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Afscheid van een jaar van onrust en vastberaden actie 
Welkom in ons 60-jarig jubileumjaar 
 

Beste collega's en vrienden 

 

2022 was ongetwijfeld een bijzonder jaar voor Europa en de wereld in het algemeen. De 

meedogenloze invasie van Oekraïne door Rusland, die op 24 februari begon, markeerde 

niet alleen de meedogenloze terugkeer van de oorlog op het Europese continent, maar 

betekende ook een ernstige klap voor de humanistische en beschavingswaarden die de 

kern vormen van Europa Nostra's acties, namelijk vrede, democratie, solidariteit en 

eerbiediging van de mensenrechten. De effecten van de oorlog, met name op het 



energieniveau, brachten ook de toenemende effecten van klimaatverandering naar voren, 

waarvan de gevolgen voor ons cultureel erfgoed en de natuurlijke omgeving met de dag 

duidelijker worden. 

 

Geconfronteerd met deze ongekende situatie, bleven Europa Nostra en haar partners niet 

zwijgen. Integendeel: de ernst van de bedreigingen vormde een aanleiding voor meer 

mobilisatie op alle activiteitenniveaus. Al op 18 maart lanceerde Europa Nostra, in nauwe 

samenwerking met het Global Heritage Fund, een crowdfundingcampagne om de 

verdedigers van het bedreigde erfgoed van Oekraïne te steunen, wat leidde tot de 

oprichting van de "Heritage Solidarity Fellowship for Ukraine", met de essentiële steun van 

onze vertrouwde partner ALIPH en in samenwerking met het Heritage Emergency 

Response Initiative in Kiev. Omdat onze collega's in Oekraïne het tijdens de winter nog 

moeilijker hebben, hebben we besloten onze crowdfundingcampagne opnieuw te 

lanceren om de verdedigers van het bedreigde erfgoed van Oekraïne te steunen. Elk 

bedrag telt! Wij danken u daarom bij voorbaat voor uw vrijgevigheid in solidariteit 

met Oekraïne! 

 

Evenzo heeft Europa Nostra, in haar hoedanigheid van regionale covoorzitter van het 

Climate Heritage Network for Europe, en in overeenstemming met haar sterke inzet om het 

gedeelde erfgoed van Europa centraal te stellen in de Europese Green Deal, bijgedragen 

aan vele internationale fora die zich bezighouden met klimaatactie , van het eerste New 

European Bauhaus-festival in juni in Brussel en de eerste ministeriële conferentie gewijd 

aan cultuur in het Middellandse Zeegebied in juni in Napels tot de COP27-bijeenkomst in 

november in Sharm El-Sheikh. 

 

Als een verbintenis om nauwere banden te koesteren met verenigingen die op het terrein 

actief zijn in heel Europa, met name op regionaal niveau, opende Europa Nostra zijn twee 

eerste erfgoedhubs in Krakau en Athene en ontwikkelde banden met een reeks 

gemeenten (bijv. Lissabon, Nicosia) met het oog op de mogelijke oprichting van 

toekomstige extra hubs elders in Europa. Terwijl Europa Nostra contact zocht met lokale, 

regionale en nationale organisaties die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed, 

besteedde Europa Nostra bij al haar activiteiten speciale aandacht aan de jongere 

generatie erfgoedactoren, vooral in de context van het Europees Jaar van de Jeugd 

2022 . 

