section intends to assess the 
current needs for implementation.

8. What do you consider that the island currently 
needs in order to keep progressing with 
implementation of the Convention?

9. Do you feel a need for external financial aid, 
expertise, or other aid for the implementation 
efforts on the island? If so, please indicate below.

Nominations
Nominations to the Representative List, the List 
of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding and the List of Best Practices are some 
of the main international tools of visibility, global 
collaboration, and resource allocation (the latter: 
in case of the List of Intangible Cultural Heritage in 
Need of Urgent Safeguarding). This section explores 
elements the islands would want to nominate for these 
international lists.

10. Is there a responsible person or entity for making 
nominations for your island?

 No
 Yes

11. If yes, please mention the person or entity.

APPENDIX I: SURVEY OF INSULAR ICH INVENTORIES 
AND ICH STATUS
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12. Are there elements of intangible cultural heritage 
on your island that you consider as potential 
candidates for nomination for international lists?

 No
 Yes

13. If you answered yes, could you please mention 
this/these element(s)?

Joint nominations
The Kingdom would like to involve the islands in 
deciding on possible nominations of intangible 
heritage that are entertained on several islands and/
or in the Netherlands for the Representative List for the 
whole Kingdom.

14. Are there any thoughts on the island about the 
possibility of nominations for the Representative 
List?

15. Are there items on existing inventories from your 
island that might have the potential to be used for 
the UNESCO Representative List?

Mapping current intangible heritage activity beyond 
inventories
Safeguarding efforts depend both on the vitality of the 
elements themselves and on the ability to coordinate 
people, spaces, financial and other resources for these 
efforts. Mapping these activities makes them more 
available for effective collaborations and support.

16. Please list the groups that are actively 
safeguarding or otherwise involved in intangible 
cultural heritage on the island.

17. Please list any NGOs involved in creating or 
maintaining a register of intangible cultural 
heritage.

18. Is there a specific structure for the implementation 
of the 2003 Convention in the island? If so, please 
indicate roles and functions as they relate to the 
implementation of the Convention.

19. Please indicate under which intangible 
cultural heritage domains their work would 
be categorized. You may use the five domains 
proposed by UNESCO and add your own domains 
where these five domains are not sufficient.

Assets and needs assessment
Identifying the strengths, weaknesses and needs of the 
implementation process can show where plans need 
to be made or adapted for supporting a smooth and 
effective implementation process.

20. What do you consider to be current insular 
strengths that support safeguarding and should 
be maintained or promoted?

21. What weaknesses need to be addressed?
22. What needs ought to be taken care of in order 

to create or maintain a strong safeguarding 
environment and effective safeguarding practices?

23. What possibilities might need to be explored 
towards better safeguarding?

Themes for future programming
The implementation process in any country encounters 
specific issues that require dedicated attention. In 
many cases, intangible cultural heritage has been 
programmed around issues like tourism, economic 
development, social inclusion or other themes. This 
section intends to create a sense of what might have to 
be taken into account when planning around intangible 
cultural heritage.

24. Are there any social issues that have become 
apparent as relevant to intangible cultural heritage 
implementation? If so, could you please list these?

25. Are there any social issues that you think 
might become important during the future 
implementation of the Convention? If so, could 
you please list these?

26. Would you find it important to consider 
addressing these or other social issues in a 
structured manner, such as through multi-year 
programs?
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Dutch Caribbean Sub-Regional Strategy 
for the Implementation of the 

2003 UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage 

Willemstad Declaration of Intent 

February 28, 2015 
The document below outlines a sub-regional strategy 
for the implementation of the UNESCO 2003 
Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage in the islands of Aruba, Bonaire, 
Curacao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten developed 
on this day of February 28th, 2015 in the Kurá Hulanda, 
Tula conference room.

Context 
1.  The context of this declaration is the participation 

in the “Joint Training on Community Based 
Inventorying” for the project ‘Strengthening the 
capacities of Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. 
Eustatius, St. Maarten and Suriname to implement 
the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage’.

Community-based approach 
2.  The group of participants of this joint training 

session will engage all stakeholders including 
community elders, youth, practitioners, 
transmitters, cultural organizations, implementing 
agencies and all other actors with the purpose of 
including them in the inventorying, transmission 
and safeguarding of our intangible cultural 
heritage. 

3.  The group of participants commit to the 
promotion of responsible and ethical use of any 
source of information in accordance with the spirit 
of the 2003 Convention. 

Education and Awareness 
4.  Recognizing the varying constitutional status of 

the islands, the group of participants of this joint 
training session will facilitate and lobby for the 
creation of educational materials and programs 
meant to incorporate the teaching of the traditions 
on ICH in school curricula at all levels as well as in 
after-school activities and informal contexts. 

5.  The group of participants of this joint training 
session will inform the different constituencies 
on the convention and the status of the 
implementation within the sub-region; this will 
vary for the different communities. 

6.  The group will undertake education and 
awareness initiatives through different media 
platforms with an emphasis on new technologies. 

Networking 
7.  The islands will coordinate an inter-island 

mechanism of cooperation. Each island will 
determine one representative to form a part 
of the unified coordinating mechanism of 
said cooperation and for other aspects of 
implementation. Each island representative 
will have to be part of their respective island 
organizational infrastructure for implementing the 
convention. 

8.  The group of participants of this joint training 
session will undertake to examine both 
commonalities and differences with respect to 
inventorying, the creation of education materials, 
teaching methods, and safeguarding strategies. 

9.  The group of participants agree to conduct 
exchange for the purpose of building capacities 
among the islands and to contribute available 
resources and assets. 

APPENDIX II: WILLEMSTAD DECLARATION
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Youth 
10. The group of participants will include youth in all 

the above curriculum development, awareness 
raising, community-based approaches and 
networking processes. Each island will identify 
a youth representative under the age of 25, 
facilitate the development of youth programs for 
the inventorying, transmission and safeguarding 
of ICH elements, and facilitate the compilation 
of a youth ICH list. The participants acknowledge 
that this is a UNESCO requirement but find that 
it will be difficult to implement. They therefore 
also propose to approach UNESCO to amend this 
requirement to include representatives of groups 
and organizations for youth under 25. 

Rules and regulations 
11. With respect to implementing the convention, the 

group of participants will undertake to consider 
the existing laws relevant to the convention as well 
as national laws which may have direct or indirect 
impact on the implementation. 

12. The group of participants will explore the need 
for the implementation of new laws and lobby for 
their enactment. 

The group of participants agree to inform each other of 
their respective progress on their islands with regard to 
the above-mentioned points on a semi-annual basis. 
The group of participants agree to submit the 
first report in September 2015. The coordinating 
mechanism will determine the reporting process. 
The coordinating mechanism will be established 
subsequent to the meeting in May 2015. 
The group of participants hereby accept this draft 
plan of action for the implementation of the 2003 
convention. 

As drafted by: 
Aruba National Commission for UNESCO/Fundacion 
Herencia Cultural Inmaterial 
Curaçao National Commission for UNESCO 
St. Maarten National Commission for UNESCO 
ICH Committee St. Eustatius 
Werkgroep UNESCO Bonaire 
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Pursuant to the December 2015 letters from Ms. 
Bussemaker, Minister of Education, Culture and Science, 
to her colleagues within the Kingdom, stating that she 
mentioned the possibility (based on feedback from the 
Dutch Caribbean) of adding a representative for the 
Dutch Caribbean to the Raad voor Cultuur’s UNESCO 
ICH committee, the joint Dutch Caribbean working 
group on ICH implementation proposes Dr. Rose Mary 
Allen for this position.

The working group arrived at this decision based on the 
following preliminary profile:

The candidate must have known expertise that would 
lead him or her to understand the existence, extent, 
roles, functions and dynamics of intangible heritage;
specific expertise related to intangible heritage in the 
Dutch Caribbean;
expertise in giving advice to government bodies within 
the Kingdom of the Netherlands;
knowledge of, and experience with, intangible culture 
of the different islands of the Dutch Caribbean, and an 
understanding of the administrative complexities within 
the Kingdom.

