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Werelderfgoedlijst UNESCO 

 
 

 
Teylers – het geheel van gebouwen, collecties en geschiedenis – wordt voorgedragen voor 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd.  
Op dit moment werken het museum, de gemeente Haarlem en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed aan het nominatiedossier, dat zo goed als klaar is. Bij indiening voor 1 
februari 2012, besluit het Werelderfgoedcomité op zijn vroegst medio 2013 over de 
nominatie. Wanneer zij positief oordeelt, heeft Nederland tien werelderfgoederen op de 
Werelderfgoedlijst. 
 
Dré van Marrewijk, coördinator werelderfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
“Teylers is een van de weinige plekken in de wereld waar je de betekenis van de Verlichting voor 
de ontwikkeling van de wetenschap fysiek nog altijd kunt beleven. En de Ovale Zaal is van een 
uitzonderlijke schoonheid. Tegelijk is Teylers heel Nederlands: een protestantse koopman die zijn 
vermogen nalaat om de ontwikkeling van kunst en wetenschap te tonen en daarmee God’s 
schepping te eren.” 
 
Veel binnen- en buitenlandse deskundigen zijn betrokken geweest bij de opstelling van de 
voordracht. Met vertrouwen wordt daarom uitgezien naar een positieve beoordeling door het 
Werelderfgoedcomité in 2013. 
 
Belang 
Een plek op de lijst van UNESCO is een internationale erkenning van de uitzonderlijke betekenis, 
een universeel ‘keurmerk’ voor cultureel erfgoed. Daarnaast zijn Werelderfgoederen geliefd als 
toeristische trekpleister. Museumdirecteur Marjan Scharloo: “Het belangrijkste is de erkenning dat 
Teylers een bezienswaardigheid is van wereldklasse.” 
 
Nederlands Werelderfgoed 
Nederland telt nu negen Werelderfgoederen. Ze zijn niet alleen voor Nederland, maar voor de hele 
wereld onvervangbaar en van uitzonderlijk belang. Het gaat om de Grachtengordel van 
Amsterdam (2010), de Waddenzee (2009), het Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000), de 
Droogmakerij De Beemster (1999), het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998), de historische 
binnenstad van Willemstad op Curaçao (1997), de Molens van Kinderdijk-Elshout (1997), de 
Stelling van Amsterdam (1996) en Schokland in de Noordoostpolder (1995). 
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Noot aan de redactie: Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: Teylers Museum, Froukje Budding, 
06 48126105 / 023 5160971 of pers@teylersmuseum.nl. Wilt u liever geen persberichten meer 
ontvangen? Meld u dan af via fbudding@teylersmuseum.nl  


