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Voorwoord

De beste studieplekjes in de UB op de Uithof? Het lekkerste cappuccinosmaakje bij Gutenberg? De
ondergrondse gangen van de LB in de binnenstad? Ik ken ze allemaal. De laatste maanden ben ik zó
vaak op deze plaatsen geweest omdat ik daar hard aan mijn scriptie werkte. Slapeloze nachten,
eindeloos volgekrabbelde notitieblaadjes, pittige discussies… Het afstudeertraject is een lange weg
geweest waarin ik het soms best moeilijk heb gehad. Ik ben trots op het eindresultaat: een
masterscriptie waarin het belang van culturele noodhulp wordt verdedigd en waarin ik aan de hand
van case study’s aantoon dat culturele noodhulpprojecten zowel korte- als langetermijneffecten
kunnen hebben.
Deze scriptie kwam er niet zonder de steun en begeleiding van verschillende personen, die ik
dan ook heel graag zou willen bedanken voor hun lange adem. Allereerst mijn stagebegeleider
Deborah Stolk, die mij in mijn stageperiode én daarna altijd ruimte heeft gegeven voor mijn eigen
ideeën en inbreng. Bedankt voor jouw geduld! Ook wil ik dr. Kees Vuyk, mijn scriptiebegeleider,
hartelijk bedanken voor zijn creatieve visie en inspiratie. Elke keer als we weer eens hadden gepraat
over mijn scriptie, kwam ik vol ideeën terug. Bedankt! Mijn kritische meelezer Marjolein Schaake,
bedankt voor je feedback en opbouwende opmerkingen! Heleen de Wever, die mijn interpretatie van
de Franse tekst controleerde, dankjewel! De afstudeergroep onder leiding van Ilse Krah, bedankt
voor jullie steun en harten onder de riem. Ik hoop dat jullie ook snel jullie afstudeerproject kunnen
afronden! Mijn nicht en vriendin Leonie Slabbekoorn, bedankt voor je luisterend oor, je kritische
feedback en onze gezellige thee-drink-afspraken! Mijn ouders, voor jullie peptalks en luisterend oor,
dank jullie wel! En als laatste wil ik mijn rots in de branding, mijn man Zegert, bedanken voor álles:
het meelezen, het discussiëren, het oppeppen, de hulp met de opmaak… Zonder jou… ach, gelukkig
hoef ik niet na te denken hoe het zonder jou zou zijn, want je bént er voor me. Dank je wel uit de
grond van mijn hart.

Zeist, zomer 2011
Hanneke van der Linde – de Zeeuw
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Inleiding

It is understandable that the view is sometimes expressed that
“things” are not as important as human beings... and that
consideration of the fate of objects should always be secondary to
that of the alleviation of human suffering. Yet we at UNESCO are
constantly confronted by the pleas of people who are physically
suffering to help them save their cultural heritage, for their
suffering is greatly increased by the destruction of what is dear to
them. Their cultural heritage represents their history, their
community, and their own identity. Preservation is sought, not for
the sake of the objects, but for the sake of the people for whom
they have a meaningful life.1

Lyndell V. Prott, Chef International Standards Section of the Cultural Heritage division
of UNESCO

1

Prott, L.V., Principles for the resolution of disputes concerning cultural heritage displaced during the Second
World War, in: Simpson, E., The spoils of war: World War II and its aftermath: the loss, reappearance and
recovery of cultural property, New York: Adams, 1997. p. 225.
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“A nation stays alive when its culture stays alive”.
Dit staat boven de ingang van het Nationaal
Museum in Kaboel, Afghanistan. Voor mijn
scriptie heb ik deze uitspraak als titel gekozen. In
essentie is dit namelijk de drijfveer voor culturele
noodhulp, een relatief nieuwe speler op het
snijvlak van cultuur en ontwikkeling. Culturele
noodhulp

is

het

onderwerp

van

mijn

afstudeeronderzoek. Ik heb een literatuur- en
evaluatieonderzoek gedaan aan de hand van de
hoofdvraag:

Wat is het belang van culturele noodhulp zoals
bijvoorbeeld het Cultural Emergency Responseprogramma van het Prins Claus Fonds?

In oorlogen en andere gewapende conflicten, aardbevingen, stormen en andere natuurrampen
wordt altijd verwoesting aangericht. Niet alleen bij mensen, ook bij goederen. Wat onderbelicht blijft
is dat bij al deze rampen ook vaak onvoorstelbare – al dan niet bewuste – schade is toegebracht aan
cultuurgoederen. Pas sinds de 18e eeuw zijn er wetten die cultuurgoederen beschermen tijdens
rampen en vanaf het einde van de 20e eeuw is culturele noodhulp in zwang: financiële steun voor het
herstel van cultuurgoederen na een door mens of natuur veroorzaakte ramp.
In het eerste hoofdstuk schets ik een algemeen overzicht van het onderzoeksveld. Ik
definieer de belangrijkste termen en leg uit welke actoren van belang zijn voor het onderzoek. Het
tweede hoofdstuk heeft de drijfveren en ideologieën achter culturele noodhulp als onderwerp. Ook
breng ik de werkwijze van Cultural Emergency Response (CER), het culturele noodhulpprogramma
van het Prins Claus Fonds, uitgebreid voor het voetlicht. Het derde hoofdstuk bestaat uit drie case
study’s van CER-projecten in Palestina, Lesotho en Afghanistan. Aan het einde van de scriptie trek ik
een conclusie over het belang van culturele noodhulp, geef ik enkele aanbevelingen voor CER en
draag ik verschillende discussiepunten aan.

5

1. Definities, terminologie en verklaringen

Art is a universal language and culture allows us to communicate
across borders. But all too often, culture is also manipulated by
those who believe that the protection of their identity or interests
implies rejecting others. Far from uniting peoples, culture is then
used – or misused – to separate and divide.2
François Bugnion, directeur Internationale Wetgeving en Coöperatie van het
International Committee of the Red Cross

2

Bugnion, F., The origins and development of the legal protection of cultural heritage property in the event of
armed conflict, 2004, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/65shtj.htm, geraadpleegd op 26
januari 2011.
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Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik de termen ‘cultureel erfgoed’ en ‘cultuurgoederen’ duiden. Ik maak een keuze
voor het gebruik van één van deze termen in deze scriptie en deze keuze zal ik ook verantwoorden.
Hierna zal ik een korte inleiding geven op rampen; ik geef een definitie van het woord ‘ramp’ en een
uitleg over het belanghebbende Haagse Cultuurgoederenverdrag van 1954. Hierna volgt een inleiding
op het fenomeen natuurrampen en zal een korte uitleg over disaster management aan bod komen.
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1.1

Terminologie

1.1.1

Opkomst van de termen ‘cultuurgoederen’ en ‘cultureel erfgoed’

In het Haagse Cultuurgoederenverdrag van 1954 (dat de bescherming van cultuurgoederen in
gewapende conflicten waarborgt) wordt de term ‘cultuurgoederen’ voor het eerst gedefinieerd.
Voor de toepassing van dit Verdrag worden beschouwd als culturele goederen, welke ook hun
oorsprong of wie ook hun eigenaar is:
a) roerende of onroerende goederen, welke van groot belang zijn voor het cultureel erfdeel van
ieder volk, zoals monumenten van bouwkunst, kunst of geschiedenis, hetzij van godsdienstige,
hetzij van wereldlijke aard; terreinen van oudheidkundig belang; groepen gebouwen, welke, als
een geheel, uit een oogpunt van geschiedenis of kunst van belang zijn; kunstwerken;
handschriften; boeken en andere voorwerpen, welke uit een oogpunt van kunst, geschiedenis
of oudheidkunde van belang zijn, en voorts wetenschappelijke verzamelingen en belangrijke
verzamelingen boeken, archiefbescheiden of afbeeldingen van de hierboven omschreven
goederen;
b) gebouwen, waarvan de voornaamste en daadwerkelijke bestemming is de in alinea a)
bedoelde roerende culturele goederen te bewaren of ten toon te stellen, zoals musea, grote
bibliotheken en archiefbewaarplaatsen en voorts de schuilplaatsen, bestemd om in geval van
een gewapend conflict bescherming te bieden aan de in alinea a) bedoelde roerende culturele
goederen;
c) centra, welke een groot aantal culturele goederen, als bedoeld in de alinea’s a) en b),
bevatten, welke zullen worden aangeduid met “monumentencentra.

3

Cultuurgoederen zijn dus tastbare objecten. Het kunnen zowel voorwerpen als gebouwen zijn. In het
Cultuurgoederenverdrag is afgesproken dat de objecten van groot belang moeten zijn vanuit
geschiedkundig, oudheidkundig of artistiek oogpunt. Het Cultuurgoederenverdrag van 1954 wordt
later in dit hoofdstuk uitgebreid toegelicht.
Later wordt ook ‘cultureel erfgoed’ een gangbare term voor het benoemen van
cultuurgoederen. In het Werelderfgoedverdrag van 1972 formuleerde UNESCO een definitie van
‘cultureel erfgoed’:

3

Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, met Reglement
van uitvoering, en een Protocol, in: Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Den Haag, 1955, no. 47.
p. 76-77.
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Voor de doelstellingen van dit Verdrag zal het volgende worden beschouwd als ‘cultureel
erfgoed’:
monumenten: architectonische werken, monumentale sculpturen en schilderingen, elementen
of structuren van archeologische aard, inscripties, grotwoningen en combinaties van deze
objecten, die van een uitzonderlijke universele waarde zijn vanuit historisch, kunsthistorisch of
wetenschappelijk oogpunt;
groepen van gebouwen: groepen van zelfstandige of aaneengesloten gebouwen die, door hun
architectuur, hun homogeniteit of hun plaats in het landschap, van een uitzonderlijke
universele waarde zijn vanuit historisch, kunsthistorisch of wetenschappelijk oogpunt;
plaatsen: werken van de mens of een combinatie van werken van de natuur en de mens, en
gebieden waar zich archeologische plaatsen bevinden die van een uitzonderlijke universele
waarde zijn vanuit historisch, esthetisch, etnologisch of antropologisch oogpunt.

4

Volgens deze definitie is ‘cultureel erfgoed’ dus enkel materieel. Naar mijn mening is deze definitie te
summier. Ik denk dat de term ‘cultureel erfgoed’ beter gebruikt kan worden als zowel materieel als
immaterieel cultureel erfgoed wordt bedoeld.
1.1.2

Het verschil tussen beide termen

De term ‘cultural property’ wordt naar mijn mening het beste vertaald als ‘cultuurgoederen’. Door
het woord ‘goederen’ te gebruiken wordt duidelijk dat het om tastbare objecten gaat. Het woord
‘goederen’ is volgens Van Dale een benaming voor concrete voorwerpen:

goed het; -eren benaming van allerlei voorwerpen of ve grondstof: de voorraad ~eren

5

Hierdoor wordt het duidelijk dat om voorwerpen gaat. De term ‘cultural heritage’ zou ik willen
vertalen als ‘cultureel erfgoed’. In het woord ‘erfgoed’ is ook ruimte voor immateriële zaken, zo laat
ook het lemma in Van Dale zien:

erf·goed het; o -eren dat wat men geërfd heeft

6

‘Dat wat men geërfd heeft’ kan méér dan alleen maar tastbare goederen zijn. De definitie is breder.
4

N.N., Werelderfgoedverdrag, UNESCO, november 1972, http://whc.unesco.org/en/conventiontext,
geraadpleegd op 7 april 2011. Eigen interpretatie.
5
Van Dale website:
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands
&searchQuery=goederen, geraadpleegd op 26 mei 2011.
6
Van Dale website:
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands
&searchQuery=erfgoed, geraadpleegd op 26 mei 2011.
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Beide termen worden als gelijkwaardig beschouwd. Ze worden allebei gebruikt in de Haagse
Conventie van 1954. Maar zijn deze twee termen eigenlijk wel hetzelfde? Hebben ze dezelfde
betekenis? Manlio Frigo, professor Internationale en EU-wetten van de Universiteit van Milaan, stelt
dat beide termen tekort schieten. Ze zullen dan ook allebei aangevuld moeten worden door andere
terminologie:

*…+ the concepts of cultural property and of cultural heritage – at either the domestic or
international level – may be regarded as equivalent, at least considering that both notions are
incomplete and must rely upon other non-legal disciplines, such as history, art, archaeology,
ethnography, etc., in order to determine more specifically their respective content.