Additional attitude and skills:
willingness to be an advocate for the Dutch Caribbean 
within the UNESCO ICH committee for the Raad voor 
Cultuur;
readiness to provide feedback to the joint Dutch 
Caribbean working group on ICH implementation 
(proposed future Dutch Caribbean ICH Committee).
The proposed member fulfills this profile. The Working 
Group studied Dr. Allen’s CV and prepared the 
following short description for future reference.

Over the years, Dr. Allen has done extensive research 
on many cultural topics and has documented these in 
an extensive body of publications. Besides broader 
ranging research on migration, modern nationalism, 
the slave society, the African influence on Caribbean 
communities, oral history and gender issues, she has 
also researched tangible and intangible culture. She 
has done scientific, socially inspired and policy-oriented 
research and published on all the islands of the Dutch 
Caribbean.

She has been on several advisory committees 
and research teams and has also consulted with 
governments, both in the Dutch Caribbean and the 
Netherlands, on Dutch Caribbean cultural themes. 
She has also lectured on culture, both in the Dutch 
Caribbean and in the Netherlands, and has managed 
cultural research collections, and promoted research 
and training on the tangible and intangible culture of 
the Dutch Caribbean.

APPENDIX III: PROPOSAL FOR A MEMBER OF THE UNESCO ICH COMMITTEE 
TO THE RAAD VOOR CULTUUR FOR THE DUTCH CARIBBEAN
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issued to the Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage

on some questions of constitutional law and 
administrative law for the purpose of the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage (Dutch Bulletin of Treaties 2011, 151)

by

W.W. Timmers LL.M. BA
self-employed legal adviser 

Oegstgeest, The Netherlands

19 June 2018

APPENDIX IV:REPORT 
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I. Introduction
On 22 May 2018, the Director of the Dutch Centre 
for Intangible Cultural Heritage commissioned 
the undersigned to answer four questions of a 
predominantly legal nature. All these questions relate 
to the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage and the 
implementation of this convention in Aruba, Curaçao, 
Sint Maarten, the European part of the Netherlands, 
Bonaire, Sint Eustatius and Saba. They also pertain to 
the collaboration between the countries and the three 
public bodies. 

The assignment was primarily intended as a mapping 
exercise, but it also explicitly leaves room for 
recommendations. Question 4 asks specifically for the 
latter aspect. 

This report has been coordinated with the report by 
Mr. Richenel Ansano.

II. Answers to the questions asked

II.1
What are the status and the mutual relationships of the 
countries party to the 2003 UNESCO Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
also in the light of the Charter for the Kingdom of the 
Netherlands and similar treaties and conventions? The 
answers should also explain how the different countries 
have ratified the Convention. 

The constitutional position of the countries as regards 
treaties and conventions
The positions of the countries, specifically the three 
Caribbean countries, differ from a constitutional 
perspective, depending on the extent to which the 
subject matter of a treaty or convention is considered 
to be a matter for the entire Kingdom or a matter for 
the individual countries. If it is a matter for the entire 
Kingdom, such as defence or the safety standards 
for international shipping, the general rule is that, in 
principle, the treaty or convention is ratified for all the 
countries. There are some exceptions, but dealing with 
them is not part of the scope of this report.

If the subject matter is a matter for the individual 
countries, it is up to all countries to decide for 
themselves whether they wish the application of 

the treaty to be extended to them (unless there 
is a compelling special circumstance due to their 
connection with the Kingdom as a whole). If so 
desired, a country can negotiate autonomously about 
a convention or treaty on a matter that concerns the 
individual country, provided that the Dutch Ministry 
of Foreign Affairs has been informed. However, 
entering into a convention or treaty is restricted to 
the Government of the Kingdom. The subsequent 
implementation of the convention is a matter for 
the country in question. However, the Kingdom is 
responsible in respect of third parties for complying 
with the obligations pursuant to the convention39.

The status and mutual relationships of the countries 
that are parties to the 2003 UNESCO Convention 
Since the subject matter of the 2003 UNESCO 
Convention is entirely within the autonomous sphere 
of the countries, the content of the previous paragraph 
applies. The 2003 UNESCO Convention does not force 
the countries to work together, but it does offer good 
opportunities for mutual collaboration.

The Caribbean countries’ associate membership of 
UNESCO 
As part of the assignment, attention should also be paid 
to the question of whether Aruba’s, Curaçao’s and Sint 
Maarten’s associate UNESCO membership is relevant to 
their positions for the purpose of the 2003 Convention. 
As associate members they can, among other things, 
take part in certain meetings (without having any voting 
rights) and make proposals for the agenda. 

It transpires that associate membership only relates to 
UNESCO as the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, as established by the 
Constitution which came into force in London on 16 
November 1945 (Dutch Bulletin of Treaties 1960, 131). 
Its Legal Office interprets any treaties or conventions 
that come into being under the umbrella of UNESCO in 
such a manner that the status of associate member does 
not also pertain to such treaties or conventions. The 
Permanent Representative of the Kingdom in Paris has 
promised that she would ask for a written confirmation 
of this interpretation, which was given orally.

It should be noted in this context that article 28 of the 
Charter for the Kingdom of the Netherlands provides 
for a country in the Kingdom to be able to accede to an 
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international organization as a member in its own name. 
However, the charter or constitution of the international 
organization in question should enable this.

How the 2003 UNESCO Convention was ratified  
An important aspect of the 2003 UNESCO Convention 
is that it does not have a ‘territorial clause’ which would 
explicitly provide for the possibility of a state ratifying 
the convention for parts of its territory. However, the 
2003 UNESCO Convention does have a ‘federal clause’ 
in article 33, but it does not apply to the Kingdom of 
the Netherlands, since the constitutional structure of 
the Kingdom does not allow countries to autonomously 
enter into conventions or treaties (see appendix 2). 

For quite a considerable period before 1986, the 
Kingdom had good experiences of ratifying multilateral 
conventions and treaties and having them accompanied 
by a declaration stating which countries within the 
Kingdom were included in the ratification in situations 
where the convention or treaty in question did not have 
a territorial clause. For bilateral conventions and treaties, 
this matter was solved during the negotiations40.

II.2
Who is responsible for what? Does the information 
below suffice to issue a recommendation for how to 
record this (incl. entering into a commitment)? 

Before answering the questions, a brief note is required 
of the constitutional position of Bonaire, Sint Eustatius 
and Saba.

Before 10 October 2010, their position was significantly 
different: all tasks and authorities were devolved to the 
individual islands, save for the subjects on two lists that 
were part of the country of the Netherlands Antilles’ or 
the Kingdom’s competencies.

Now, the three public bodies are competent to decide 
on matters that belong to their individual regimes, also 
referred to as ‘autonomy’ (see the official explanation 
in appendix 5). By virtue of its nature and substance, 
intangible heritage is a matter that belongs to the 
‘individual regimes’ of Bonaire, Sint Eustatius and Saba, 
since intangible heritage is inseparably linked with the 
island community and is one of the aspects that helps to 
define the identity of this community and of those who 
are part of it.

In this regard, article 212 of the Wet openbare lichamen 
BES (Bonaire, St Eustatius and Saba (Public Bodies) Act) 
is quite telling in that it clearly shows the legislator’s 
intention as regards the division of administrative 
responsibilities and the accompanying authority 
between the country of the Netherlands and the three 
Caribbean islands:

Article 212 
1. Our Minister promotes decentralization for the 

benefit of the public bodies.
2. Proposals for measures that treat certain matters 

as part of national policy may be made only if the 
matter in question cannot be dealt with efficiently 
and effectively by the island governments.

As part of the written consultation with the Lower 
House in April 201241, the Dutch government stated 
that it does not consider the safeguarding of intangible 
heritage to be a task for the national government, but 
that it is willing to facilitate the implementation of the 
2003 UNESCO Convention (see also II.3 below).