 

In dit perspectief wordt 2023 een jaar van zowel consolidatie als verdere uitbreiding van 

onze acties ten dienste van het gedeelde erfgoed van Europa. De gevolgen van de 

verwoestende oorlog in Oekraïnezal speciale aandacht vergen in de fase van 

https://www.europanostra.org/donate-now-second-phase-of-our-crowdfunding-campaign-in-solidarity-with-ukrainian-heritage-defenders/
https://www.europanostra.org/donate-now-second-phase-of-our-crowdfunding-campaign-in-solidarity-with-ukrainian-heritage-defenders/


wederopbouw en herstel van het land. Tegelijkertijd is Europa Nostra vastbesloten om de 

wereldwijde erfgoedpartnerschappen van de EU ook met andere delen van Europa en de 

wereld te promoten, met speciale nadruk op de Westelijke Balkan en op het bredere 

Middellandse Zeegebied , als onderdeel van het geven van een sterkere betekenis en 

stimulans voor de internationale culturele betrekkingen van de EU. De noodzaak om de 

vitale rol van cultuur en cultureel erfgoed voor een zinvolle en effectieve klimaatactie te 

erkennen, zal onze actie in alle Europese en internationale fora blijven leiden. De 

aanwijzing van 2023 als het Europees Jaar van vaardighedenzal ook een unieke 

gelegenheid bieden om het belang van kennis en " savoir-faire " te vieren en te vergroten, 

met de vitale rol van onderwijs en opleiding, om de capaciteit verder te versterken en de 

grote verscheidenheid aan vaardigheden van erfgoedwerken in te zetten - gaande van 

vakmanschap tot zeer gespecialiseerde nieuwe technologieën - die onmisbaar zijn om onze 

historische gebouwen en terreinen goed te beschermen. 

 

Bovenal de viering van het 60-jarig jubileum van Europa Nostrazal een perfecte 

gelegenheid zijn om te profiteren van de unieke bijdrage van onze organisatie aan het 

behoud van cultureel erfgoed in Europa en daarbuiten, en om onze vastberadenheid te 

tonen om creatief en krachtig te reageren op de vele uitdagingen waarmee onze 

samenleving en het milieu vandaag worden geconfronteerd. De keuze van Venetië als 

gaststad van onze 60e verjaardag van de European Cultural Heritage 

Summit vertegenwoordigt op zichzelf al een symbool van onze toewijding aan een op 

waarden gebaseerd en cultuurgedreven Europa, zoals geformuleerd in het Manifest van 

Praagaangenomen aan het einde van onze Europese top over cultureel erfgoed die 

afgelopen september in Praag werd gehouden. In januari zullen we onze vele leden, 

partners en supporters de hand reiken met een oproep voor hun respectieve activiteiten 

waarmee ze mogelijk willen bijdragen aan ons streven om dit belangrijke jubileum te 

markeren van onze grote pan-Europese beweging van het maatschappelijk middenveld die 

zich inzet voor cultureel erfgoed. 

 

We willen erkennen dat Europa Nostra de bovengenoemde activiteiten heeft ondernomen in 

het kader van ons netwerkproject European Cultural Heritage Agora: "Empowering 

Europe's Civil Society Movement for Heritage" (2022-2024), waarvan de visuele 

identiteit ( afbeelding hierboven ) en toegewijd platform op onze website zijn zojuist 

vrijgegeven. 

 

Door vooruit te kijken naar 2023, wil Europa Nostra, door haar toewijding aan het 

gedeelde erfgoed van Europa, - meer dan ooit, in deze veranderende en moeilijke 

tijden - haar uiterste inzet herhalen voor het beschermen van de kernwaarden van 

https://www.europanostra.org/europa-nostra-presents-the-prague-manifesto-for-a-value-based-and-culture-driven-europe/
https://www.europanostra.org/europa-nostra-presents-the-prague-manifesto-for-a-value-based-and-culture-driven-europe/
https://www.europanostra.org/agora


Europa, die een van de belangrijkste erfenissen van Europa vertegenwoordigen. het 

continent tot de geschiedenis van de mensheid. 