Volgens Frigo hebben de termen ‘cultural property’

7

(‘cultuurgoederen’) en ‘cultural heritage’

(‘cultureel erfgoed’) dus een andere betekenis. Waar de eerste term enkel tastbare goederen
aanduidt, staat de laatste term voor het geheel aan cultureel erfgoed, zowel goederen als ideeën en
handelingen. Volgens Frigo vullen de termen elkaar wel aan, maar schieten ze afzonderlijk tekort.
Volgens hem is de zwakte van beide concepten dat ze juridisch gezien geen sluitende definitie geven.
Er is altijd inbreng van andere disciplines nodig. Frigo is wetgevingswetenschapper en bekijkt de
termen daarom vanuit een juridisch wetenschappelijk oogpunt. Het probleem is, dat bij zowel
‘cultuurgoederen’ als bij ‘cultureel erfgoed’, het onderdeel ‘cultureel’ moet worden toegelicht vanuit
een andere discipline dan het juridische. Er moet advies ingewonnen worden vanuit een ander
vakgebied om de termen te complementeren. Dit is de zwakte van beide termen.
1.1.3

Materieel cultureel erfgoed (‘cultuurgoederen’)

Materieel cultureel erfgoed wordt ook wel ‘cultuurgoederen’ genoemd. Dit is wat UNESCO
‘cultuurgoederen’

en later ‘cultureel erfgoed’ noemt. Het Cultural Emergency Response (CER)

programma van het Prins Claus Fonds richt zich op materieel cultureel erfgoed.8 In hoofdstuk 2 ga ik
hier verder op in.
1.1.4

Immaterieel cultureel erfgoed (‘cultureel erfgoed’)

Immaterieel cultureel erfgoed is de tegenhanger van materieel cultureel erfgoed. De term
‘immaterieel cultureel erfgoed’ kwam op in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Nadat in de jaren ’70
van de vorige eeuw de term ‘cultureel erfgoed’ zeer nauw was, dus enkel goederen behelsde, werd
de definitie in 2003 in het volgende citaat uitgebreider geformuleerd. In de UNESCO Conventie
7

Frigo, M., Cultural property v. cultural heritage: A “battle of concepts” in international law?, p. 376, 2004,
http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/pbc/frigo_ricr.pdf, geraadpleegd op 13 januari 2011.
8
Da Silva, G. en Chronis, I., Culture is a basic need, in: IIAS Newsletter, 2008, p. 20-21.
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betreffende de Bescherming van het immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2003 wordt de term
‘immaterieel cultureel erfgoed’ als volgt gedefinieerd:

Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen,
kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die
daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen,
individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel erfgoed,
overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en
groepen als antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en
geeft hen een gevoel van identiteit en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele
diversiteit en menselijke creativiteit.

9

De definitie van immaterieel cultureel erfgoed benoemt dus niet alleen de tastbare culturele
goederen. Het zorgt er ook voor dat niet-tastbaar cultureel erfgoed wordt gedefinieerd. Onder
immaterieel cultureel erfgoed kunnen dus ook bijvoorbeeld tradities, gebruiken, geloven,
overtuigingen, talen, dialecten en uitdrukkingen geschaard worden. Immaterieel cultureel erfgoed
wordt daarom ook wel ‘levend erfgoed’ genoemd. Het heeft namelijk de mogelijkheid om door de
jaren heen te veranderen en om doorgegeven te worden van generatie op generatie.
1.1.5

Keuze voor een term en verantwoording

De term ‘cultureel erfgoed’ behelst, zoals eerder in paragraaf 1.1.2 gezegd, een breder spectrum dan
‘cultuurgoederen’. In de definitie ‘cultureel erfgoed’ is ook ruimte voor immaterieel erfgoed. Deze
immateriële zaken worden niet meegenomen in de term ‘cultuurgoederen’, omdat daarmee enkel
materieel erfgoed bedoeld wordt. Echter, zoals eerder gezegd, het Cultural Emergency Response
(CER) programma van het Prins Claus Fonds richt zich op het herstel van materieel cultureel
erfgoed.10 Daarom kies ik in deze scriptie ervoor om de term ‘cultuurgoederen’ te gebruiken.
Ondanks dat deze definitie enger is dan ‘cultureel erfgoed’, benoemt het naar mijn mening
duidelijker waar de focus van CER ligt: bij (het herstel van) materieel, tastbaar cultureel erfgoed. Hier
ligt dus ook de focus van dit onderzoek.

9

N.N., Conventie betreffende de Bescherming van het immaterieel Cultureel Erfgoed, UNESCO, oktober 2003, p.
2. http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-NL-PDF.pdf, geraadpleegd op 26 januari 2011.
10
Da Silva, G. en Chronis, I., Culture is a basic need, in: IIAS Newsletter, 2008, p. 20-21.
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1.2

Rampen

Het Cultural Emergency Response (CER) programma van het Prins Claus Fonds komt in actie nadat
cultuurgoederen beschadigd zijn als gevolg van een ramp. Volgens Rajdeep Dasgupta, assistentprofessor Aardwetenschappen aan de Rice University (Texas, Verenigde Staten), is een ramp het
effect van een natuurlijk of door de mens veroorzaakt gevaar dat een samenleving of milieu negatief
beïnvloedt.11 Niet het gevaar zélf is dus de ramp, maar het effect van dit gevaar. Het gevaar dat
uiteindelijk een ramp teweegbrengt, kan zowel door de mens als door de natuur veroorzaakt
worden. CER definieert een ramp als een rampzalige gebeurtenis die leidt tot verlies van levens, veel
menselijk leed, angst en grootschalige schade.12
1.2.1

Verschillende soorten rampen

Cultuurgoederen hebben volgens het International Committee of the Blue Shield (ICBS) bescherming
nodig tegen verschillende rampen veroorzaakt door mensen, natuur, ongelukken of nalatigheid:

We need [the cultural goods] to survive down the centuries so that we can anchor ourselves
both in the past and in the present. So the need protection from disasters – those brought on
by people (war, conflict, terrorism), by nature (floods, earthquake and the local environment),
and accident (fire and other disasters). They also need protection from neglect, such as lack of
investment in staff, equipment and maintenance.

13

CER richt zich op cultuurgoederen die beschadigd zijn in een ramp veroorzaakt door mens of natuur.
Op de twee andere soorten rampen, veroorzaakt door ongelukken of nalatigheid, reageert CER ook,
maar grijpt alleen in als er ook daadwerkelijk sprake is van één rampzalige gebeurtenis. Een
voorbeeld is het project dat in 2008 in Lesotho werd gesteund. De archieven die zijn gered met een
financiele bijdrage van CER, lagen al jaren in een paleis dat niet goed werd bijgehouden. Dit is dus
een geval van nalatigheid. Maar doordat tijdens heftige regenval het dak instortte, werd het project
geschikt voor steun van CER.14
Volgens Lawrence L. Reger, president van Heritage Preservation USA, zijn er twee soorten
rampen die een serieuze bedreiging vormen voor cultuurgoederen. De eerste bedreiging is langzaam
en meedogenloos, zoals bijvoorbeeld slechte opslag van goederen of verkeerd geplaatste materialen.

11

Dasgupta, R., Disaster management and rehabilitation. New Delhi: Mittal Publications, 2007. p. 1.
Criteriadocument Cultural Emergency Response, 2009, definitie afgeleid van “The Code of Conduct for the
International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief”.
13
Shimmon, R., The Blue Shield: the cultural red cross? in: Wellheiser, J.G., en Gwinn, N.E.: Preparing for the
worst, planning for the best: protecting our cultural heritage from disaster. München: K.G. Saur, 2005. p.41.
14
Zie voor meer informatie hierover de case study van Lesotho in hoofdstuk 3.
12

12

Dit noemt het ICBS rampen door nalatigheid. De tweede bedreiging is snel en catastrofaal, zoals het
breken van een waterleiding of een natuurramp.15 In deze paragraaf zijn de snelle en catastrofale
rampen (die veelal veroorzaakt worden door de natuur) het onderwerp. Samenlevingen kunnen
worden getroffen door allerlei soorten natuurrampen zoals stormen, overstromingen en
aardbevingen.
1.2.2

Duurzame ontwikkeling als gevolg van een natuurramp

Ondanks dat natuurrampen een verwoestend effect hebben op de locale samenlevingen, kunnen ze
ook een reden geven voor duurzame ontwikkeling.
Disasters often create a political and economic atmosphere wherein extensive changes can be
made more rapidly than under normal circumstances. [...] The collective will to take action is an
advantage that should not be wasted.

16

De gevolgen van het (natuur)geweld kunnen zowel een positieve als een negatieve ommekeer
betekenen in de levens van de mensen in het rampgebied. Onder normale omstandigheden zou er
wellicht geen verandering komen in de ontwikkelingssituatie van de samenleving. Een aardbeving
kan een gebied dan ook letterlijk wakker schudden. Het is tijd voor actie, en doordat de natuur heeft
ingegrepen, wordt de bevolking gedwongen om actie te ondernemen. Ondanks dat het gebied en de
mensen daarin ernstig getroffen zijn, kan hun kwetsbaarheid minder groot worden doordat de
samenleving open kan staan voor een positieve verandering. Volgens Dasgupta geeft die verandering
de kans op een grote, gezamenlijke wil om actie te ondernemen. Die kans om niet toe te geven aan
kwetsbaarheid moet volgens hem dan ook volledig worden benut.

15

Reger, L.L., A cooperative approach to emergency preparedness and response, in: Wellheiser, J.G., en Gwinn,
N.E.: Preparing for the worst, planning for the best: protecting our cultural heritage from disaster. München:
K.G. Saur, 2005. p.17.
16
Dasgupta, R., Disaster management and rehabilitation. New Delhi: Mittal Publications, 2007. p. 14.
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1.2.3

De relatie tussen rampen en ontwikkeling

De relatie tussen rampen, ontwikkelingsmogelijkheden en kwetsbaarheid wordt schematisch
weergeven in onderstaand figuur.17

Het toeslaan van een ramp kan de kwetsbaarheid van de getroffen samenleving vergroten of
verkleinen, en het kan ontwikkelingsmogelijkheden zowel terugdraaien als faciliteren. Beide effecten
zijn even aannemelijk. Wanneer er een ramp is gebeurd, is de kans aanwezig dat de bevolking in het
getroffen gebied niet bij de pakken neer gaat zitten en probeert om zo snel en accuraat mogelijk op
de ramp te reageren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Palestina, nadat het Israëlische leger de stad
Nablus had overvallen met een militaire interventie. ’s Nachts reden de tanks langs historische
monumenten en gebouwen en lieten een spoor van verwoesting achter zich. Architect Naseer Arafat
liet het er niet bij zitten en mailde nog de volgende dag naar Cultural Emergency Response van het
Prins Claus Fonds om de schade te melden en een voorstel te doen voor herstel van twee
beschadigde herenhuizen in de oude binnenstad.18 CER hoopt dan ook op zo’n manier in te springen
in het positieve gebied (‘positive realm’) zoals weergegeven aan de rechterkant van het figuur, omdat
de positieve instelling van de getroffen bevolking een belangrijke factor kan zijn voor het slagen van
een noodhulpproject.