As stated above, the Kingdom is responsible in respect 
of third parties, i.e. in the context of relationships with 
other states and international organizations, particularly 
UNESCO, for compliance with the obligations from 
the Convention. Participation in the General Assembly 
of the parties to the 2003 UNESCO Convention and 
in other formal meetings is restricted to an official 
delegation for the Kingdom. Given the practice 
followed since the implementation of the Charter, the 
Kingdom is at liberty to include members from the 
Caribbean countries or from the public bodies in the 
delegation. 

Furthermore, UNESCO interprets the 2003 Convention 
such that any proposals to include intangible heritage in 
one of the three international lists of this Convention42 
can only be made by States Parties to the 2003 
UNESCO Convention. It would be logical that countries 
that are part of the Kingdom, as well as the public 
bodies, can nominate intangible heritage that belongs 
to the country or island in question to the Government 
of the Kingdom to be included in one of these lists. I 
think that the procedure to be followed and the criteria 
to be applied in this respect are still important points to 
consider. There is a procedure in the Netherlands which 
is in practice followed in this respect. The Caribbean 
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countries and public bodies are unfamiliar with this 
procedure.

A commitment by the countries to properly and 
adequately carry out the 2003 UNESCO Convention 
is already included in the Charter for the Kingdom of 
the Netherlands. Given the collaboration and mutual 
assistance that is already taking place and that is 
developing further, it is worth considering recording 
this collaboration between the Netherlands and the 
Caribbean countries in a Protocol, just as the Caribbean 
countries and islands intend to do among themselves. 
This will be a document for collaboration among 
the four countries of the Kingdom which specifically 
concerns the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention.

It is recommended that envisaged content of the 
Protocol first referred to above be discussed and 
coordinated with the authorities of the three public 
bodies in advance. Of course, the two Protocols should 
not lead to duplications or ambiguities. 

For completeness’ sake I would like to note that, from 
the point of view of constitutional law, there are no 
objections inherent in the Charter against the intended 
Protocol between the Caribbean countries and islands. 
Given the character of the agreements and the flexibility 
required, it is recommended that this Protocol – and a 
Protocol that may possibly be agreed upon between 
the four countries – be based on article 36 (aid and 
assistance) of the Charter instead of on article 37 
(mutual regulations between the countries). Article 36 
does not impose any requirements for the form of a 
collaboration document.

In a UNESCO context, non-governmental organizations 
play an important role, which UNESCO has described in 
Operational Directives43. NGOs have a separate status: 
they can be accredited pursuant to the convention 
or treaty in question independently of the State they 
belong to and they can, among other matters, take part 
in meetings of the bodies of the Convention (General 
Assembly and meeting of the Intergovernmental 
Committee) without asking the State for permission. 
They can even request funding directly from UNESCO 
in order to guarantee participation.

II.3
What is the financial line as regards the 2003 
UNESCO Convention? Who is financially responsible 
for what?

Treaties and conventions in general
For the financial aspects of treaties and conventions and 
their implementation, it is important that a distinction be 
made between kingdom matters and country matters 
as regards the subject matter of a treaty or convention. 
Where Kingdom matters are concerned, for instance 
defence or the safety standards for international 
shipping, article 35 of the Charter for the Kingdom of 
the Netherlands provides for this (see appendix 3). 
Briefly speaking, this article entails that the country of 
the Netherlands initially pays all the costs resulting from 
the treaty or convention in question and that the other 
countries then make their financial contributions to an 
extent consonant with their resources. This is because 
the Kingdom, although it enters into the treaties and 
conventions and, as the state party to the treaty or 
convention, is externally responsible for compliance 
with the obligations, does not have its own treasury (see 
also part II.1). 

Where country matters are concerned, the Charter 
does not have any separate provisions governing 
the financial aspects of treaties and conventions. 
However, it is completely clear that, in that case, the 
implementation of a convention or treaty is a matter for 
the country or the countries in the Kingdom to which 
the treaty or convention applies (article 27 Charter). The 
notion of ‘implementation’ is broad and theoretically 
also comprises, for the country in question, giving 
effect to the obligations imposed by the actual treaty or 
convention. This includes the financial consequences. 
Implementation is an internal matter for a state party 
to a treaty or convention, but, from an international 
point of view - i.e. in its relationship with other states 
and international organizations, such as UNESCO - the 
Kingdom continues to be responsible and will even be 
liable in a worst-case scenario.

In this context, it should be noted that the Charter for 
the Kingdom of the Netherlands explicitly assumes that 
the countries also work together and assist each other 
in the autonomous sphere. It is quite telling that the title 
of § 3 of the Charter is: Mutual assistance, consultation 
and co-operation. Article 36 stipulates that the 
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Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten ‘accord 
one another aid and assistance’. The financial aspects 
of aid and assistance are covered by the scope of this 
article of the Charter. All kinds of policy areas feature 
examples of this. 

The 2003 UNESCO Convention 
Being a ‘State Party’ to the 2003 UNESCO Convention 
involves financial obligations and consequences. To 
begin with, the Netherlands pay annual contributions 
on behalf of the Kingdom to UNESCO as a whole 
(unconnected with treaties or conventions). One 
percent of this is paid as an annual contribution 
to the Fund for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage with this 2003 UNESCO Convention 
pursuant to article 26.44 On top of this one percent, 
the Netherlands has made an additional voluntary 
contribution in the past few years, which is earmarked 
for capacity building in the Dutch Caribbean (and 
Suriname). This option of a voluntary supplementary 
contribution is made possible by article 2745 of the 2003 
UNESCO Convention.

The rules for associate members of UNESCO as an 
‘umbrella’ organization do refer to the obligation 
for them to make financial contributions (to be 
established by the General Assembly), but not to an 
extra contribution for special UNESCO treaties and 
conventions that also apply to a country or area that 
has the status of associate member. The 2003 UNESCO 
Convention does not refer to associate members. 
They do not therefore have any financial obligations in 
respect of UNESCO under this convention. However, 
article 25 3ciii states that other entities, including public 
bodies, may make contributions to the Fund for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

And thirdly, the countries of the Kingdom shall honor 
the obligations from the 2003 UNESCO Convention 
by developing a range of activities, such as preparing 
inventories of intangible heritage, establishing 
documentation institutions, providing educational 
programs and achieving capacity-building activities for 
the safeguarding of intangible heritage. A summary 

of the financial efforts and intentions has been given 
for the Netherlands in response to a request from the 
Lower House46.

Since the ratification for the Netherlands and Aruba in 
2012 (for Sint Maarten in 2014 and for Curaçao in 2016), 
a lot has been done to implement the 2003 UNESCO 
Convention, both within the countries and specifically 
through collaboration between the countries. The 
investigation carried out for this report clearly shows 
that the countries, including Bonaire, St. Eustatius and 
Saba, have also taken their financial responsibilities and 
have applied article 36 of the Charter without explicitly 
referring to it. It was important in this respect that this 
form of collaboration was immediately presented as 
a policy intention that was supported by the countries 
in the explanatory memorandum accompanying the 
approval (aimed at the application of the convention 
eventually being extended to all four of the countries). 

The Dutch government opted to facilitate the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention in 
the European and Caribbean Netherlands and does not 
consider it its task to safeguard the intangible heritage 
at a national level47. In my opinion, this option leaves 
room for Bonaire, St. Eustatius and Saba to safeguard 
their intangible heritage within the meaning of the 
2003 UNESCO Convention, whereas the facilitating 
measures at a national level, such as support by the 
Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage and 
the capacity-building efforts on the islands by means 
of an earmarked contribution from the Netherlands 
to the Fund for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage under the umbrella of UNESCO will 
enable the three islands to take care of the required 
implementation themselves to a significant extent. 
Furthermore, the Dutch Caribbean ICH Committee also 
provides substantial support.

If there is a need for extra financial support for the 
implementation of the 2003 UNESCO Convention on 
Bonaire, St. Eustatius or Saba in the near or distant 
future, articles 91 and 92 of the Act on the finances of 
the public bodies Bonaire, Sint Eustatius and Saba (Wet 
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financiën openbare lichamen BES) offer the possibility 
of granting special payments on a permanent or 
temporary basis, for a maximum of 4 years (see 
appendix 4).