 

Met onze allerbeste wensen voor de komende feestdagen, 

Hermann Parzinger, uitvoerend president 

Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secretaris-generaal  
  

 

 

DONEER NU: Tweede fase van onze crowdfundingcampagne in 
solidariteit met Oekraïense erfgoedverdedigers 
 

In maart lanceerden Europa Nostra en het Global Heritage Fund een gezamenlijke 

crowdfundingcampagne om de verdedigers van het bedreigde erfgoed van Oekraïne te 

steunen. Conflictgebieden. Tot op heden hebben 106 Oekraïners financiële steun 

ontvangen dankzij deze campagne, georganiseerd in samenwerking met HERI – Heritage 

Emergency Response Initiative. Nu we een donkere en moeilijke winter ingaan voor 

Oekraïne, vragen we onze leden om ons te helpen meer geld in te zamelen, zodat we 

onze erfgoedgenoten in Oekraïne kunnen blijven helpen. Alle donaties, hoe groot of 

klein ook, zijn welkom en belangrijk, en kunnen eenvoudig gedaan worden  via 

de Europa Nostra website. 
  

Doneer nu 

 

https://www.europanostra.org/donate-now-second-phase-of-our-crowdfunding-campaign-in-solidarity-with-ukrainian-heritage-defenders/
https://donation.europanostra.org/


 

 

Oekraïne: St. Andrew's Church in Kiev organiseert ontroerende 
prijsuitreiking in tijden van oorlog 
 

In tijden van oorlog organiseerde de Sint-Andreaskerk in Kiev moedig een ceremonie op 12 

december ter ere van de European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 in de 

categorie Conservation and Adaptive Reuse. Het was een ontroerende ceremonie in een 

koude kerk, maar met een warme sfeer. Het cultureel erfgoed en de diplomatieke 

gemeenschap van Kiev kwamen bijeen om de restaurateurs te feliciteren met de 

prestigieuze prijs voor hun langdurige project en om de bronzen onderscheidingen in de 

façade van de Sint-Andreaskerk te onthullen. Kateryna Chuyeva , vice-minister van 

Cultuur en Informatiebeleid van Oekraïne, en Natalia Moussienko , raadslid van Europa 

Nostra, spraken het publiek toe. 
  

Lees verder 

 

https://www.europeanheritageawards.eu/winners/st-andrews-church/
https://www.europanostra.org/ukraine-st-andrews-church-in-kyiv-hosts-moving-ceremony-in-times-of-war/


 

 

President Cecilia Bartoli van Europa Nostra ontmoet hoge 
delegatie van de Europese Investeringsbank en haar Instituut 
 

De vice-president van de Europese Investeringsbank (EIB), Teresa Czerwińska , en de 

directeur van het EIB-instituut, Shiva Dustdar , organiseerden een ontmoeting in 

Luxemburg met de president van Europa Nostra. Cecilia Bartoli werd vergezeld door onze 

vicevoorzitter Guy Clausse , bestuurslid Carla Toffolo , raadslid Jorge Chaminé en 

secretaris-generaal Sneška Quaedvlieg-Mihailović. Cecilia Bartoli bedankte de EIB 

hartelijk voor hun voortdurende steun aan Europa Nostra, en meer in het algemeen aan de 

zaak van cultureel en natuurlijk erfgoed in Europa. De vertegenwoordigers van de EIB 

herhaalden het grootste belang dat hun instelling hecht aan hun partnerschap met Europa 

Nostra en aan de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed als onderdeel van het 

investeringsbeleid van de bank, met inbegrip van de sleutelrol van de bank bij investeringen 

in klimaatactie en groene transformatie van onze samenleving en economie. 
  

Lees verder 

 

https://www.europanostra.org/europa-nostras-president-cecilia-bartoli-meets-high-delegation-of-the-european-investment-bank-and-its-institute/


 

 

SAVE THE DATE: Europa Nostra's 60th Anniversary Summit 
vindt plaats in Venetië van 27 tot 30 september 2023 
 

Europa Nostra wordt eind 2023 60 jaar en dat willen we met jullie allemaal vieren in onze 

geliefde, maar bedreigde werelderfgoedstad Venetië. Onze voorzitter Cecilia Bartolizullen 

persoonlijk bij ons zijn en vele andere spraakmakende gasten en supporters staan klaar om 

zich bij ons aan te sluiten. Op 28 september, na onze ceremoniële Algemene Vergadering 

ter ere van het 60-jarig jubileum, die zal worden gehouden in de Scuola Grande di San 