17

Özerdem, A., Disaster as manifestation of unresolved development challenges, in: Pelling, M. (red.), Natural
disasters and development in a globalizing world. Londen: Routledge, 2003. p. 201.
18
Zie verder de case study van Palestina in hoofdstuk 3.
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1.2.4

Ramp veroorzaakt door de mens: een gewapend conflict

Zoals eerder opgemerkt is een ramp het effect van een natuurlijk of door de mens veroorzaakt
gevaar dat een samenleving of milieu negatief beïnvloedt.19 Naast de natuur kunnen ook mensen zelf
een ramp veroorzaken. Cultuurgoederen worden maar al te vaak bedreigd en beschadigd in
gewapende conflicten. En die bedreiging of beschadiging gebeurt niet enkel per ongeluk: in de
meeste gevallen gebruiken de aanvallers met opzet geweld om het cultuurgoed te beschadigen of te
vernietigen, zo stelt François Bugnion, directeur Internationale Wetgeving en Coöperatie van het
ICRC (International Committee of the Red Cross) in een artikel in 2004. Waarom zouden de daders
met opzet cultuurgoederen willen beschadigen?

Some of this destruction is accidental. *…+ But in most cases, such destruction is deliberate.
When monuments, places of worship and works of art are attacked, the aim is to destroy the
enemy’s identity, his history, his culture and his faith, so as to eradicate all trace of his presence
and, in some cases, his very existence.

20

Cultuurgoederen worden volgens François Bugnion vernietigd om het zelfvertrouwen van de
tegenstander te schaden. De opzettelijke aantasting van kunstwerken wordt gebruikt om de vijand in
het conflict bang te maken, te vernederen en in gevaar te brengen. De cultuurschenders kwetsen
niet alleen het cultureel erfgoed van de vijand, zij kwetsen ook zijn identiteit.

*…+

the target was not just the monument, it was also and above all the collective

consciousness of the people concerned.

1.2.5

21

Urbicide

Urbicide is de doelbewuste vernietiging van een stad als militair wapen. Dit hoeft dus niet enkel
gericht op cultuurgoederen te zijn, maar heeft de complete infrastructuur en bebouwing van een
samenleving als doelwit.
Gebouwen zijn ook cultuur. Oude gebouwen zijn bovendien plaatsen van herinnering, tastbare
sporen van het verleden. “Ze zijn de identiteitskaart van een natie”, zegt Naseer Arafat, telg uit
een familie die al sinds het begin van de twintigste eeuw treurt om de verwoesting van hun huis
in Nablus, de eeuwenoude stad op de West Bank. “Oude gebouwen weerspiegelen het leven
19

Dasgupta, R., Disaster management and rehabilitation. New Delhi: Mittal Publications, 2007. p. 1.
Bugnion, F., The origins and development of the legal protection of cultural heritage property in the event of
armed conflict, 2004, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/65shtj.htm, geraadpleegd op 26
januari 2011.
21
Idem.
20
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van een volk. Voor Palestijnen zijn ze het bewijs van hun bestaan, het krachtigste bewijs dat zij
het recht hebben daar te zijn.”

22

Ook achter urbicide zit de gedachte dat met de opzettelijke vernietiging van zijn vertrouwde
leefomgeving ook de mens zelf vernietigd wordt.
Het vernietigen van gebouwen met een strategische of militaire waarde komt uiteraard in elke
oorlog voor. Maar urbicide gaat veel verder dan dat. Gebouwen worden niet vernietigd omwille
van hun militaire functie maar omwille van hun symboliek. De stedelijke bebouwde omgeving
vormt immers de basis van het collectief geheugen en de identiteit van een volk. Urbicide
vermoordt een volk door de complete destructie van haar stedelijk leven.

23

De opzettelijke beschadiging van de oude binnenstad van Nablus, Palestina in januari 2005 is een van
de case study’s die ik later in de scriptie behandel.24
1.2.6

Bescherming tegen opzettelijke vernietiging

De Zwitserse filosoof en diplomaat Emer de Vattel (1714 – 1767) stelde in zijn standaardwerk The
Law of Nations uit 1758 al dat het van extreem groot belang is dat cultuurgoederen worden
beschermd tegen rampen en vernietiging:

For whatever cause a country is ravaged, we ought to spare those edifices which do honour to
human society, and do not contribute to increase the enemy’s strength, - such as temples,
tombs, public buildings, and all works of remarkable beauty. What advantage is obtained by
destroying them? It is declaring one’s self an enemy to mankind, thus want only to deprive
them of these monuments of art and models of taste; *…+

25

Volgens De Vattel vernietigt een vijand de cultuurgoederen enkel en alleen om de tegenstander
doelbewust te kwetsen en haar cultuur volledig te onteren. De Vattel vindt deze opzettelijke
kunstvernietiging zelfs mensonterend.
Volgens UNESCO is het van groot belang dat cultuurgoederen worden beschermd tegen
opzettelijke vernietiging. Ook zij is van mening dat de kunstschenders niet alleen de objecten
beschadigen, maar ook de identiteit van de getroffen gemeenschap. Verder vindt UNESCO het erg
22

Van Rotterdam, M., Cultuur als eerste levensbehoefte, in: Onze Wereld, oktober 2006.
Oosterlynk, S. en De Bruyne, P., Bulldozers als oorlogswapen, website TiensTiens,
http://www.tienstiens.org/node/2916, geraadpleegd op 16 juni 2011.
24
Zie verder de case study van Palestina in hoofdstuk 3.
25
De Vattel, E., The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of
Nations and of Sovereigns, 1758, p. 478.
23
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belangrijk dat er voorlichting gegeven wordt over het behoud van cultuurgoederen, speciaal aan de
jongere generatie:

This [wilful damage and destruction of cultural property] is not only directed at cultural object,
but also at the people concerned, their safety or identity. In particular the younger generation
needs special attention in these kind of circumstances as they will be the builders of the
future.

1.2.7

26

Roof van cultuurgoederen binnen gewapende conflicten

In conflicten worden cultuurgoederen niet alleen beschadigd, ze kunnen ook geplunderd of geroofd
worden. Dit is een wereldwijd voorkomend probleem.
Many of the treasures that constitute part of the cultural heritage are attractive either for
nationals or for foreigners. [...] In many cases, however, the need to possess such an object or
part of a monument is stronger than the respect for the local law.

27

Er zijn verschillende redenen waarom plunderaars cultuurgoederen roven. Allereerst omdat de
objecten een bepaalde artistieke waarde hebben. De tweede reden is dat de markt voor
cultuurgoederen nog steeds groeiende is en cultuurhistorische objecten daarom grote bedragen
kunnen opleveren op de zwarte markt.28
Cultuurgoederen kunnen door rampen dus in ernstig gevaar komen. Allereerst kunnen
natuurrampen verwoestend zijn en veel schade of totale vernietiging veroorzaken. Een positieve
voetnoot is dat de catastrofale gebeurtenissen wel kunnen zorgen voor duurzame ontwikkeling en
een getroffen bevolking kan daardoor gemotiveerd worden om iets aan de ontstane situatie te doen.
Ten tweede kunnen rampen veroorzaakt door de mens schade toebrengen aan
cultuurgoederen. Schade wordt in gewapende conflicten veelal opzettelijk veroorzaakt door
bijvoorbeeld urbicide of kunstroof. Het doel van deze opzettelijke vernietiging is meestal om de
getroffen bevolking nóg harder te treffen: met het kwetsen van cultuurgoederen wordt de identiteit
van een volk ook gekwetst. De behoefte aan bescherming van cultuurgoederen in gewapende
conflicten groeide vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het belanghebbende
Cultuurgoederenverdrag van 1954 was het resultaat. Over dit verdrag gaat de volgende paragraaf.

26

Netherlands National Commission for UNESCO, Expert meeting on the role of culture in post-conflict and
post-disaster situations, november 2007. p. 3.
27
Van Beurden, J., Looting, Theft and Smuggling of Cultural Heritage: A Worldwide Problem: In: Van Krieken
Pieters, J., Art and Archaeology in Afghanistan: Its Fall and Survival, Leiden: BRILL, 2006. p. 296.
28
Netherlands National Commission for UNESCO, Expert meeting on the role of culture in post-conflict and
post-disaster situations, November 2007. p. 5.
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1.3

Het Cultuurgoederenverdrag van Den Haag van 1954

Militaire operaties hebben vaak schade toegebracht aan cultuurgoederen in het aangevallen gebied.
Zeer vaak is het verlies van cultureel erfgoed het resultaat van gewapende conflicten. De
internationale gemeenschap herkende de behoefte aan bescherming van cultuurgoederen tijdens
gewapende conflicten en na een verdrag in 1954 in Den Haag hebben de participerende staten de
Conventie voor de Bescherming van Cultuurgoederen in Gewapende Conflicten (in het kort: het
Cultuurgoederenverdrag van 1954) ondertekend.
1.3.1

Voorgeschiedenis

Vanaf de Renaissance werden kunstwerken pas gezien als ‘speciale objecten’, daarvoor waren
kunstwerken normale voorwerpen die geen speciale bescherming genoten. Kunstobjecten werden
sinds de Renaissance aangemerkt als ‘privaat bezit’, waardoor ze gemakkelijker konden worden
benoemd en beschermd door speciale wetgeving.
Vanaf de 16e en 17e eeuw is er in de internationale wetgeving aandacht voor de bescherming
van cultureel erfgoed. De Vrede van Westfalen, die in 1648 werd gesloten om de Dertigjarige Oorlog
te beëindigen, had als eerste verdrag ooit speciale clausules opgenomen met het behoud van
kunstwerken als onderwerp. In het verdrag werd opgenomen dat cultuurgoederen tijdens een
(gewapend) conflict zou moeten worden verwijderd zodat er geen schade aan toegebracht kon
worden.
Vanaf de 18e eeuw kreeg bescherming van cultuurgoederen in gewapende conflicten een
steeds belangrijkere rol. De Vattel schreef zijn standaardwerk The Law of Nations en vergaarde
daarmee veel aandacht voor het precaire onderwerp.29 Was de bescherming van cultuurgoederen
door overheden voorheen vooral ad hoc, het werd geleidelijker gangbaar om wetten te formuleren
die ook een preventieve werking beoogden. Het Haagse Verdrag aangaande de Wetten en Gebruiken
van de Oorlog te Land uit 1907 betekende een doorbraak voor de bescherming van cultuurgoederen
in gewapende conflicten. In het verdrag zijn twee complete artikelen gewijd aan de bescherming van
cultuurgoederen tijdens oorlogen.30 De Vattels doel was bereikt: zijn principe dat cultuurgoederen
moesten worden gespaard, werd onderwerp van een internationaal Verdrag.31

29

Zie paragraaf 1.2.6.
Bugnion, F., The origins and development of the legal protection of cultural heritage property in the event of
armed conflict, 2004, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/65shtj.htm, geraadpleegd op 26
januari 2011.
31
Kaye, L.M., Laws in force at the dawn of World War II: International conventions and national laws, in:
Simpson, E., The spoils of war: World War II and its aftermath: the loss, reappearance and recovery of cultural
property, New York: Adams, 1997. p. 101.
30
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Het bijzondere aan dit Haagse Verdrag was dat dit het eerste internationale verdrag ooit was dat
aandacht gaf aan de bescherming van cultuurgoederen en dat het boven al bestaande nationale
wetten werd gesteld:

For the first time, the international community codified in writing the notion that the cultural
property of each nation is so important that it must be afforded special protection – especially in
times of war.

32

Deze afspraken zorgden ervoor dat de noodzaak van het beschermen van cultuurgoederen tijdens
oorlogen en andere gewapende conflicten veel aandacht kreeg. Helaas werden deze
overeenkomsten in de Tweede Wereldoorlog stelselmatig genegeerd en werden ontelbare
cultuurgoederen beschadigd.33 De internationale gemeenschap erkende de noodzaak voor een
verdrag dat geheel in het teken stond van bescherming van cultuurgoederen tijdens gewapende
conflicten. Op initiatief van Nederland werd in 1949 op een conferentie van UNESO een resolutie
aangenomen die het begin van het Verdrag van 1954 mogelijk maakte.34
1.3.2

Afspraken

Het Haagse Cultuurgoederenverdrag van 1954 richt zich uitsluitend op de bescherming van roerende
en onroerende cultuurgoederen tijdens gewapende conflicten. Anno 2011 zijn 123 landen –
verspreid over de hele wereld – tot het Verdrag toegetreden of hebben het ondertekend of
geratificeerd.35 De belangrijkste afspraken in het Verdrag zijn:
 De bescherming zal bestaan uit het behoud en respecteren van cultuurgoederen.
 In vredestijd zal elke contracterende partij de grootste moeite doen om cultuurgoederen
op de gevolgen van een gewapend conflict voor te bereiden. Dit betekent ook de
benoeming van gespecialiseerd personeel of diensten.
 In vredestijd zullen alle deelnemende landen zoveel mogelijk aandacht proberen te
genereren voor de afspraken die zijn gemaakt in het Verdrag.