The possibilities of input and consultation for the 
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba at a national 
level in The Hague are discussed in part II.4.

II.4
How does the implementation of the 2003 UNESCO 
Convention work within the public bodies?

Sub-questions to be answered in this context are: 
- What are the formal lines?
- How do things work in practice?
- How could the lines along which participation, 

advising and decision-making take place be 
improved?

For the administration of the public bodies, the formal 
administrative line is from the Rijksdienst Caribisch 
Nederland (National Office for the Caribbean 
Netherlands - RCN) on Bonaire to the Minister of 
Education, Culture and Science. If desired, the island 
governments can actually directly contact the Minister 
(see the passage in the explanatory memorandum to 
the Bonaire, St Eustatius and Saba (Public Bodies) Act in 
appendix 6).

Besides this, there is also a line to the Netherlands 
NatCom, both from the island governments and from 
NGOs in the public bodies. Since the change to the 
Decree establishing the tasks and responsibilities of the 
Committee pursuant to the new constitutional relations 
(Royal Decree of 8 April 2014, Bulletin of Acts and 
Decrees 180) the Committee has been duty-bound to 
maintain contact with the public bodies of Bonaire, St. 
Eustatius and Saba (it does not state explicitly that this 
only concerns the island governments). Furthermore, 
the Committee ‘will enable the public bodies to have a 
representative take part in meetings and other activities 
that are of special interest to the public bodies, at the 
discretion of the Committee’.

As regards the Netherlands NatCom it is recommended 
that, besides the possibility of taking part in meetings or 
activities, teleconferences with one or more members 
of the executive council and with the local NGOs that 

concern themselves with intangible heritage should 
also be held as well from time to time.

The letter from the Minister of Education, Culture and 
Science of 9 November 2012 to the island governments 
also contains the commitment that they will continue 
to be able to make and maintain contact with the 
Permanent Representation of the Kingdom with 
UNESCO in Paris. However, this line is limited (see part 
II.2).

In practice, there is evidence that the governments of 
Bonaire, St. Eustatius and Saba perceive the lines to 
the national level (‘The Hague’) as being complicated. 
This has to do with the fact that the RCN is situated on 
Bonaire and that any formal contact with ‘The Hague’ 
for Saba and St. Eustatius is therefore always first 
taking place through Bonaire and secondly the RCN 
has limited expertise as regards the 2003 UNESCO 
Convention. I recommend to make sure that the contact 
for the public bodies at the ministry with primary 
responsibility, i.e. the Ministry of Education, Culture and 
Science, has sufficient knowledge and understanding 
of the 2003 UNESCO Convention. Furthermore, it is 
necessary that the policy official in question has a short 
line to the Minister in person. Of course, the contact will 
ensure that the necessary information is provided to the 
RCN.

In ‘Cultuur in Caribisch Nederland. Een handreiking’48, 
the Minister of Education, Culture and Science offers 
practical resources to Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
as public bodies to support them in planning and 
implementing their tasks in the cultural domain. This 
includes a short reference to intangible heritage. 
Considering the developments since then and the 
recommendations that emerge from this assessment, 
it is recommended that the parts on collaboration with 
respect to intangible heritage between the public 
bodies, RCN, Dutch Centre of Intangible Cultural 
Heritage and the Netherlands NatCom be updated.

Oegstgeest, 19 June 2018
W.W. Timmers LL.M. BA
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Moving Forward: Dutch Caribbean and Surinam 
cooperation for implementation of the 2003 UNESCO 
Convention. Dutch Caribbean ICH Working Group 
Actions and Recommendations [February 2015].

National UNESCO Committee decision (applicable text 
via wetten.nl).

Letters of 9 November 2012, ref. no. 434353, by the 
Minister of Education, Culture and Science to the 
governors of Bonaire, Sint Eustatius and Saba on 
collaboration in the UNESCO area.

Rights and Obligations of Associate Members of 
UNESCO, contained in the email from the Heritage 
Management Team Leader of the Dutch Centre for 
Intangible Cultural Heritage, dated 13 June 2018.

Explanatory paper accompanying the letter from the 
Minister of Foreign Affairs of 2 March 2012, to the 
parliaments of the four countries when submitting the 
2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage (parliamentary paper of the 
States General, session year 2011-2012, 33 206 (R1979), 
no. 1) for their tacit approval.

Report on the written consultation on the 2003 
UNESCO Convention, adopted on 13 April 2012 
(parliamentary paper of the States General, session year 
2011-2012, 33 206 (R1979), no. 2).

H.H.M. Sondaal, De Nederlandse verdragspraktijk, acad. 
thesis Leiden Univ., published by T.M.C. Asser Instituut, 
’s-Gravenhage 1986.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Charter 
for the Kingdom of the Netherlands), with introduction, 
explanation and notes, edited by W.W. Timmers, 
published by Kluwer Lexplicatie part 3.42a, Deventer 
2009.
Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(Bonaire, St Eustatius and Saba (Public Bodies) Act) 
(articles 136, 207, 208 and 212). 

Wet van 1 november 2017, houdende verandering 
in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van 
een constitutionele basis voor Caribische openbare 
lichamen en het regelen van een kiescollege voor de 
Eerste Kamer (Act of 1 November 2017, establishing 
an amendment to the Constitution, aimed at including 
a constitutional basis for Caribbean public bodies and 
laying down regulations for an electoral college for the 
Upper House) (Bulletin of Acts and Decrees 2017, 426), 
among other things adding a new article 132a to the 
Constitution. 

Meeting with Ms. Riet de Leeuw at the Dutch Ministry of 
Education, Culture and Science, on 30 May 2018.
Telephone discussion with Ms. Margot Llompart, deputy 
PR for the Netherlands with UNESCO in Paris, on 13 
June 2018.

Various meetings and correspondence with Mr. 
Richenel Ansano, including a work session on Curaçao 
on 2 May 2018.

Various talks with Mr. Leo Adriaanse MEd, Head of the 
Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage and Ms. 
Saskia van Oostveen, Heritage Management Team 
Leader with this center.

The other sources used can be found in appendices B 
to F to this report.
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Questions to be answered with explanations in the 
report to the Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage

1.  What are the status and the mutual relationships 
of the countries party to the 2003 UNESCO 
Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, also in the light of the Charter 
for the Kingdom of the Netherlands and similar 
treaties and conventions? The answers should also 
explain how the different countries have ratified 
the Convention. 

2.  Who is responsible for what? Does the information 
below suffice to issue a recommendation for how 
to record this (incl. entering into a commitment)? 
a. Since the 2003 UNESCO Convention 

was ratified by the Kingdom in 2012, the 
responsibilities are also those of the Kingdom. 
No agreements have been made between the 
countries themselves. There is a proposal for a 
collaboration protocol between the islands, but 
this has never been adopted by those in power. 
There are no implementation plans on the 
islands.

b. The CAM (Curaçao, Aruba and Sint Maarten) 
islands are responsible for certain matters by 
their being associate members of UNESCO, but 
tasks have not been defined clearly, not even as 
regards the 2003 UNESCO Convention.

c. Every island has an informal implementation 
structure, with participation by National 
UNESCO Committees on Aruba, Sint Maarten 
and Curaçao, a UNESCO Working Group 
on Bonaire and several NGOs on all islands. 
Curaçao also has a Steering Committee that 
was established recently, after the first Steering 
Committee was disbanded due to its no longer 
being active.

3.  What is the financial line as regards the 2003 
UNESCO Convention? Who is financially 
responsible for what?

Explanation
Further information about this can be obtained from 
the Ministry of Education, Culture and Science. Is 
there a framework, or are there agreements, within the 
Kingdom to answer this question as regards inter-
country responsibilities, since this will not be provided 
by the 2003 UNESCO Convention / UNESCO? The 
fact is that an International Assistance Fund is linked 
to the Convention, to which the countries can appeal. 
The significance and consequences of associate 
membership should be studied in more detail.
Since none of the islands has established an official 
implementation (by means of a ministerial decree or a 
National Decree), no financial responsibility has been 
agreed either. Aruba has given a commitment and has 
invested money in training courses. But there is no 
implementation planning schedule (there was an early 
planning schedule but it was cancelled due to specific 
circumstances) and, as a result, no responsibility has 
officially been assigned to anyone specific. In Curaçao, 
the planning schedule was prepared at the level of the 
National UNESCO Committee and NGO (NAAM) and 
this has not yet received government support.