Rocco, zullen we worden ontvangen door een van onze genereuze en toegewijde leden in 

een fantastisch Palazzo aan het Canal Grande voor een avond bij kaarslicht om te zingen " 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Europa Nostra”. De vorige dag, 27 september, is 

gereserveerd voor onze Heritage Excellence Fair met presentaties door de 2023 winnaars 

van de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, terwijl 29 september 

gereserveerd is voor onze Policy Agora gevolgd in de avond door onze European Heritage 

Awards Ceremony. De Summit heeft de steun van het Creative Europe-programma van de 

Europese Unie. Blijf op de hoogte voor meer informatie en wees klaar om in te pakken en 

met ons mee te gaan naar Venetië, 
  

Lees verder 

 

https://www.europanostra.org/save-the-date-celebrating-the-60th-anniversary-of-europa-nostra-in-venice/


 

 

Climate Heritage Network, waarvan Europa Nostra 
medevoorzitter is, prijst belangrijke resultaten op het gebied van 
cultureel erfgoed op COP27 
 

Voor het eerst erkenden de partijen bij het VN-Klimaatverdrag de cruciale verbanden tussen 

cultureel erfgoed en klimaatverandering tijdens de slotsessie van de VN- klimaatconferentie 

COP27 in Sharm-el Sheikh, Egypte. In een reeks baanbrekende besluiten die op 20 

november zijn genomen, hebben nationale regeringen die op COP27 bijeenkwamen, 

cultureel erfgoed opgenomen in verklaringen over zowel verlies en schade als aanpassing. 

In een persberichtuitgegeven op dezelfde dag, verwelkomt het Climate Heritage Network - 

waarvan Europa Nostra sinds 2021 de regionale covoorzitter voor Europa is - de 

aanzienlijke vooruitgang bij het mainstreamen van cultuur en erfgoed in de klimaatagenda 

op COP27, maar pleit voor meer holistische erkenning van de culturele dimensies van de 

klimaatcrisis. 
  

Lees verder 

 

https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries/
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries/
https://www.climateheritage.org/press/culture-outcomes-at-cop27/
https://www.europanostra.org/climate-heritage-network-which-europa-nostra-co-chairs-praises-landmark-cultural-heritage-outcomes-at-cop27/


 

 

European Heritage Alliance juicht toe dat aandacht voor cultureel 
erfgoed wordt opgenomen in het nieuwe EU-werkplan voor 
cultuur 2023-2026 
 

Op 6 december kwamen meer dan 30 vertegenwoordigers van 23 leden van de Europese 

Erfgoedalliantie online bijeen voor de tweede plenaire bijeenkomst van de Alliantie in 2022. 

De najaarsbijeenkomst was gericht op de huidige uitdagingen waarmee de erfgoedsector 

wordt geconfronteerd: Movement for Climate Action en de resultaten van de COP27, het 

nieuwe Europese Bauhaus-initiatief, het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en het 

Europees Jaar van de Vaardigheden 2023. De meeste van deze onderwerpen zijn 

opgenomen in het nieuwe EU-werkplan voor cultuur 2023-2026 dat is goedgekeurd door de 

Raad van de Europese Unie op 29 november, die tijdens de bijeenkomst werd 

gepresenteerd en besproken. 
  