32

Kaye, L.M., Laws in force at the dawn of World War II: International conventions and national laws, in:
Simpson, E., The spoils of war: World War II and its aftermath: the loss, reappearance and recovery of cultural
property, New York: Adams, 1997. p. 102.
33
Idem. p. 101.
34
UNESCO Informatiekit Protect cultural property in the event of armed conflict, 2009, p. 7.
35
UNESO-website, http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E, geraadpleegd op 14 april
2011.
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 In tijden van oorlog en conflict zijn de bepalingen
van het Verdrag in werking, zelfs als niet alle
landen de staat van oorlog erkennen.
 Cultuurgoederen die moeten worden beschermd
tegen schade kunnen worden voorzien van een
speciaal embleem, het internationale blauwe
schild zoals hiernaast te zien is, zodat de
cultuurgoederen onderscheiden kunnen worden
van andere goederen. 36
 Indien mogelijk is het de contracterende partijen
toegestaan om een beschermende beschutting
te maken voor culturele goederen die speciale
bescherming nodig hebben.

1.3.3

Het Eerste Protocol

In het Eerste Protocol, dat direct in 1954 aan het Verdrag werd toegevoegd, staan afspraken die
ervoor zorgen dat cultuurgoederen niet mogen worden verhandeld tijdens gewapende conflicten.
Anno 2011 hebben 100 landen dit Protocol geratificeerd of ondertekend.37 De belangrijkste
afspraken in het Eerste Protocol zijn:
 Cultuurgoederen uit een bezet land mogen tijdens en na een gewapend conflict niet
worden geëxporteerd.
 Cultuurgoederen die al wel zijn uitgevoerd uit een bezet gebied, dienen direct te worden
geretourneerd aan de rechtmatige eigenaar.
 Achterhouding van gestolen cultuurgoederen uit bezet gebied is verboden.

36

Het internationale blauwe schild is ook de naam van de belangrijkste internationale speler op het gebied van
culturele noodhulp: het ICBS. In hoofdstuk 2 ga ik hier verder op in.
37
UNESCO-website, http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E, geraadpleegd op 14
april 2011.
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1.3.4

Het Tweede Protocol

Het Tweede Protocol is in 1999 in werking getreden nadat duidelijk werd dat het Verdrag niet
toereikend was tijdens burgeroorlogen en andere etnische conflicten. De afspraken in het Verdrag
van 1954 richtten zich enkel op gewapende conflicten tussen verschillende landen en niet op
etnische botsingen binnen één land. Daarom werd het tijd voor een Tweede Protocol bij het Verdrag,
waarin verschillende aanpassingen en extra afspraken moesten worden opgenomen.38 Anno 2011
hebben 29 landen dit Protocol geratificeerd of ondertekend.39 De belangrijkste aanpassingen in het
Tweede Protocol ten opzichte van het Verdrag van 1954 zijn:
 Verschillende afspraken uit het Verdrag van 1954 zijn duidelijker geformuleerd.
 Er is een nieuwe beveilingscategorie gedefinieerd: ‘enhanced protection’ ofwel
‘verbeterde bescherming’. Cultuurgoederen die binnen deze categorie vallen mogen niet
worden gebruikt voor militaire doeleinden en worden beschermd door nationale
wetgeving.
 Er zijn concrete straffen gedefinieerd die volgen op het schenden van de afspraken die zijn
geformuleerd in het Verdrag en de bijbehorende Protocollen. Hierdoor wordt het voor
deelnemende landen gemakkelijker om effectieve maatregelen te nemen wanneer de
afspraken geschonden worden.
 Met het in werking treden van het Tweede Protocol is een belangrijk institutioneel
element in het leven geroepen: de Commissie voor de Bescherming van Cultuurgoederen
tijdens Gewapende Conflicten. Deze Commissie ziet toe op naleving van de afspraken in
het Verdrag en de bijbehorende Protocollen. Twaalf lidstaten40 nemen zitting in de
Commissie. Landen kunnen maximaal 4 jaar lid van de Commissie blijven.
1.3.5

Voordelen van het Verdrag en de bijbehorende Protocollen

De voordelen van het Verdrag en de twee bijbehorende Protocollen zijn groot. De afspraken zijn
duidelijk opgesteld en zijn daardoor goed te implementeren. De aanstelling van een speciale
Commissie bij het in werking treden van het Tweede Protocol zorgt ervoor dat er een grote controle

38

Henckaerts, J.M., New rules for the protection of cultural property in armed conflict: The significance of the
Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, in: Lijnzaad, L. en Van Woudenberg, N., Protecting Cultural Property in Armed Conflict: An Insight into
the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010. p. 22.
39
UNESCO-website, http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E, geraadpleegd op 14
april 2011.
40
Momenteel zijn dat Cyprus, Finland, Griekenland, Japan, Litouwen, Nederland, Argentinië, Oostenrijk, Iran,
Italië, Roemenië en Zwitserland.
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is op naleving van de afspraken. Uiteraard kan niet elke beschadiging van cultuurgoederen tijdens
een gewapend conflict worden voorkomen. Maar deze afspraken zorgen er wel voor dat de
deelnemende landen elkaar een spiegel kunnen voorhouden wanneer een ramp voor
cultuurgoederen dreigt. Het Verdrag kan dus een controlefunctie uitoefenen. Volgens UNESCO zijn
de afspraken in het Verdrag en de bijbehorende Protocollen niet alleen zeer nuttig in gewapende
conflicten, maar ook in tijden van vrede en tijdens natuurrampen zijn de akkoorden inzetbaar tegen
het illegaal verhandelen van cultuurgoederen.41

41

UNESCO Information kit Protect cultural property in the event of armed conflict, 2009, p. 10.
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2. Een overzicht in vogelvlucht: culturele noodhulp

Being prepared is always better, but it is equally important to know
how to deal with a situation once disaster has struck and the only
thing to do is to deal with the consequences.42
Manus Brinkman, secretaris generaal van het ICOM (International Council of Museums)

42

Brinkman, M., Introduction, in: Menegazzi, C. (red.), Cultural heritage disaster preparedness and response.
Parijs: ICOM, 2004. p. 13.
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Inleiding
Culturele noodhulp is een relatief nieuw onderzoeksgebied, zo toon ik in dit hoofdstuk aan. Ik
licht deze vorm van humanitaire hulp uitgebreid toe door onder andere een overzicht van
drijfveren voor culturele noodhulp te geven. Ook behandel ik de belangrijkste spelers op het
gebied van culturele noodhulp. Daarna zal ik het Prins Claus Fonds (PCF), een van de
organisaties die culturele noodhulp verleent, introduceren. Het Cultural Emergency Responseprogramma (CER) van het PCF wordt uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Ik laat ideeën en
motivaties zien die hebben geleid tot de oprichting van het hulpprogramma voor
cultuurgoederen. Ten slotte besteed ik aandacht aan drie verschillende reacties op het herstel
van cultuurgoederen na een gewapend conflict.
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2.1

Culturele noodhulp

2.1.1

Voorbereid zijn op een ramp: rampenmanagement

Het onderwerp van deze scriptie is de reactie op een ramp. Echter, de voorbereiding op een ramp is
binnen culturele instellingen veel gebruikelijker. Zo is sinds enkele decennia het opstellen van een
rampenplan gangbaar: een document waarin stap voor stap wordt beschreven welke handelingen
moeten worden ondernomen als er een ramp heeft plaatsgevonden. Het Museum Emergency Plan,
geïnitieerd door het ICOM (International Council of Museums) is sinds 2000 van kracht. Het
programma heeft als doel om door onderzoek, kennisuitwisseling en trainingen tot optimaal
rampenmanagement te komen bij de aangesloten musea. 43
2.1.2

Reguliere noodhulp

Humanitaire noodhulp is bedoeld als reactie op een door mens of natuur veroorzaakte ramp.44 Het
wordt ingezet in acute situaties en staat of valt bij de snelheid van de reactie op de ramp. Noodhulp
is over het algemeen bedoeld om levens te redden, nog meer slachtoffers te voorkomen en een
stabiele situatie te creëren na de ramp. Geld, goederen en mensen worden ingezet om de situatie zo
snel mogelijk weer leefbaar te maken voor de getroffenen. De belangrijkste pijlers binnen noodhulp
zijn voedsel, gezondheid, water en sanitair, onderwijs en onderdak.45
2.1.3

Culturele noodhulp
Georganiseerd Rode-Kruisje spelen bij cultuurrampen in het buitenland is betrekkelijk nieuw.
Tot nu toe gebeurt het vooral langs informele kanalen. Dat heeft het voordeel van snelle lijnen
en acties, en verhult de competitie tussen de verschillende spelers maar heeft als nadeel dat de
noodhulp tamelijk willekeurig wordt gegeven.

46

Culturele noodhulp is naar mijn mening een nieuwe speler, zowel in het culturele werkveld als
binnen de humanitaire hulpverlening. De term kwam halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw in
opkomst met de oprichting van Blue Shield.47 Culturele noodhulp wordt toegepast om de situatie te
stabiliseren, verdere schade te voorkomen en basisreparaties te verrichten. Er zijn maar weinig

43

Menegazzi, C., Museums Emergency Programme: Origin, past events and future developments, in:
Menegazzi, C. (red.), Cultural heritage disaster preparedness and response. Parijs: ICOM, 2004. p. 23-24.
44
Zie ook paragraaf 2.5.1: Vier fases in rampenmanagement.
45
N.N., Noodhulp bij rampen en oorlog, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/noodhulp-bij-rampen-en-oorlog,
geraadpleegd op 19 mei 2011.
46
Van Beurden, J., Schade aan archieven en bibliotheken - Het nut van internationale noodhulp, in: Tijdschrift
Origine, nr. 4, 2009.
47
Zie verder paragraaf 2.2.
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fondsen die zich specifiek op het herstel van cultureel erfgoed na een ramp richten. Er is simpelweg
nog niet zo veel aandacht voor. De Nederlandse Nationale Commissie van UNESCO wijdt daarom op
dit moment een onderzoek aan post disaster-situaties. In dit onderzoek wordt bekeken of een
eenduidige aanpak voor duurzame wederopbouw in de praktijk haalbaar is. Volgens UNESCO is het
van belang om in kaart te brengen welke fondsen, organisaties, individuen en overheden er een
belangrijke rol spelen, hoe de invloed van onderwijs, cultuur, wetenschap en media op culturele
noodhulp is en of er verbindingen te leggen zijn tussen deze onderdelen.48
2.1.4

Waarom culturele noodhulp?

Cultuur is essentieel in de verwerking van een ramp. Dat is ook de reden waarom er, zo snel mogelijk
na de verwoestende omstandigheden, niet alleen humanitaire maar ook culturele noodhulp moet
worden verleend. Ook Georg Frerks, hoogleraar Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit en
oud-lid van de CER stuurgroep, is van de noodzaak van culturele noodhulp overtuigd. Volgens Frerks
speelt cultuur namelijk ook een grote rol in de verwerking van de gevolgen van rampen:
Cultuur bindt mensen, zeker in noodsituaties. Ik heb onderzoek gedaan in Sri Lanka, Afrika,
Midden-Amerika en Centraal-Azië, en overal zie je hetzelfde. Juist in echte noodsituaties is
cultuur belangrijk. Cultuur geeft steun in tijden van oorlog en helpt bij de verwerking van een
natuurramp. In de landen waar ik veel ben geweest verwerken mensen hun trauma's liever
gezamenlijk met gezang of met toneelstukjes, dan in individuele gesprekken met psychiaters.