4.  How does the implementation of the 2003 
UNESCO Convention work within the public 
bodies?
Sub-questions to be answered in this context are: 
-  what are the formal lines?
-  how do things work in practice?
-  how could the lines along which participation, 

advising and decision-making take place be 
improved?

Explanation
See the explanation with question 3. It is evident that 
things are not progressing well at this stage. When 
preparing the recommendation, the special position of 
Bonaire, St. Eustatius and Saba within the country of the 
Netherlands and within the Kingdom should be taken 
into consideration. 

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX A - INSTRUCTIONS
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Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003 (Dutch 
Bulletin of Treaties 2011, 151)

[…]

Article 32. Ratification, acceptance or approval
1. This Convention shall be subject to ratification, 

acceptance or approval by States Members of 
UNESCO in accordance with their respective 
constitutional procedures.

2. The instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Director-
General of UNESCO.

Article 33. Accession
1. This Convention shall be open to accession by all 

States not Members of UNESCO that are invited 
by the General Conference of UNESCO to accede 
to it.

2. This Convention shall also be open to accession 
by territories which enjoy full internal self-
government recognized as such by the United 
Nations, but have not attained full independence 
in accordance with General Assembly resolution 
1514 (XV), and which have competence over the 
matters governed by this Convention, including 
the competence to enter into treaties in respect of 
such matters.

3. The instrument of accession shall be deposited 
with the Director-General of UNESCO.

[…]

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX B

Fornù (traditional stove): getting to know Curaçao during capacity building training with the islands
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Charter for the Kingdom of the Netherlands

[…]

Article 35
1.  Aruba, Curaçao and Sint Maarten shall contribute, 

to an extent consonant with their resources, to the 
cost of maintaining the independence and the 
defense of the Kingdom, and to the cost of the 
conduct of 
other Kingdom affairs, to the extent that they 
benefit Aruba, Curaçao and Sint Maarten 
respectively. 

2.  The contributions of Aruba, Curaçao or Sint 
Maarten, referred to in paragraph 1 shall be 
determined by the Council of Ministers for one 
financial year or for a number of consecutive 
financial years. Article 12 shall apply mutatis 
mutandis with the proviso that decisions shall be 
taken unanimously. 

3.  If the contributions referred to in paragraph 2 are 
not determined in due time, the contributions 
determined for the previous financial year in 
accordance with that paragraph shall apply for a 
period not to exceed one financial year. 

4.  The preceding paragraphs shall not apply to the 
costs of measures for which special provision has 
been made. 

[…]

Article 36
The Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten shall 
accord one another aid and assistance.

Article 37

1.  The Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint 
Maarten shall enter into consultations wherever 
possible on all matters involving the interests of at 
least two Countries. Special representatives may 
be designated and joint bodies created for this 
purpose.

2.  The matters referred to in this Article shall include:
a. the promotion of cultural and social relations 

between the Countries;
b. the promotion of effective economic, financial 

and monetary relations between the Countries;
c. issues in respect of coinage and currency, 

banking and foreign exchange policy;
d. the promotion of economic resilience by means 

of mutual aid and assistance;
e. the conduct of professions and business in the 

Countries by Dutch nationals;
f. matters relating to aviation, including policy on 

unscheduled air transport;
g. matters relating to shipping;
h. cooperation relating to telegraphic, telephone 

and radio communications.

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX C
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Act on the finances of the public bodies Bonaire, Sint 
Eustatius and Saba

[…]

§ 3 Special payments

Article 91
1.  A special payment is a contribution from the 

Treasury of the Kingdom that is granted on certain 
conditions by Our Minister in charge to benefit a 
certain public duty.

2.  Special payments may be granted to a public 
body for covering the costs of the recipients 
specified in the scheme providing for the special 
payment.

3. Timely consultation with Our Ministers shall take 
place as regards proposals to provide for a special 
payment.

Article 92
1.  Special payments shall be provided for by or 

pursuant to the law.
2. Paragraph 1 shall not apply

a. pending the establishment of a statutory 
regulation during a period not exceeding one 
year or until a bill, submitted within that year, to 
the States General has been rejected, or passed 
and has become effective;

b. if the payment is granted directly on the 
grounds of a program established jointly 
by the Council of the European Union, the 
European Parliament and the Council or by the 
Commission of the European Communities;

c. if the budget specifies the recipient of the 
payment and the maximum amount of the 
payment, or

d. in incidental cases, provided that the payment is 
granted for a period not exceeding four years.

3. Temporary special payments may be provided 
for by an Order in Council. The details of the 
distribution of the payment can be defined 
pursuant to the Order in Council. 

4. An Order in Council as referred to in paragraph 3 
shall cease to be effective four years after taking 
effect, unless a bill providing for the special 
payment has been submitted to the States 
General by then.

5. Non-recurring special payments can be provided 
for by a ministerial decree.

[…]

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX D
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Explanatory memorandum to the legislative proposal 
for the Bonaire, St Eustatius and Saba (Public Bodies) 
Act

[…]

2.1.2. Authorities of the island governments

The authority to regulate and administer the regime of 
the public body is left to the island government. This is 
also referred to as ‘autonomy’. The term ‘regime’, which 
should be taken to be equivalent to the islands’ ‘own’ 
matters, actually imposes a lower threshold on the 
autonomous regulatory power: island bye-laws shall be 
limited to the interests of the public body. The island 
government is not allowed to interfere with the special 
interests of residents. Furthermore, there is also a cap 
on local autonomy: island bye-laws shall not conflict 
with higher law.

Decisions that are required by or pursuant to the 
present Act or the Act on the finances of the public 
bodies Bonaire, Sint Eustatius and Saba, such as 
establishing a joint audit institution and adopting the 
budget, are part of the autonomous sphere.

Regulation and administration can also be required 
from the island government by or pursuant to another 
Act to ensure its implementation. If another Act requires 
decisions by the island government, this is referred to 
as ‘co-administration’. The Kingdom compensates the 
costs incurred by the public bodies to perform co-
administration tasks.

If necessary, a distinction between the different public 
bodies can be made when assigning tasks in co-
administration. This is also referred to as ‘differentiation’. 
The need for differentiation will probably depend 
greatly on the islands’ administrative power. However, 
the basic principle is a uniform allocation of tasks and 
authorities to the three islands.

The distinction between autonomy and co-
administration is relevant to the question of which 
supervision regime applies, since the requirements 
imposed by the law on administrative measures if 
autonomous tasks are neglected are more stringent 
than if co-administration tasks are neglected.

If co-administration tasks are neglected, the Executive 
Council will take the place of the Island Council, 
whereas the Kingdom Representative will take the 
place of the Executive Council or respectively the Island 
Governor. If the administration of the public body 
grossly neglects its autonomous tasks (examples are 
refusing to institute the joint audit institution or refusing 
to adopt the budget), a separate Act of Parliament shall 
provide for this.

The Island Governor and the Executive Council 
are authorized to impose an order for coercive 
administrative action to ensure the enforcement of rules 
they implement. This is defined in more detail in the 
Dutch General Administrative Law Act (Algemene wet 
bestuursrecht).

However, the General Administrative Law Act will not 
apply to actions and decisions by administrative bodies 
that are domiciled on the public bodies, and therefore 
it will not apply to actions by the Executive Council and 
the Island Governor either (see 1.7.5 in this regard). 
However, it is considered to be desirable that, as 
regards the possibility of imposing an order for coercive 
administrative action, the actions of the Island Governor 
and the Island Commissioners are also included in the 
legal scope of the General Administrative Law Act.
Titles 5.3 (coercive administrative action) and 5.4 
(penalty) of the General Administrative Law Act will then 
also be declared to be applicable.