Lees verder 

 

https://europeanheritagealliance.eu/
https://europeanheritagealliance.eu/
https://culture.ec.europa.eu/news/council-of-ministers-agrees-on-new-eu-work-plan-for-culture-2023-2026/
https://www.europanostra.org/european-heritage-alliance-applauds-due-inclusion-of-cultural-heritage-concerns-in-the-new-eu-work-plan-for-culture-2023-2026/


 

 

Winnaars van 2022 vieren hun European Heritage Awards / 
Europa Nostra Awards in heel Europa 
 

Tussen augustus en november organiseerden 14 winnaars van de European Heritage 

Awards / Europa Nostra Awards 2022 speciale evenementen in hun dorpen en steden om 

hun uitstekende prestaties op lokaal en nationaal niveau te vieren. We nodigen je uit om op 

reis te gaan door Europa en een glimp op te vangen van de prachtige ceremonies die 

worden georganiseerd door deze trotse winnaars van onze Awards: Rivers of 

Sofia, Bulgaria ; Monument van Episkopi, Sikinos, Griekenland , waaraan werd 

deelgenomen door HE de president van de Helleense Republiek, Katerina 

Sakellaropoulou , en de minister van Cultuur en Sport, Lina Mendoni ( foto 

hierboven ); Keer terug naar het Sámi Homeland, Finland; Lumbardhi Public Again, 

Prizren, Kosovo *; Illa del Rei, Menorca, Spanje ; PAX-Patios de la Axerquía, 

Cordoba, Spanje ; Erfgoed kansen/bedreigingen binnen mega-evenementen in Europa 

(HOMEE), Italië ; Coöperatie La Paranza, Napels, Italië ; Swapmuseum, 

Apulië, Italië ; Atlungstad-distilleerderij, Noorwegen ; Internationale cursus 

houtbeschermingstechnologie (ICWCT), Noorwegen ; Klooster van de Capuchos, 

Sintra, Portugal ; Museum in het dorp, Portugal ; en Huis van Religieuze Vrijheid, Cluj-

Napoca, Roemenië . 
  

Lees verder 

 

https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-30-exemplary-achievements-from-18-countries/
https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-30-exemplary-achievements-from-18-countries/
https://www.europanostra.org/2022-winners-celebrate-their-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-across-europe/


 

 

30 jaar Dublin Civic Trust gevierd met minister Noonan, 
vertegenwoordigers van Europa Nostra en de Europese 
Commissie 
 

Op 27 oktober vond in de 18e-eeuwse omgeving van St. Patrick's Hall aan de 

Staatsappartementen, Dublin Castle. Malcolm Noonan , TD, staatsminister voor Erfgoed 

en Electorale Hervorming, vertegenwoordigers van Europa Nostra, namelijk Guy Clausse , 

Executive Vice-President, en Sneška Quaedvlieg-Mihalović , secretaris-generaal, en Sara 

Crofts , voorzitter van Europa Nostra UK, evenals Barbara Nolan , hoofd van de 

vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ierland, en Geraldine Walsh, CEO van 

Dublin Civic Trust, sprak het publiek toe. 
  

Lees verder 

 

https://www.europanostra.org/30-years-of-dublin-civic-trust-celebrated-with-minister-noonan-and-representatives-from-europa-nostra-and-european-commission/


 

 

Oksana Lyniv, gerenommeerd dirigent uit Oekraïne, geëerd 
met Helena Vaz da Silva European Award 2022 
 

Oksana Lyniv , de gerenommeerde dirigente uit Oekraïne, werd geëerd met de Helena 

Vaz da Silva European Award for Raising Public Awareness of Cultural Heritage 2022 als 

erkenning voor haar uitzonderlijke kunst om de Europese cultuur en waarden door middel 

van muziek over te brengen aan een breder publiek, met name de jongere 

generaties. Namens Oksana Lyniv nam haar vader, Yaroslav Lyniv , de prijs in ontvangst 

tijdens een ceremonie op 24 november in de Gulbenkian Foundation in Lissabon. Ter 

gelegenheid van de 10e verjaardag van de prijs werd een speciale erkenning van de jury 

toegekend aan Dijana Milošević , theaterregisseur uit Servië, als erkenning voor haar 

sleutelrol in het verdedigen van de Europese cultuur en waarden. Piet Jaspert, 

vicevoorzitter van Europa Nostra, Irina Subotić , voorzitter van Europa Nostra Servië, 

en Marianne Ytterdal , raadslid van Europa Nostra, die ook lid zijn van de jury van de prijs, 

namen deel aan de ceremonie. 
 