49

UNESCO’s Nederlandse Nationale Commissie geeft naar mijn mening zeven duidelijke redenen
waarom cultuurgoederen moeten worden gered na beschadiging door een ramp:
Culture plays an essential role in the creation of the identity of the individual as well as the
group or nation (1). Next to shelter and proper medication, it is also important to be able to
express oneself (2) and be true to ones identity (3). Culture offers the possibility of bringing
people together (4), of opening up a dialogue (5), creating an interaction between various
groups or identities (6) and work on the process of healing and rehabilitation together (7).

50

Ofwel, cultuur speelt een belangrijke rol in alle fases na de ramp, heeft een belangrijke bindende
factor en is daarom een essentieel onderdeel van noodhulp:

48

Nationale UNESCO commissie, Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2010-2011, Den Haag, juli
2010. p. 11.
49
Van Rotterdam, M., Cultuur als eerste levensbehoefte, in: Onze Wereld, oktober 2006.
50
Nationale UNESCO commissie, Expert meeting on the role of culture in post-conflict and post-disaster
situations, november 2007. p. 1.
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Culture plays an important role in all the different phases of post-disaster development: relief,
reconstruction and community development. This connecting and binding factor cannot be
achieved by material aid alone, culture is just as much an essential part of aid as any other.

51

Bij culturele noodhulp wordt – binnen enkele maanden, maar in ieder geval binnen een half jaar na
de ramp – steun verleend bij het heropbouwen of restaureren van cultuurgoederen. Die keuze is niet
onomstreden, zo zegt ook Els van der Plas, voormalig directeur van het Prins Claus Fonds:
Mensen zeggen vaak: ‘Je gaat toch geen cultuur steunen? Waarom stuur je in een periode van
nood geen rijst en brood?’ Maar wij zien dat anders. Cultuur is ook een basisbehoefte, net als
eten en een dak boven je hoofd. Als de Boeddhabeelden in Afghanistan worden vernietigd,
raakt dat mensen in hun identiteit. Dat geeft het belang van cultuur aan.

52

Het belang van cultuur is volgens het Prins Claus Fonds het eerste argument om culturele noodhulp
mogelijk te maken in een noodsituatie. Een gebouw of monument kan van grote waarde zijn voor
een lokale samenleving. Als dat cultuurgoed beschadigd raakt tijdens een ramp, kan dit grote
gevolgen hebben voor het gevoel van eigenwaarde van de bevolking. Samen werken aan het herstel
van dit cultuurgoed kan sociale cohesie bevorderen en hoop geven aan de getroffen gemeenschap.53
Een voorbeeld is het project dat CER steunde in West-Sumatra. De bevolking van het dorpje
Rao-Rao vroeg hulp nadat hun moskee was beschadigd na een aardbeving in maart 2007. Het
moskeebestuur gaf gehoor aan deze oproep door contact op te nemen met het Prins Claus Fonds
voor financiële steun. CER hielp het dorp met een bijdrage om de steunmuren en het dak van de
moskee te verstevigen. Samen met lokale experts werd aan dit project gewerkt. Niet alleen werd de
sociale cohesie hierdoor vergroot (de bevolking kon de herstelde moskee immers weer gebruiken in
religieuze samenkomsten), ook werd er hoop gebracht aan de getroffen bevolking. Deze hoop bleek
hard nodig toen een nieuwe aardbeving de grond deed schudden in september 2007. De moskee liep
toen geen extra schade op en de Rao-Raogemeenschap kon opgelucht ademhalen.54
Ten tweede is de verwoesting van cultuurgoederen een groot verlies voor de
cultuurgeschiedenis van een land. Het herstel van het beschadigde cultureel erfgoed – de naam zegt
het al – geeft waardigheid en respect terug aan de bevolking.55 Wishyar Muhammed, adviseur
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Nationale UNESCO commissie, Expert meeting on the role of culture in post-conflict and post-disaster
situations, november 2007. p. 1.
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Jongenelen, S., Cultuur is ook een basisbehoefte, in: het Financieele Dagblad, 26 september 2003.
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Speech Prins Constantijn op TEFAF Maastricht, maart 2008.
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Oude website van het Prins Claus Fonds:
http://old.princeclausfund.org/nl/what_we_do/cer/raoraomoskee2007.shtml, geraadpleegd op 7 juni 2011.
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Speech Prins Constantijn op TEFAF Maastricht, maart 2008.
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Bibliotheken en Archieven voor de Universiteitsbibliotheek van Bagdad, het doel van de allereerste
CER-actie in 2003, kan dit onderschrijven:
On 18 September 2003, the Prince Claus Fund contacted us and showed its willingness to help
with the restoration of the library. I was very pleased to receive this communication, especially
as no other organisations or state agencies had responded to my reports and letters. [...] This
initiative revived hope in all of us. *...+ The Prince Claus Fund’s CER programme made a
tremendous contribution to the reopening of the library under difficult circumstances. The
university [employees] were all very impressed by such a friendly gesture, and all were very
thankful for the help the library received. ‘A friend in need is a friend indeed’, according to an
old English proverb, and the people of The Netherlands proved to be real friends of Iraqi culture
and of Iraqis during these hard times.

56

Ten derde wordt culturele noodhulp alleen toegepast naast de al aanwezige andere noodhulp. Dit
betekent dus dat, zodra er financiële steun gegeven wordt aan een getroffen gemeenschap, de al
aanwezige humanitaire hulp niet in de weg gelopen wordt en er naast elkaar gewerkt wordt in het
rampgebied:
[...] CER operates alongside funds and organizations that tackle direct humanitarian needs. It is
not about saving objects rather than people, but about saving both. Thus not: either/or but
57

and/and.
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Muhammed, W., Saving culture amidst peril, in: Culture is a basic need, Prince Claus Fund Journal, no. 14,
september 2006. p. 16-19.
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Speech Prins Constantijn op TEFAF Maastricht, maart 2008.
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2.2

International Committee of the Blue Shield

Een van de belangrijkste internationale spelers op het gebied van culturele noodhulp is het
Internationale Comité van het Blauwe Schild (ofwel: ICBS of Blue Shield). Deze organisatie noemt
zichzelf “het culturele equivalent van het Rode Kruis”.58 Het ICBS is opgericht in 1996 als
noodhulporganisatie van vijf overkoepelende niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) uit de
cultuursector: het International Council on Archives (ICA), het International Council of Museums
(ICOM), het International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), de International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA) en het Co-ordinating Council of Audiovisual Archives
Associations (CCAAA). De naam van de organisatie is ontleend aan het witblauwe schildje dat
beschermd cultureel erfgoed markeert.59
Naar mijn mening is er pas met de komst van Blue Shield halverwege de jaren ’90 steeds
meer aandacht gekomen voor culturele noodhulp en is deze tak van noodhulp daarom relatief nieuw
te noemen.
2.2.1

Missie en doelen

De missie van Blue Shield is om te werken aan de bescherming van cultureel erfgoed door het
coördineren van voorbereidingen en door het reageren op noodsituaties.60 De organisatie stelt
zichzelf onder andere ten doel om een internationale reactie teweeg te brengen nadat een ramp
heeft

plaatsgevonden

waarbij

cultuurgoederen

zijn

beschadigd.

Het

ICBS

probeert

rampenmanagement onder de aandacht te brengen bij culturele organisaties. Voor dit doel worden
ook trainingen verzorgd. Het ICBS is vooral een netwerkorganisatie:
Sinds de oprichting in 1996 *…+ zijn het vooral die netwerken waarmee Blue Shield de wereld
redt. Via die weg krijgt de organisatie voor elkaar dat mensen en instellingen uit engagement
hun expertise aanwenden bij rampen *…+.
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ICBS-website, http://www.ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=19,
geraadpleegd op 13 mei 2011.
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Zie paragraaf 1.3.2.
60
ICBS-website, http://www.ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=13,
geraadpleegd op 21 mei 2011.
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N.N., Fonds voor het Blauwe Schild – Meer slagkracht voor beschermer kunst en cultuur, in: Spits, 25
september 2003.
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Maar de belangrijkste pijler van het werk van Blue Shield is preventie:
Maar het best is nog de preventieve werking die van Blue Shield uitgaat en in de toekomst in
belang zal toenemen. Bijvoorbeeld door bij regeringen aan te dringen op het ontwikkelen van
rampenplannen bij calamiteiten.

62

Het ICBS heeft sinds 1999 een extra taak: sinds dat jaar is de organisatie ook de adviseur van de
Commissie voor de Bescherming van Cultuurgoederen tijdens Gewapende Conflicten, die na
ratificatie van het Tweede Protocol bij het Cultuurgoederenverdrag van 1954 is ingesteld.63
Het ICBS heeft momenteel 19 nationale commissies, waarvan het merendeel in Europese
landen zetelt. Anno 2011 zijn er 19 nationale commissies in oprichting, waardoor de wereldwijde
spreiding van Nationale Commissies (vooral door de komst van verscheidene Latijns-Amerikaanse
werkgroepen) zal verbeteren.64
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N.N., Fonds voor het Blauwe Schild – Meer slagkracht voor beschermer kunst en cultuur, in: Spits, 25
september 2003.
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Zie paragraaf 1.3.4.
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Blue Shield: List of National Committees, ICBS website,
ttp://www.ancbs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=45, geraadpleegd op 7 juni
2011.
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2.3

Het Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds (PCF) is in 1996 opgericht ter ere van de zeventigste verjaardag van Prins Claus.
De organisatie stelt zich ten doel de positieve wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling te
bevorderen. Het PCF stimuleert artistieke en intellectuele kwaliteit, is een platform voor
interculturele uitwisseling en heeft als visie dat cultuur een basisbehoefte is. Het Fonds werkt samen
met partners en organisaties over de gehele wereld, maar vooral in Afrika, Azië, Latijns Amerika en
de Cariben. Het PCF bevordert culturele ontwikkeling door middel van het financieel ondersteunen
van individuen en organisaties die debatten, creatieve processen en culturele initiatieven
organiseren. Volgens het Fonds is cultuur een doel en geen middel. Sinds de oprichting in 1996 heeft
het Prins Claus Fonds ruim 1500 projecten gesteund in meer dan 100 landen. De organisatie bevat
vijf verschillende programma’s: Netwerkpartners, Awards, Forum, Aanvragen en Cultural Emergency
Response. Vanzelfsprekend wordt dit laatste programma uitgebreid toegelicht in dit hoofdstuk.
2.3.1

Inkomsten

Het Prins Claus Fonds ontvangt jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is
een bedrag van €3.403.352,-. Het Ministerie heeft voor seizoen 2008-2009 en voor 2010-2011
€1.000.000,- extra ter beschikking gesteld voor Cultural Emergency Response.
Het Fonds ontvangt een bijdrage van €500.000,- per jaar van de Postcode Loterij. Een enkele
keer ontvangt het PCF een extra gift voor een speciale actie of evenement. Dit gebeurde in 2005 toen
de Sahel Opera werd geproduceerd; de Postcode Loterij doneerde toen €1.500.000,- extra. In 2007
heeft de Postcode Loterij een extra bedrag van €200.000,- toegekend voor het CER-programma van
2007 tot 2011.
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2.4

Cultural Emergency Response (CER)

Het Cultural Emergency Response-programma is opgericht in 2003 naar aanleiding van de val van
Saddam Hussein en de daaropvolgende plundering van het Nationaal Museum in Bagdad. De
toenmalige directeur van het Prins Claus Fonds, Els van der Plas, richtte dit programma op om een
statement te maken tegen de doelbewuste vernietiging van erfgoed en cultuur als wapen in een
strijd.
CER verleent ‘eerste hulp’ aan cultureel erfgoed dat is beschadigd of vernietigd door een ramp
veroorzaakt door mens of natuur. Voor het PCF is cultuur een basisbehoefte en daarom
essentieel voor de mentale overleving van mensen in nood. CER meent dat het redden van
cultuur hoop en troost kan bieden aan getroffen gemeenschappen en kan bijdragen aan het
herstel van eigenwaarde en identiteit. CER ziet culturele noodhulp als een integraal onderdeel
van humanitaire noodhulpverlening.