Decisions by the island governments that constitute 
generally binding regulations, such as island bye-laws 
with external effects (e.g. tax bye-laws and grants 

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX E
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schemes) will not be binding until they have been 
published. They are published in the Law Gazette 
of the public body. This is where this scheme differs 
from the provisions in the Dutch Municipalities Act 
(Gemeentewet) where a municipality is offered the 
alternative of opting to have decisions published in 
another publication made generally available by the 
municipality. However, the island territories already 
have their own Law Gazettes and it would be logical 
for any future decisions to be published through 
these Law Gazettes as well. The Law Gazette can be 
issued electronically. Upon having been issued, it shall 
continue to be publicly accessible in electronic form.

The texts of decisions of the island governments 
that constitute generally binding regulations shall be 
available to everyone in a consolidated form by means 
of a generally accessible electronic medium (internet) 
designated through an Order in Council. This is already 

being prepared. Furthermore, anyone can get a paper 
copy of the decisions of the island governments which 
constitute generally binding regulations. The copy will 
be made available at no more than the cost of making 
the copy. 

If the decision refers to a violation which is to be 
penalized, this decision, upon having been published, 
will be communicated to the public prosecutor’s office 
at the court of first instance in connection with the 
criminal enforcement of law and order.

There is a difference between publication and a 
decision taking effect. Provisions on when decisions 
take effect are usually contained in the actual decisions. 
If not, they will take effect on the eighth day after their 
publication.

[…]

Interview with Calypso Lord Gene at Sint Eustatius
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Explanatory memorandum to the legislative proposal 
for the Bonaire, St Eustatius and Saba (Public Bodies) 
Act (parliamentary paper 31 954, no. 3)

[…]

CHAPTER 3. THE RELATIONSHIP TO THE KINGDOM

3.1. The Rijksvertegenwoordiger (Kingdom 
Representative)

3.1.1. Introduction

As indicated before, the public bodies are not part 
of a province, but they are directly answerable 
to the Kingdom. However, the introduction of an 
administrative link between the Kingdom and 
the public bodies would be desirable. For this 
reason, this Act provides for the appointment of a 
Rijksvertegenwoordiger (Kingdom Representative) 
for the public bodies. There are several reasons for 
this. Firstly, the distance between the Netherlands 
and Bonaire is almost 8,000 km, and the distance 
between the Netherlands and Saba and Sint Eustatius 
is some 7,000 km. This substantial distance requires 
the Dutch central government to have eyes and ears 
on site and to be able to conduct administrative 
supervision. This argument is reinforced by the fact that 
Bonaire, Sint Eustatius and Saba are in a geographic 
and cultural environment that is completely different 
than the Netherlands. The administrative culture also 
differs from that in the Netherlands. Getting used to 
the new situation, where the islands are part of the 
Dutch state organization and the single-tier system 
is replaced by a dual system will take time and effort. 
From this perspective, it will be useful for the Kingdom 
to have a Kingdom Representative in place. The 
Kingdom Representative will be an important source of 
information for the Dutch government on matters and 
developments that concern the three islands.

APPENDIX IV: RAPPORTAGE / APPENDIX F

The Kingdom Representative is the administrative 
link between the Kingdom and the three public 
bodies. This is a completely new body, which cannot 
be compared to other government bodies such as 
the King’s Commissioner or Governor. The Kingdom 
Representative is an administrative body of central 
government and has his/her own authorities, exercised 
under the responsibility of the Minister of the Interior 
and Kingdom Relations. The choice of an administrative 
body calls for a name that matches the image and 
authority desired for the office, in particular the 
administrative relationship to the public bodies. The 
term ‘Rijksvertegenwoordiger/Kingdom Representative’ 
expresses this perfectly.

The authorities of the Kingdom Representative mainly 
concern prevention, aiming to safeguard good 
governance on the islands. By vesting these authorities 
in a new administrative body, which should also be 
domiciled on one of the islands, instead of in the 
Minister of the Interior and Kingdom Relations for 
example, the administrative burden for the Kingdom 
regarding the three public bodies is lessened. This 
also enables the Kingdom to step back as regards 
the local autonomous matters of the public bodies. 
Furthermore, from a political and administrative 
perspective, the Kingdom Representative acts as a 
buffer between the Kingdom and the public bodies, 
which may be important given the administrative 
complexity of the new Kingdom. The combination of the 
Kingdom Representative’s authorities and the Kingdom 
Representative actively fulfilling his or her duties 
will significantly contribute to the practice of good 
governance on the islands.

The Kingdom Representative is not part of the 
administration of the public bodies, nor is there a 
separate level of administration between the Kingdom 
and the public bodies. The Kingdom Representative 
is an administrative body and as such he or she is part 
of central government and is accountable for his or 
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her actions pursuant to this Act to the Minister of the 
Interior and Kingdom Relations or, pursuant to any 
other Act, to the Minister concerned. This accountability 
obligation can be effectuated by way of the information 
duty that the Kingdom Representative has in respect 
of the Minister in question. The Minister of the Interior 
and Kingdom Relations is already responsible for 
nominations for the Kingdom Representative and 
the actual appointing, suspension and dismissal 
of the Kingdom Representative and thus exercises 
responsibility for the system. It has also been agreed 
that the Minister of the Interior and Kingdom Relations 
or the Minister concerned (upon consulting the Minister 
of the Interior and Kingdom Relations) can give general 
and special instructions to the Kingdom Representative. 
This makes the Kingdom Representative hierarchically 
subordinate to the Minister in question. 

The Minister in turn is accountable to the States 
General. This sufficiently safeguards ministerial 
responsibility.
For the public bodies, the Kingdom Representative 
is an outpost of the Dutch government. However, to 
represent their own interests the public bodies can also 
directly contact central government or the Ministers. 
Vice versa, Ministers can also autonomously ask 
information from the public bodies.

[…]

Inventory at Sint Eustatius
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APPENDIX V: DESCRIPTION OF THE TASKS  
OF THE DUTCH CARIBBEAN ICH COMMITTEE

Appendix V: Description of the tasks of the Dutch 
Caribbean ICH Committee

The Dutch Caribbean ICH Committee consists of 
government-approved delegates from the six islands. 
Richenel Ansano, the Secretary of the Dutch Caribbean 
ICH Committee, describes the current tasks as follows:

Pending official endorsement of its activities, the Dutch 
Caribbean ICH Committee has been responsible for 
NGO-level collaborations within the Dutch Caribbean, 
informing island governments of the progress of 
implementation of the 2003 Convention, proposing 
policy and governance processes and indicating areas 
of strategic development of ICH frameworks for the 
islands.
 
Ultimately, the proposal is to obtain the following tasks 
(art. 3 of the protocol suggested)
-  promoting and supporting the implementation 

of the Convention, including interfacing with the 
intangible cultural heritage structures of the specific 
islands

-  consulting towards joint programming in 
implementation of the Convention in the Dutch 
Caribbean

-  proposing joint programming, including joint 
nominations that could also include Suriname and 
The Netherlands

-  proposing nominations of elements for the 
international Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity

-  communicating with partners in The Netherlands, 
including but not limited to the Dutch Centre for 
Intangible Cultural Heritage, organizations of Dutch 
Caribbean descendants in The Netherlands, and 
other relevant organizations

-  advising the ministers and commissioners on 
implementation of the Convention
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Den e promé kapítulo di e rapòrt ta menshoná tres 
reto ku a desaroyá durante e seis añanan ku a pasa. 
Nos rekomendashonnan pa atendé ku e retonan akí 
ta enfoká riba logra akuerdo tokante kolaborashon 
stratégiko (den Reino i supregional), desaroyá plannan 
stratégiko i haña bista riba e maneho di konosementu. 
Lo por (i mester) atendé ku algun rekomendashon na 
término kòrtiku, prinsipalmente esnan relashoná ku e 
promé reto. Otro retonan ta mas pa atendé na 2019 
i 2020 (i nan tin di aber ku kontinuidat di personal i 
sosten finansiero).