Lees verder 

 

 

https://www.europanostra.org/oksana-lyniv-renowned-conductor-from-ukraine-honoured-with-helena-vaz-da-silva-european-award-2022/


 

 

Onze secretaris-generaal Sneška Quaedvlieg-Mihailović 
bekroond met de hoogste Franse onderscheiding – 'La 
Légion d'Honneur' 
 

Namens de president van Frankrijk presenteerde Emmanuel Macron , de ambassadeur 

van Frankrijk in Servië, Pierre Cochard , de onderscheiding van de nationale orde van het 

Legioen van Eer, in de rang van Ridder ('Chevalière'), aan Sneška Quaedvlieg-

Mihailović tijdens een gedenkwaardige ceremonie op 21 oktober in de residentie van 

Frankrijk in Belgrado in aanwezigheid van een delegatie op hoog niveau van Europa 

Nostra. 'La Légion d'Honneur' werd toegekend aan de secretaris-generaal van Europa 

Nostra voor haar " onvoorwaardelijke inzet voor het behoud van het erfgoed in Servië en 

meer in Europa, in nauwe samenwerking met Frankrijk " en voor haar " toewijding en 

toewijding aan de culturele dimensie van het Europese project ”. 

In haar dankwoord verklaarde Sneška Quaedvlieg-Mihailović: “ Mijn levensmissie is verre 

van voltooid. Frankrijk, Servië en Ons Europa kunnen op mij rekenen om – tot de laatste 

ademtocht – door te gaan met het verdedigen en vieren van een Europa van waarden en 

een Europa van cultuur ”. Bij deze gelegenheid gaf onze secretaris-generaal verschillende 

interviews aan toonaangevende mediakanalen uit Servië, zoals CorD 

Magazine ( Engels │ Servisch ), Euronews Servië ( Servisch ) en Radio-Televisie van 

Vojvodina ( Servisch ). 
 

Lees verder 

https://www.europanostra.org/speech-secretary-general-of-europa-nostra-awarding-of-the-distinction-chevalier-de-la-legion-dhonneur-to-sneska-quaedvlieg-mihailovic/
https://cordmagazine.com/my-life/sneska-quaedvlieg-mihailovic-europa-nostra-together-we-can-move-mountains/
https://cordmagazine.com/sr/zivotna-prica/sneska-quaedvlieg-mihailovic-europa-nostra-zajedno-mozemo-promeniti-svet/
https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/66277/francuski-orden-legije-casti-urucen-sneski-kvadvlih-mihailovic-karijera-u-sluzbi-evropskih-integracija-kroz-kulturu/vest/
https://media.rtv.rs/sr_lat/pravi-ugao/77939/
https://www.europanostra.org/europa-nostra-secretary-general-sneska-quaedvlieg-mihailovic-awarded-the-highest-french-distinction-la-legion-dhonneur/


 

 

 
 

 

DONEER 

 

Oproep tot donaties voor de restauratie van de Kharkiv University 

of Arts gelanceerd door de Oekraïense dirigent Oksana Lyniv 

 
 

Oksana Lyniv , gerenommeerd dirigent uit Oekraïne, winnaar van de Helena Vaz da Silva 

European Award for Raising Public Awareness of Cultural Heritage 2022, heeft een oproep 

gedaan voor donaties voor het herstel van Kharkiv National University of Arts, zwaar 

beschadigd sinds het begin van de oorlog. In deze ontroerende video vertelt Oksana Lyniv 

het verhaal van het overwinnen van deze turbulente tijden en vraagt ze om financiële steun 

voor de rehabilitatie van Kharkiv University of Arts, een van de belangrijkste centra voor 

muziekonderwijs in Oekraïne. Doneer nu 
         

 

https://youtu.be/8D5pV1ajsJ4/
https://www.europanostra.org/call-for-donations-for-restoration-of-kharkiv-university-of-arts-launched-by-ukrainian-conductor-oksana-lyniv/