65

CER werd door het Prins Claus Fonds in samenwerking met de Nederlandse nationale commissie van
het ICBS opgericht. Dat was voor beide partijen gunstig: de Nederlandse ICBS-commissie had
toentertijd zelf geen structureel budget om culturele noodhulp te verlenen66 en CER kon, als
beginnend programma, destijds goed gebruik maken van het uitgebreide netwerk van Blue Shield.
Toen later bleek dat de ICBS nog geen juridische statuten had en het financieel moeilijk bleek om een
bijdrage te kunnen leveren, heeft het Prins Claus Fonds in 2005 besloten om CER als programma van
het Fonds alleen verder te ontwikkelen. Blue Shield stapte daarop uit de Stuurgroep en is sindsdien
een goede netwerkpartner van CER.67
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Prins Claus Fonds website, http://www.princeclausfund.org/nl/programmes/cultural-emergency-response,
geraadpleegd op 13 mei 2011.
66
N.N., Fonds voor het Blauwe Schild – Meer slagkracht voor beschermer kunst en cultuur, in: Spits, 25
september 2003.
67
Vrij naar Chronis, I., CER projecten, mei 2008.
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2.4.1

Doelstelling

CER heeft als doel om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan cultuurgoederen die beschadigd
of vernietigd zijn in rampen veroorzaakt door mens of natuur.68 Culturele noodhulp wordt toegepast
om de situatie te stabiliseren, verdere schade te voorkomen en basisreparaties te verrichten.

De culturele noodhulp is tot nu toe het meest succesvol gebleken als die was ingebed in een
langer lopend programma en er een sterke partner in het rampland aanwezig was. Dat is ook de
ervaring met de noodhulp in de reguliere ontwikkelingssamenwerking.

69

Het nut van het financieren van culturele noodhulp staat of valt dus bij een sterke contractpartner
ter plaatse en de ervaring van een langer lopend noodhulpprogramma. CER voldoet aan beide
punten, zo toon ik in de volgende paragraaf aan.
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Criteriadocument Cultural Emergency Response, 2009
Van Beurden, J., Schade aan archieven en bibliotheken - Het nut van internationale noodhulp, in: Tijdschrift
Origine, nr. 4, 2009.
69
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2.5

De werkwijze van CER

Het is niet gemakkelijk om te bepalen waar en waarom culturele noodhulp moet worden
gefaciliteerd. Voordat CER financiële steun aan een noodhulpproject toezegt, wordt er een
uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden in het getroffen gebied. In deze paragraaf
bespreek ik deze standaardprocedure.
2.5.1

Vier fases in rampenmanagement

Volgens assistent-professor Dasgupta bestaat rampenmanagement uit vier fases:

1. Beperken: de pogingen om gevaren die kunnen verworden tot een ramp, te voorkomen.
2. Voorbereiding: de ontwikkeling van actieplannen voor wanneer de ramp toeslaat.
3. Reactie: de mobilisatie van noodzakelijke nooddiensten voor wanneer de ramp heeft
toegeslagen.
4. Herstel: de herstelwerkzaamheden van het getroffen gebied.

70

CER komt na een ramp in actie, dus in de derde en de vierde fase van bovenstaand overzicht. Het
eerste wat CER doet na een ramp, is contact leggen met de locals.
2.5.2

Contact leggen

CER reageert op tips vanuit haar netwerk of op nieuwsberichten. Het verloop en de nasleep van
verschillende rampen worden nauwlettend gevolgd in de weken direct daarna en eventuele schade
wordt, zo mogelijk, geïnventariseerd. Ook worden contactpersonen gezocht in het wereldwijde
netwerk dat het Prins Claus Fonds rijk is.
Nieuwsberichten, tips en adviezen van deskundigen over de hele wereld brengen CER in actie.
CER wil zo snel mogelijk na een ramp noodhulp bieden. Een ramp kan klein of groot zijn; de
culturele gevolgen ervan zijn beperkt dan wel enorm. Een ramp kan zich op één moment
voltrekken, of over een lange periode. Het startmoment voor CER-actie (‘na een ramp’) wordt
gemarkeerd door de veiligverklaring van een gebied, dan wel door zijn toegankelijkheid voor
CER. Om deze vast te stellen vertrouwt CER op de deskundigheid van contacten ter plaatse, op
wie CER zich ook verlaat voor de uitvoering. De procedures die CER volgt voor het verlenen van
noodhulp en het verstrekken van onderzoeksopdrachten worden tot een minimum beperkt. In
het belang van de snelheid balanceert CER op het scherpst van de snede.

70
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Dasgupta, R., Disaster management and rehabilitation. New Delhi: Mittal Publications, 2007. p. 2.
Prins Claus Fonds Jaarverslag 2006, p. 40.

34

Cultural Emergency Response werkt enkel samen met mensen en organisaties, niet met overheden.
De reden daarvoor is het feit dat het Prins Claus Fonds niet geassocieerd wil worden met andere
koningshuizen en overheden dan die van Nederland. Ook eventuele corrupte regeringen kunnen
daardoor geen podium krijgen door samen te werken met CER. Een onafhankelijke culturele
organisatie of een NGO kan een geschikte contractpartner zijn omdat deze op individuele basis
werken en niet afhankelijk zijn van een overheid of regering.72
Ook zegt CER alleen steun toe aan landen die op het moment van de ramp op de DAC-lijst
staan. Dat is een lijst van de wereldwijd minst ontwikkelde landen van dat moment, opgesteld door
het Development Assistance Committee. De lijst wordt samengesteld op basis van berekeningen van
de hoogte van de ontvangen financiële steun en het Bruto Nationaal Product van de betreffende
landen.73 Elke drie jaar wordt de DAC-lijst herzien. CER steunt dus vooral arme landen die niet ver
ontwikkeld zijn en veel bijstand nodig hebben van andere landen. Deze steun komt vooral in de vorm
van humanitaire (nood)hulp en financiële middelen.
2.5.3

Onderzoek en projectvoorstel

Nadat er ter plaatse een betrouwbare partner is gevonden, wordt de schade in kaart gebracht. In dit
stadium van het onderzoek is het belangrijk dat de contactpersoon duidelijk toelicht welke
cultuurgoederen beschadigd zijn, en op welke manier zij beschadigd zijn. Het is van groot belang dit
goed te documenteren, omdat de CER-stuurgroep uiteindelijk op basis van dit onderzoek een
beslissing maakt over financiële steun aan het project. Het CER-bureauteam schrijft een
projectvoorstel in samenwerking met de contactpersoon in het getroffen gebied. Communicatie gaat
vooral via e-mail en telefoon. In het projectvoorstel moeten de volgende punten zijn opgenomen.74






Algemene informatie:
o

Gegevens van de contractpartner

o

Datum van het projectvoorstel

Ramp:
o

Soort ramp

o

Datum van de ramp

o

Gevolgen van de ramp voor de samenleving

Het object:
o

Een gedetailleerde beschrijving van de beschadiging van het object
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Ervaringen van mijn stage bij Cultural Emergency Response, maart – juni 2010.
De huidige DAC-lijst is te raadplegen op http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf.
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Meer informatie op de CER-site: http://www.princeclausfund.org/en/programmes/about-culturalemergency-response, geraadpleegd op 30 juni 2011.
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o

De culturele waarde die het object vertegenwoordigt voor de samenleving

o

De urgentie van de situatie

Het herstel:
o

Een gedetailleerde beschrijving van de herstelwerkzaamheden

o

Een gedetailleerde begroting75

o

Een tijdsplanning

o

Informatie over de contractpartner en de uitvoerders van het project



De aanbevelingen van het CER-bureau



Extern advies naar aanleiding van de second opinions76



Een beschrijving van de criteria van de PCF-projecten77 en een uitleg of dit voorgestelde
project erbij past



Informatie over communicatiemogelijkheden



Plannen en/of ideeën voor een eventuele follow up: een vervolgproject78

2.5.4

Second opinions

Belangrijk bij dit deel van de research zijn de second opinions. CER kan niet zomaar met elke
organisatie of ieder individu in zee gaan. Elke potentiële contractpartner en samenwerkende
organisatie wordt gecheckt voordat er handtekeningen op een contract worden gezet. Dit is van
belang omdat er vaak met grote geldbedragen gewerkt wordt. Vertrouwen is een onmisbare basis bij
het opstellen van het projectvoorstel, en second opinions moeten de onderbouwing van dat
vertrouwen zijn. Om te verifiëren dat de potentiële projectpartner betrouwbaar is, wordt de mening
gevraagd van minstens drie experts uit het vakgebied van de getroffen gebieden. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld archeologen, wetenschappers of historici die specifieke kennis hebben van
het getroffen gebied of de aangetaste cultuurgoederen. Ook wordt er gezocht naar iemand die kan
bevestigen dat de potentiële projectpartner betrouwbaar is en dat de financiële begroting klopt en
realistisch is. Ook wordt de Nederlandse ambassade van het getroffen land regelmatig benaderd
voor advies.
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Zie paragraaf 2.5.8.
Zie paragraaf 2.5.4.
77
Zie paragraaf 2.5.5.
78
Zie voor een voorbeeld van een geslaagde follow up de case study van Palestina in hoofdstuk 3.
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2.5.5

Criteria

Een project moet aan verschillende criteria voldoen voordat het goedgekeurd kan worden als CERproject. De volgende criteria worden gehanteerd:
Allereerst het wordt belang van het culturele object voor de gemeenschap getoetst: de culturele
waarde van het getroffen object moet worden aangetoond. De contractpartner moet hier zeker iets
over te melden hebben en dit is ook een belangrijk punt voor de second opinions.
Vervolgens is de urgentie van de activiteit een criterium: want wat gebeurt er als er geen directe hulp
wordt geboden? Hierna wordt het belang van CER’s steun toegelicht: wat is de invloed van de hulp
van CER? Dit gaat zowel over de praktische als de sociaal-politieke gevolgen. Ook is het vertrouwen
in de contractpartner een onderwerp van toetsing. Hoe kent het PCF deze partner? En hoe
betrouwbaar is hij of zij? Ook hier zijn de reacties van second opinions van groot belang. Als laatste
wordt gekeken naar de zogenaamde zones of silence: het Prins Claus Fonds heeft verschillende zones
opgesteld die volgens hen extra aandacht verdienen. Dit zijn de gebieden waar zich stille rampen
voltrekken en waar daarom weinig culturele activiteiten waar te nemen zijn:
Het Fonds schept ruimte voor mensen en activiteiten die door uitsluiting, oorlog en/of door
onrechtmatig lokaal of nationaal bestuur niet gezien of gehoord worden. Het Fonds geeft deze
mensen een (internationaal) platform waarop ze hun meningen en expressievormen kunnen
laten horen en zien.

79

Een voorbeeld van zo’n zone of silence is Afghanistan. Ondanks dat er veel aandacht is voor de
oorlogssituatie die daar al jaren speelt, is er maar weinig aandacht voor culturele activiteiten en
organisaties. Een van de case study’s van deze scriptie gaat over een noodhulpproject in Herat,
Afghanistan.80
2.5.6

Politieke keuzes

In een gewapend conflict staan twee groepen vaak lijnrecht tegenover elkaar. Dit maakt het voor CER
soms ingewikkeld om een keuze te maken voor het steunen van een noodhulpproject. Het herstel
van cultuurgoederen aan de ene kant, kan leiden tot frustratie en afgunst aan de andere kant. Zoals
eerder gezegd, is het Prins Claus Fonds aan het Nederlandse koningshuis verbonden. Dit zorgt ervoor
dat er sensitieve keuzes gemaakt moeten worden. Culturele noodhulp is een precair proces met vele
gevoelens, betrokkenen en vertrouwensbanden, zo zegt ook Iwana Chronis, oud-medewerker van
CER:
79
80

Prins Claus Fonds jaarverslag 2004, p. 8.
Zie daarvoor paragraaf 3.5.
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Als je cultuur ondersteunt, maak je impliciet politieke keuzes. Als je een soennitische moskee
herstelt, kies je voor de soennieten. Als je een sjiitische moskee herstelt, voor de sjiieten. Er
zitten altijd meerdere kanten aan cultuur, cultuur werkt samenbindend, maar zorgt ook voor
conflicten. Toch is het voor ons geen vraag meer of cultuur nodig is.