Basá riba e rapòrt akí lo mester kuminsá, riba término 
kòrtiku, ku klara palabrashonnan,  proposishonnan i 
prosesonan (no solamente na nivel stratégiko, pero 
tambe atministrativo i di prosedura) entre gobièrnunan 
i organisashonnan no-gubernamental, pa despues krea 
kuadro di maneho i ehekushon (lo ménos kompliká 
posibel) i krea liñanan práktiko di komunikashon. Na 
2019 lo mester inougurá un kuadro di kooperashon 
supregional pa Karibe Hulandes, ademas di un akuerdo 
di kooperashon pa henter Reino. A base di esei lo 
por determiná nesesidat di personal i finansa.  Den e 
akuerdo di kooperashon akí tambe por krea un proseso 
pa Karibe Hulandes  pa nominashon di elemento pa un 
di e listanan internashonal di e Konvenion di UNESCO 
di 2003. Lo mester designá un persona di ministerio 
di OCW na Hulanda komo punto di kontakto pa e tres 
entidatnan públiko pa implementashon di e Konvenio 
di UNESCO di 2003, kende lo ta responsabel pa duna 
informashon na Rijksdienst Caribisch Nederland.
For di kombersashonnan den e estudio eksploratorio 
a sali konklushonnan konhunto, ku un proposishon 
pa próksimo akshonnan  i un plan di ehekushon. E 
proposishon akí ta na nòmber di Richenel Ansano, 
Tim Timmers (e dos personanan ku a hasi e estudio i a 
redaktá e rapòrt) i  Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, den deliberashon ku ministerio di OCW di 
Hulanda.

E estudio eksploratorio a mustra ku implementashon 
na e islanan por tin probecho, na término kòrtiku, di e 
próksimo pasonan:

1a. Komo ku kooperashon entre e kuater paisnan 
den Reino ta sumamente importante pa 
implementashon di e Konvenio di UNESCO 
di 2003, lo traha un akuerdo di kooperashon 
pa esaki, pa e kuater ministernan firma. E tres 
entidatnan públiko tambe lo ta enbolbí den esaki.

1b. Lo establesé un akuerdo di kooperashon entre 
e seis islanan di Karibe Hulandes tambe pa 
implementashon di e Konvenio di UNESCO 
di 2003. Konsehero hurídiko Tim Timmers ta 
disponibel pa  guia formulashon di tur dos 
akuerdo.Minister  van Engelshoven di OCW, 
Hulanda, tin plan pa bishitá Karibe Hulandes 
kuminsamentu di 2019.  E plan konkreto  
(fechanan i logánan pa bishitá) no ta konosí 
ainda.  A proponé pa usa e bishita akí komo 
un bon okashon pa konkretisá tur dos akuerdo 
di kooperashon. Komo ku finalisashon di tur e 
preparashonnan nesesario pa e akuerdonan di 
kooperashon promé ku e bishita no ta realista nos 
ta skohe pa firma un deklarashon di intenshon 
pa kooperashon pa implementá e Konvenion di 
UNESCO di 2003 durante e bishita. Despues di 
esei por sigui traha na e akuerdonan ofisial di 
kooperashon.  E insiativa pa e deklarashonnan 
di intenshon (i e akuerdonan di kooperashon 
ku lo sali di esaki) lo mester bini di ministerio di 
OCW (den deliberashon ku Dutch Caribbean ICH 
Committee).

BIJLAGE VI: REKOMENDASHONNAN DI E RAPÒRT ‘VERKENNING VAN DE IMPLEMENTATIE 
VAN HET 2003 UNESCO VERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN IMMATERIEEL CULTUREEL 
ERFGOED’: PRÓKSIMO PASONAN I UN LIÑA DI TEMPU
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2.  Un treinen di kapasitashon pa mandatarionan 
i desaroyadónan di maneho (entre otro e 
ministernan i diputadonan konserní), gerentenan 
di sektor i organisashonnan enkargá ku 
implementashon na Karibe Hulandes ta hopi 
importante. E treinen lo no konsentrá solamente 
riba splika e Konvenio i su implementashon, pero 
tambe riba kooperashon den Reino. Ta proponé 
pa organisá e treinen di kapasitashon akí di un 
forma sentral pa tur isla (i Hulanda) huntu, durante 
bishita di e minister di OCW i promé ku firma e 
deklarashonnan di intenshon. 
Tambe tabatin deliberashon ku e ofisina regional 
di UNESCO pa Karibe. E ofisina ta dispuesto na 
kolaborá ku esaki. Den e kaso ei, ehekushon lo 
tuma logá   kuminsamentu di 2019 (mira punto 2).

3.  E idea ta pa despues di e enkuentro grandi 
na kuminsamentu di 2019 tur isla por sigui 
kabalmente ku implementashon: tur esnan 
enbolbí direktamente ku implementashon pa 
gobiernunan i otro partidonan relevante lo ta 
bon na altura di e Konvenio di UNESCO di 2003 
i sa kiko ta spera di nan.  Lo traha plannan di 
implementashon pa asina kada isla tin un plan di 
ehekushon konkreto. Aki mester tene kuenta ku e 
puntonan di askhon di kada isla, menshoná den 
kapítulonan 4 i 8 di e rapòrt. Basá riba esaki lo 
por mira kiko ta nesesario na finansa. Solamente 
ora tin un plan di implementashon konkreto por 
eksplorá posibilidatnan di finansiamentu. Komo 
ku e gobièrnunan sa kiko ta spera di nan, nan por 
aprobá inventarionan i plannan mas lihé.

4.  Tur e trabou ku miembronan di e Dutch Caribbean 
ICH Committee a hasi lastu añanan lo bira visibel 
via diferente wèpsait ku un  whitelabel di  

 www.immaterieelerfgoed.nl. E islanan por usa e 
whitelabel pa krea un wèpsait segun nan propio 
eskoho i skohe nan propio URL. Despues di 
esaki por traha ainda tambe na konsientisashon i 
edukashon.

5.  Ku aporte di bon material pa inventarisashon 
i dokumentashon (un “kaha di hèrmènt pa 
inventarisashon” i treinen relevante) por sigui ku 
inventarisashon i komunidatnan por sigui e trabou 
ei tambe via internèt. 

Ta fortalesé kontinuidat di implementashon di 
e Konvenio di UNESCO di 2003 pasobra tur 
esnan konserní i kreadónan di maneho sa kiko 
implementashon ta enserá. E plan di implementashon 
ta krea un sosten pa término largu. Resultadonan ta 
visibel mes ora via e wèpsaitnan.
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E prome capitulo di e Informe ta menciona tres 
reto principal  cu a surgi den e ultimo seis aña. Nos 
recomendación pa atende e retonan aki ta dirigi pa 
yega na un acuerdo tocante cooperacion strategico 
(dentro di Reino y subregionalmente); pa desaroya plan 
strategico; y pa optene informacion tocante e posicion 
di mantención y maneho di conocimiento. 

Algun di e  recomendacionnan por (y mester) 
atende riba termino cortico (particularmente e 
recomendacionnan relaciona cu e prome reto). E otro 
recomendacionnan ta conta mas pa e añanan 2019 y 
2020 (y ta enfoca mas riba e continuidad di personal y e 
apoyo financiero).

Riba termino cortico ta necesario pa cuminsa mustra 
na manera cla (como resultado di e informe aki) e 
palabracion, acuerdo y procesonan (no solamente riba 
nivel strategico, pero tambe riba nivel administrativo y 
di procedura) entre e autoridadnan gubernamental y 
organisacionnan no-gubernamental. 

Siguientemente lo mester desaroya cuadro di maneho 
y di implementacion (den un forma mas simpel posibel) 
y establece liña di comunicacion practico. Na 2019 
lo mester sigui pa elabora un cuadro di cooperacion 
subregional pa Caribe Hulandes, y tambe un acuerdo di 
cooperacion pa henter Reino. A base di esaki por defini 
e aporte personal y financiero necesario. 