81

CER ondervangt deze paradoxale situatie door van tevoren intensief met de potentiële
contractpartner te overleggen. Diegene is immers ter plaatse en kan de politieke gevolgen van een
interventie goed beoordelen. Een goed voorbeeld is de situatie in Herat, Afghanistan. CER besloot
het herstel van een voormalige synagoge in het overwegend islamitische land te steunen. De
projectpartner stelde voor om, in verband met de gevoeligheid van deze kwestie, dan ook het herstel
van een moskee te steunen. CER ging met deze keuze akkoord en stelde ook geld beschikbaar voor
het tweede project in Herat.82
2.5.7

Stuurgroep

Nadat dit projectvoorstel compleet is, wordt het naar de CER stuurgroep gestuurd. Deze commissie
beoordeelt het projectvoorstel binnen twee werkdagen en geeft zo snel mogelijk een reactie. Als de
meerderheid van de stuurgroep akkoord is wordt een contract opgesteld. De stuurgroep werkt
intensief samen met het CER-bureau en is van groot belang voor het functioneren van CER.
De stuurgroep bestaat uit een vijftal experts op het gebied van noodhulp, cultuur en
internationale samenwerking. De stuurgroep heeft het mandaat om snel te beslissen over
activiteiten die CER onderneemt. Tevens begeleidt de stuurgroep CER bij zijn ontwikkeling en
doelen.

2.5.8

83

Financiën en tussenrapportages

Het projectvoorstel bevat een begroting. Per project wordt maximaal €25.000 uitgetrokken –
uitzonderingen daargelaten: voor extreem grote rampen of zeer bijzondere situaties wordt soms
meer geld vrijgemaakt – en dit bedrag wordt in drie delen overgemaakt. 25 procent wordt gestort als
voorschot vóór aanvang van het project, als het ondertekende contract is aangekomen bij het Prins
Claus Fonds. 50 procent wordt na ontvangst van een tussenrapport gestort. In dit tussenrapport
brengt de contractpartner verslag uit van de vorderingen van het project. Ten tijde van het project
wordt er regelmatig contact opgenomen met de contractpartner. Er worden ter plaatse van het
project voortdurend foto’s gemaakt om het CER-bureau op de hoogte te houden van de vorderingen.
Eventuele problemen moeten direct worden gecommuniceerd aan het CER-bureau, zodat er naar
81

Van Rotterdam, M., Cultuur als eerste levensbehoefte, in: Onze Wereld, oktober 2006.
Zie paragraaf 3.5..
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een oplossing kan worden gezocht. Na afronding van het project dient de contractpartner een
afsluitend rapport op te sturen waarbij wordt aangetoond dat het project succesvol is verlopen.
Foto’s moeten worden bijgevoegd zodat het resultaat goed te zien is. Na ontvangst van dit laatste
rapport wordt de resterende 25 procent overgemaakt.
Om financiële risico’s te beperken, vindt er bij de uitvoering van de projecten altijd een
gespreide betaling plaats van de door CER gealloceerde fondsen in drie (onevenredige) delen.
Na een voorschot worden de overigen middelen vrijgegeven indien er door de contractpartner
aan de rapportage- en voortgangsverplichtingen is voldaan.

84

84

Prins Claus Fonds jaarverslag 2008, p. 59.
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2.6

Reacties op het herstel van cultuurgoederen

Wat gebeurt er precies met het collectieve gevoel van een bevolking in een door gewapend conflict
getroffen gebied? Professor Pascaline Gaborit, gepromoveerd op het thema “vertrouwen en
conflicten”, heeft dit onderzocht:
Le conflit affecte l’espace du fait des destructions engendrées (lieux, monuments,
déplacements de population…) *…+. Il a aussi des répercussions sur les perceptions subjectives
et donc sur la confiance. *…+ Le point de départ est le concept d’événement crucial : « Dans la
vie de chaque individu, groupe, communauté ou société globale, il arrive des événements qui
marquent la vie comme des tournants historiques. *…+ Ces tournants marquent les étapes de
construction de notre identité. L’après marque une différence par rapport à un avant,
l’événement crucial menace et ensuite modifie notre identité. Ces événements marquent une
discontinuité et pourtant réclament la reconstruction d’un sens de continuité ». Les
événements catastrophiques, comme les conflits, forment l’histoire des collectivités et la
biographie de leurs membres *…+.

85

Een gewapend conflict richt dus niet alleen schade toe aan de leefomgeving (habitat) van de mens,
het heeft ook een enorme invloed op de subjectieve belevingswereld, en dus op het vertrouwen van
de bevolking. Catastrofale gebeurtenissen zijn niet alleen een aanslag op de materiële omgeving, het
heeft ook invloed op het collectieve geheugen van de getroffen bevolking. Aangetaste plaatsen – of
ze nou hersteld worden of niet – zullen in de collectieve herinnering altijd verbonden blijven aan de
conflictueuze gebeurtenissen. Identiteit verandert wanneer de habitat getroffen wordt en daardoor
verandert.

2.6.1

Drie reactiemodellen

Volgens sociologieprofessor Alessandro Cavalli zijn er drie reacties mogelijk wanneer
cultuurgoederen zijn getroffen na een gewapend conflict. Gaborit heeft deze drie reacties
samengevat.
Het eerste model is de positieve reactie. Het gewapende conflict wordt uitgangspunt voor
een nieuw begin: het verleden is voorbij, het is tijd voor nieuwe impulsen en er breekt een
optimistische fase van vertrouwen aan. Eigenlijk fungeert het gewapende conflict als keerpunt: het is
tijd voor een nieuw begin. Gaborit noemt het een wedergeboorte: door het herstel van het cultureel
erfgoed kan een feest gevierd worden en breekt een nieuwe periode aan. 86
85

Gaborit, P., Culture et confiance après un conflit civil, in: N.N., Culture as a tool for development. Lille:
Audace, 2010. p. 88.
86
Idem. p. 90.
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Totaal het tegenovergestelde van het eerste reactiemodel is het tweede. Dat is de negatieve reactie:
het conflict wordt verdrongen. Het collectieve geheugen van de getroffen bevolking wordt misleid
doordat er niet aan de catastrofale gebeurtenissen terug gedacht wordt. De situatie van vóór de
ramp was goed, en dat wordt wél in gedachten gehouden. Eigenlijk, zo noemt Gaborit het, wordt de
ramp ‘verduisterd’ en in de doofpot gestopt. Er worden zeker geen (cultuur)goederen hersteld, want
dat doet terugdenken aan de gebeurtenissen die de schade hebben toegebracht. 87
Een tussenoplossing tussen voorgaande modellen is het laatste model. In dit derde model
zouden enkele monumenten en gebouwen, die niet teveel pijnlijke herinneringen oproepen, kunnen
worden herbouwd in de staat zoals ze waren vóór de ramp. Niet alles wordt herbouwd, zoals wel in
het eerste model zou gebeuren, want daar is de bevolking nog niet klaar voor. Het derde model is
volgens Gaborit de gulden middenweg, maar het blijft volgens haar ook theorie: het blijkt niet te
werken in de praktijk.88
2.6.2

De drie modellen in de praktijk

De eerste twee reactiemodellen lijken een logisch gevolg van catastrofale gebeurtenissen. Maar
komen ze ook echt voor in de praktijk? Voor dit afstudeeronderzoek werd deze theorie getoetst in de
case study’s die verderop in de scriptie aan bod komen.
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Gaborit, P., Culture et confiance après un conflit civil, in: N.N., Culture as a tool for development. Lille:
Audace, 2010. p. 90-91.
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3. Evaluatie: enquêtes en methods
Yes, it could be argued that the project itself has helped to raise awareness and
engendered pride among the residents, and will have a long-term impact on
their children who would otherwise be confined to their homes or left to play
on the streets.89
Jolyon Leslie, Aga Khan Trust for Culture in Afghanistan en voormalig contractpartner
van CER

89

Enquête ingevuld door Jolyon Leslie, 29 maart 2011.
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Inleiding
In dit hoofdstuk komt het evaluatieve deel van mijn onderzoek aan bod. Ik behandel het onderwerp
‘evaluatie’ en waarom dat belangrijk is voor een non-profitorganisatie. Ik leg uit waarom ik heb
gekozen voor een onderzoek in de vorm van een enquête en hoe ik deze vragenlijst heb
samengesteld. Ook merk ik enkele kritische zaken op bij deze onderzoekswijze. Hierna behandel ik
drie casussen waarvan de projectleiders mij een ingevulde enquête hebben toegestuurd: Palestina,
Lesotho en Afghanistan.
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3.1

Werkwijze

Het Prins Claus Fonds is een non-profitorganisatie, waarvan het CER-programma nog maar 8 jaar
actief is. Tot nu toe zijn er ruim 60 CER-acties uitgevoerd in ruim 30 landen.90 Al deze projecten zijn
uitvoerig getoetst voordat CER financiële steun toezegde, zoals in het vorige hoofdstuk toegelicht is.
Uiteraard staat er in de verplichte eindrapportages die de projectleiders instuurden veel informatie
die ik kon gebruiken voor mijn onderzoek. Maar ik wilde meer lezen dan alleen die rapporten, want
die documenten zijn allemaal kort na de afronding van het project geschreven. Ik wilde graag een
evaluatief onderzoek uitvoeren dat na een langere periode terugkeek op de resultaten van het
project.
3.1.1

Waarom evalueren?

Waarom is het belangrijk dat er geëvalueerd wordt binnen een non-profitorganisatie? Directeur en
manager van het Evaluation Center van het Center for Creative Leadership (CCL) Emily Hoole en Tracy
Patterson geven een duidelijke reden:

Nonprofit organizations enjoy a special status in society, both their governmentally recognized
status as well as a moral status, based on the good work they are striving to do. Society
empowers and invests in these organizations and their missions, through donations,
government and foundation funding, and other means. Because the activities of the
organization are carried out in service of the mission, the link between evaluation and mission
achievement should be clear and strong. [...] Recognizing evaluation’s critical role in advancing
the mission of the organization leads to increased awareness regarding the vital need to
develop organizational learning as an organizational capability.

91

Een non-profitorganisatie bestaat bij de gratie van schenkingen en subsidies en is het daarom aan
haar begunstigers verplicht openheid van zaken te geven over haar bezigheden.
3.1.2

Waarom een enquête?