Dentro di e acuerdo di cooperación aki por determina 
ademas un biaha mas el procedura pa recomendacion 
pa un di e listanan internacional di e Convencion di 
UNESCO di 2003 pa e area di Caribe Hulandes. Di 
parti di e Ministerio de Enseñansa, Cultura y Ciencia 
di Hulanda lo mester asigna un punto de contacto pa 
e tres entidadnan publico pa e implementacion di e 
Convención di UNESCO di 2003, cu lo ta encarga cu e 
tarea pa ofrece e informacion necesario na e Rijksdienst 
Caribisch Nederland.

E combersacionnan na ocacion di e exploración lo 
resulta den conclucionnan conhunto, cu un propisicion 
pa accionnan di continuacion, acompaña pa un plan cu 
ta elabora e pasonan concreto cu lo mester tuma. Lo 
haci e proposición aki den nomber di Richenel Ansano, 
Tim Timmers (ambos tabata explorado y compilador 
di e Informe) y e Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, den deliberación  cu Ministerio de 
Educación, Cultura y Ciencia di Hulanda.

E exploración a mustra cu e implementacon riba e 
islanan lo benificia di lo siguiente:

1a. Pa motibo cu cooperación entre e 4 paisan di 
Reino den e implementación di e Convencion 
di UNESCO di 2003 ta hopi importante, lo 
formula un acuerdo di cooperacion pa esaki y e 
ministernan concerni lo firma esaki (involucrando 
tambe e 3 entidadnan publico). 

1b. Tambe lo establece den un acuerdo de 
cooperacion e cooperación mutuo entre e 6 
islanan di Caribe Hulandes den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003. E consehero 
legal Tim Timmers ta disponibel pa sostene e 
proceso di formulacion di ambos acuerdo. 
Minister Van Engelshoven di OCW Hulanda tin 
e intencion di bishita Caribe Hulandes den e 
prome parti di 2019. E planificacion concreto 
(temporada y lugarnan cu lo bishita) no ta conoci 
ainda. E proposicion ta pa probecha di e ocacion 
di e bishita aki como razon pa e realisacion di 
ambos acuerdo di cooperacion. Ya cu realización 
di acuerdonan di cooperacion carga y comparti 
no ta realistico prome cu e momento di e 
bishita aki, nos ta opta pa firma e cartanan di 
intencion di cooperacion den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003 durante e 
bishita menciona. Después por sigui traha na e 
acuerdonan di cooperacion official. E Ministerio 
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de Educación, Cultura y Ciencia (en consulta cu 
e Comité di ICH di Caribe Hulandes) lo mester 
tuma e iniciativa pa e declaracionnan di intencion 
aki (y, consecuentemente, e acuerdonan di 
cooperacion).

2.  E formacion pa desaroyo di capacidad pa 
dirigente gubernamental y esnan encarga cu 
formulacion di politica (incluyendo e ministro y 
diputadonan responsabel); dirigente di sector 
y organismo di implementacion den Caribe 
Hulandes ta hopi importante. E formacion aki no 
ta inclui solamente e splicacion di e Convención 
di UNESCO di 2003 y su funcionamiento y 
implementación, pero tambe informacion tocante 
e cooperacion den e proceso di implementacion 
den Reino. Ta propone pa organisa e formacion 
na manera centralisa pa tur e islanan (y Hulanda) 
conhuntamente, durante di e bishita di e Ministro 
di Educacion, Cultura y Ciencia di Hulanda, antes 
di firma e declaracion di intencion. A consulta 
cu e UNESCO Kingston Cluster Office for the 
Caribbean. E oficina aki ta prepara y dispuesto 
pa coopera cu e proceso aki. Implementacion 
por tuma luga  den prome parti di aña 2019 (mira 
punto 2).

3.  E intencion ta cu despues di e reunion grandi 
den e prome parti di 2019, tur isla por continua 
bon prepara cu e implementacion: tur esnan 
actualmente involvi di parti di gobierno y demas 
interesado ta bon conoci cu e Convencion di 
UNESCO di 2003 y ta na altura kico ta spera di 
nan y di otro partner concerni. Lo elabora plan di 
implementacion pa asina cada isla tin un plan cu 
ta concretisa e pasonan cu mester tuma. Den esaki 
lo mester tene cuenta cu e puntonan di accion 
pa cada isla manera menciona den capitulo 4 y 8 
di e Informe. A base di esaki por determina cua 
finanzas ta necesario. Ta te ora cu tin un plan di 
implementacion por explora e posibilidadnan di 
financiamento. Pa motibo cu e gobiernonan ya sa 
kico ta spera di nan, nan por inventarisa y aproba 
plan di implementación mas rapidamente.

4.  Lo haci tur e trabou cu e miembronan di e Comité 
ICH Caribe Hulandes a realisa den e ultimo 
añanan visibel y disponibel pa medio di websiste, 
haciendo uso di un ‘white-label’ di  

 www.immaterieelerfgoed.nl. Cu e ‘whitelabel’ aki 
e islanan por crea nan propio website di acuerdo 
cu nan propio conocimento y scohe nan propio 
URL. Desues di esaki por sigui traha tambe na 
concientizacion y formacion. 

5.  Cu ayudo di material pa trabou di inventario 
y documentacion di bon calidad (un ‘Startkit 
Inventariseren’ y e  capacitacion asocia) 
por continua cu e inventarisacion. Alabes e 
comunidadnan por sigui e trabou online.  

E echo cu tur esnan involvi y esnan responsabel pa 
maneho ta na altura di kico implementacion ta ensera 
ta fortalece e continuidad den e implementacion 
di e Convencion di UNESCO di 2003. E plan di 
implementacion ta ofrece seguridad pa termino mas 
largo. E resultadonan ta directamente visibel riba e 
websitenan.  

62



About the authors
Richenel Ansano works as a self-employed heritage 
consultant. From 2011 to 2017, he was the director of 
the National Archeological Anthropological Memory 
Management on Curaçao (an NGO for UNESCO, 
as is Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage). 
He is also the Secretary of the Dutch Caribbean ICH 
Committee.

Tim Timmers is self-employed as a legal adviser. He 
was formerly the deputy director of the Cabinet of the 
Governor of the Netherlands Antilles, the second in 
command in the Political and Legal Affairs Department 
of the Cabinet of the Minister for Netherlands Antillean 
Affairs, Coordinating Legal Counsellor with the Dutch 
Ministry of Infrastructure and the Environment and 
council adviser with the Legislation and Legal Affairs 
Department of the Netherlands Antilles.

Editorial board
Saskia van Oostveen, Safeguarding and promotion  
Team Leader of Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage
Leo Adriaanse, Director of Dutch Centre for Intangible 
Cultural Heritage

Photo’s
Photo Archive Dutch Centre for Intangible Cultural 
Heritage

Graphic Design
Esther de Bruijn | grafische vormgeving

Acknowledgements
Richenel Ansano’s report was only possible 
with the assistance of many people. His special 
acknowledgement and gratitude go to the members of 
the Dutch Caribbean ICH Committee for their help with 
answers, logistics or both: the Secretaries General of the 
various NatComs, Marva Browne, Marcellia Henry and 
Zetsia Ponsón and other members Walter Hellebrand, 

Misha Spanner, Ryan Espersen and Liliane de Geus. 
And also other respondents, meeting organizers and 
overall facilitators for the different islands, including 
government and NGO representatives and, in the 
case of Curaçao and Sint Maarten, additional ICH 
Committee members who were not members of the 
Dutch Caribbean ICH Committee. Domenico Antoin 
also deserves his thanks, for agreeing to be observed 
by Richenel during his work on Sint Eustatius and thus 
providing a chance to witness the inventorying work of 
the Intangible Cultural Heritage Committee. 

Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage would 
also like to thank the Netherlands NatCom for reading 
and commenting on this assessment report.

© 2018 Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage

The Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage is part 
of the Holland Open Air Museum

P.O. Box 649, 6800 AP Arnhem, the Netherlands 
Hoeferlaan 4, 6818 SG Arnhem
+31 (0)26 3576 113
info@immaterieelerfgoed.nl
www.immaterieelerfgoed.nl

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Immaterieel Erfgoed NL

Immaterieel Erfgoed NL

PUBLICATION DETAILS

63