Voor het onderzoeken van het verloop van de projecten waren veel documenten nodig. Hiervoor kon
ik terecht bij alle gegevens die voorhanden waren op het CER-bureau: correspondentiedocumenten,
contracten, projectvoorstellen… Maar ik wilde méér dan alleen de ‘droge feiten’ onderzoeken. Ik
wilde graag projectleiders interviewen die toentertijd bij het project betrokken waren. Ik moest dus
vragenlijsten gaan opstellen waarmee ik de projectleiders kon benaderen voor het onderzoek. De
90

Prins Claus Fonds website: http://www.princeclausfund.org/nl/programmes/about-cultural-emergencyresponse, geraadpleegd op 18 mei 2011.
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Carman, J.G. en Fredericks, K.A. (red.), Nonprofits and evaluation. Vancouver: AEA, 2008. p. 94.
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vragenlijsten heb ik samengesteld aan de hand van de projectgegevens waar ik al beschikking over
had. Ik wilde diverse dingen onderzoeken: de financiën, het verloop van het project, eventuele
problemen, enzovoort. Het was de bedoeling dat ik dan aan de hand van die interviews conclusies
kon trekken en aanbevelingen kon schrijven voor culturele noodhulp. Enkele vragen die aan de orde
kwamen, zijn bijvoorbeeld: Wat is van belang gebleken bij het verlenen van culturele noodhulp?
Welke verbeteringen zijn noodzakelijk? Hoe kijken de projectleiders terug op de samenwerking met
CER? Hoe verliep de uitvoering van het project?
3.1.3

Lange termijneffecten

Nadat deze praktische doelen van het onderzoek geformuleerd waren, kwam er ook ruimte om
verder te denken over de andere doelen van het onderzoek. Naast een praktische kant is er namelijk
ook de sociale kant van een CER-renovatieproject. Ik wilde graag onderzoeken of er ook een ander
effect te constateren is naast het feit dat door culturele noodhulp een gebouw weer in zijn oude
glorie is hersteld: het langetermijneffect. Enkele vragen die bij dit onderdeel aan de orde kwamen,
zijn bijvoorbeeld: Wat is er momenteel nog voor effect merkbaar van de renovatie? Zijn er belangrijke
veranderingen gekomen doordat het gebouw is gerenoveerd?
3.1.4

Het doel van de enquête

Het doel van de vragenlijst was om erachter te komen hoe het project is verlopen en wat de korteen langetermijneffecten van het project waren en zijn.
3.1.5

De inhoud van de enquête

Ik vond het belangrijk dat elke projectleider een correcte vragenlijst kreeg toegestuurd. Daarom heb
ik, voordat ik de enquête ging opstellen, de projectinformatie bestudeerd. Veel van de informatie die
ik nodig had was daar al in te vinden. Ik kon daarom voor elk project afzonderlijk een enquête
opstellen. De kern van de verschillende vragenlijsten was grotendeels hetzelfde.
Ik heb de vragenlijst ingedeeld in drie delen. Het eerste deel, vóór het project (planevaluatie),
met vragen over de voorbereiding. Het tweede deel sloeg op het project zelf (procesevaluatie) en het
derde onderdeel ging in op de uitwerking (projectevaluatie). De complete basisenquête is als bijlage
aan deze scriptie toegevoegd.
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3.2

Enkele kritische opmerkingen

Omdat ik voor elk project dat ik wilde onderzoeken, alle informatie moest bestuderen en aparte
vragenlijsten moest maken, kon ik niet al te veel projectleiders enquêteren. Dat zou te veel tijd
kosten en die tijd had ik niet meer. Uiteindelijk heb ik in totaal zes mensen benaderd. Daarvan heeft
de helft gereageerd. Ondanks dat de respondenten weinig tot geen negatieve ervaringen met CER
hebben, wil dat niet zeggen dat alle culturele noodhulpprojecten positieve uitwerkingen hebben. Dit
is dan ook geen onderzoek waaruit algemene conclusies kunnen worden getrokken betreffende
culturele noodhulp. Ik heb namelijk geen zicht op de redenen waarom de drie andere projectleiders
mijn enquête niet hebben beantwoord. Ook heb ik geen zicht op de niet-geënquêteerde
projectleiders. De nu volgende casussen zijn dan ook enkel bedoeld om mijn theoretisch onderzoek
te illustreren.
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3.3

Palestina

3.3.1

Voor het project

Nablus, Palestina, 19 januari 2005. De
stad met

115.000 inwoners ligt ten

noorden van Jeruzalem en is omgeven
door bergen. Sinds de Israëlische troepen
de plaats belegerden in 2002, is het er
geen dag meer rustig geweest. Maar nu is
het nacht en is de 3000 jaar oude stad in

Het zwaar beschadigde Sarrieh-huis

ruste voordat morgen het Offerfeest wordt
gevierd. Plotseling wordt de kalmte verstoord door een dreigend geluid. De bewoners van Nablus
schrikken op uit hun slaap, waaronder de families Sadder en Sarrieh. Hun aangrenzende herenhuizen
trillen op hun grondvesten. Israëlische tanks komen bulderend aangerold door de nauwe straten van
de historische binnenstad. De gevaartes rijden langzaam en dreigend dichterbij.
De statige Sadder- en Sarrieh-huizen zijn rond 1920 gebouwd en zijn gezichtsbepalend voor het hart
van de stad. Het eerstgenoemde huis heeft een bijzondere ingang: het is een kopie van de entree van
de Al Kabir-moskee die in 1927 door een aardbeving werd verwoest. Daardoor herinnert het huis aan
de Byzantijnse geschiedenis van Nablus en is het van groot artistiek belang.92 De Israëlische troepen
rijden langs de huizen, een spoor van verwoesting achterlatend. Niet alleen worden auto’s vernield,
raken huizen beschadigd en brokkelen muren en daken af, er worden ook gebouwen opgeblazen en
mensen gearresteerd en weggevoerd.
De daaropvolgende dag bezoekt architect Naseer Arafat de herenhuizen met een missie: hij wil de
schade opnemen van de militaire interventie. Hij is begaan met het lot van Nablus; niet alleen vanuit
professioneel opzicht, maar ook op persoonlijk vlak: hij woont zelf in de stad. Aangekomen bij de
visitekaartjes van de binnenstad stelt hij vast dat deze gebouwen en hun bewoners in groot gevaar
verkeren. De entrees zijn zwaar gehavend en hebben flinke klappen opgelopen. Ook grote delen van
de daken en muren zijn vernield. Een typisch geval van urbicide.93 Niet alleen heeft dit gevolgen voor
de huizen zelf, deze beschadigingen zijn ook funest voor de omliggende gebouwen. In Nablus
steunen veel gebouwen op elkaar en staan ze met elkaar in verbinding. Dit betekent dat als er één
gebouw instort, het de aangrenzende bouwwerken met zich mee kan nemen.
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Mail Naseer Arafat, 3 februari 2005.
Zie paragraaf 1.2.5.
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Arafat heeft enkele jaren eerder al samengewerkt met CER aan een noodhulpactie, daarom herinnert
hij de organisatie nog als hij de ravage ziet. Ook nu neemt hij direct contact op met het kantoor in
Nederland. Omdat CER’s werkwijze al duidelijk was bij Arafat, kon het projectvoorstel vlot opgesteld
worden in samenwerking met het CER-bureau. Zo komen in een e-mail van 3 februari 2005
verschillende criteria aan de orde:
It is urgent... Because if we do not fix the western facade it may collapse and this will cause the
damage of the at least half the building... It is culturally important because [...] the main
entrance [...] represents a very unique style and historic time of its own specialty... This building
is considered the most important of its period, I mean 1920s.

3.3.2

94

Tijdens het project

Na het vinden van één second opinion95 werd het groene licht gegeven voor de start van het
restauratieproject:

slechts

drie

weken

na

de

ramp

kon

men

beginnen

aan

de

herstelwerkzaamheden.96 CER trok € 11.500 uit voor de noodrestauratie van de twee huizen. De
begroting die Naseer Arafat had opgesteld, repte over een groter totaalbedrag: €22.100 voor zowel
noodrestauratie en rehabilitatiewerk. Toen bleek dat CER de kosten voor de noodrestauratie zou
dekken, heeft het gemeentebestuur aangeboden de andere helft van het totaalbedrag neer te leggen
voor het verdere rehabilitatiewerk voor de twee herenhuizen.97 Zoals CER in haar doelstellingen
heeft staan, wil het samenwerken met lokale organisaties en besturen. Ook heeft CER aandacht voor
het noodherstel van beschadigde gebouwen, het rehabilitatiewerk kan dan overgenomen worden
door de locals. Wat in Nablus gebeurde is dus precies het doel van CER: samenwerken met en een
reactie oproepen bij de lokale bevolking.
3.3.3

Na het project

Volgens Arafat ging de restauratie van de gebouwen vlekkeloos. Het bleek alleen wel ingewikkeld te
zijn om de lokale bevolking te overtuigen van de noodzaak van het herstel van juist deze twee
huizen. Er waren nog veel meer huizen beschadigd in de omgeving, waarom werden juist de
woningen van de families Sadder en Sarrieh, toch niet de minst bedeelden, opgeknapt? Ongeveer
225 woningen waren al eerder beschadigd dan de Sadder en Sarrieh-woningen, en die laatste twee
werden nu vrijwel direct gerestaureerd. Desgevraagd vertelt Naseer Arafat dat het belangrijk was de
94

Mail Naseer Arafat, 3 februari 2005.
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lokale bevolking uit te leggen dat het hier ging om het behoud van cultuurgoederen en dat het CERproject duidelijke criteria had. Dit bleek effect te hebben:
When this was explained to the general public *…+ the impact and reaction to the project was of
a great appreciation especially that the lesson to the general population was made clear and
evident saying that Cultural Heritage is of high importance, it even moved the international
community to help Nablus work on protecting it.
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Nadat de herenhuizen compleet zijn gerestaureerd – het project werd overigens een maand eerder
afgerond dan verwacht – werd een feestelijke ceremonie gehouden waarbij de gouverneur van
Nablus en een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade aanwezig waren.99
Desgevraagd laat Arafat weten waarom
hij

vindt

dat

dit

project

een

langetermijneffect heeft. Volgens de
architect heeft de noodrestauratie van
de Sadder- en Sarriehwoningen een
langdurige, positieve invloed gehad op
de professionalisering van conservatieen stabilisatietechnieken, heeft het een
grote

impact

gehad

op

de

zelfbeschikking en onafhankelijkheid
van de bevolking van Nablus en heeft
het ervoor gezorgd dat er een uniek
lokaal architectonisch monument werd
Feestelijke heropening van de herstelde herenhuizen

bewaard.100
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3.4

Lesotho

3.4.1

Voor het project

Koning Moshoeshoe II van Lesotho, geboren in 1938, was een geleerd man. Hij had filosofie,
politicologie, economie en rechten gestudeerd aan de Oxford University en bezat dan ook veel boeken
en documenten. In het koninklijk Paleis in Maseru, de hoofdstad in het westen van het land,
bewaarde hij zijn boeken en papieren in een privéarchief. Op 57-jarige leeftijd verongelukte de koning
tijdens een auto-ongeluk. Zijn archief bleef in het koninklijke Paleis achter.
Enkele jaren na zijn dood benaderen de nabestaanden van Moshoeshoe studenten om het
archief van de koning te preserveren. Bij dit archiefwerk wordt ontdekt dat er een groot deel van het
archief mist. Dit blijkt zich in het andere koninklijke paleis in de stad Matsieng te bevinden. Bij het
onderzoeken van dit archief ontdekken de studenten de grote waarde van de documenten van de
overleden koning. Het Matsiengarchief bevat namelijk uitgebreide burgerlijke, juridische en
wetgevingsdata, zoals rechtszaakuitspraken, burgerarchieven uit de Britse koloniale periode en
documenten die de oprichting van vele Lesothaanse instituten bevestigen. Sommige documenten
dateren zelfs uit de vroege 19e eeuw.
Het oude Matsiengpaleis vertoont gebreken en blijkt geen goede opslagplaats voor de
kostbare documenten. Terwijl de studenten hard bezig zijn het archief te indexeren, wordt het paleis
langzaamaan verwoest door de harde regen. In november 2007 gebeurt wat al langer gevreesd werd:
het dak van het Matsiengpaleis stort in en belandt op de 50.000 historische documenten.101

Celine Qobo, archivaris van de National University of Lesotho, verzamelt binnen enkele dagen 30
vrijwilligers om het getroffen archief te
redden van de verdrinkingsdood. Tussen
december 2007 en januari 2008 worden alle
documenten in dozen gestopt en wordt het
ad hoc opgezette systeem in allerijl naar het
Universiteitsarchief getransporteerd.102
Richard Wright van het BBC Archive ziet de
noodzaak in van het redden van het
kostbare Matsiengarchief en had al eerder
van Cultural Emergency Response gehoord.

101
102

Vrijwilliger aan het werk om het archief te redden

Wright, R., Projectvoorstel CER, 10 maart 2008.
Idem.
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In maart 2008 ontvangt CER een uitgebreid projectvoorstel van zijn hand voor het redden van het
archief. Celine Qobo kon vrijwilligers gaan zoeken voor een tweede reddingsactie: de definitieve
preservering van het Matsiengarchief.
3.4.2

Tijdens het project

Het reddingsproject begon op 2 juni 2008 nadat de documenten enkele maanden hadden kunnen
drogen in het universiteitsarchief. Studenten van de National University of Lesotho hielpen vrijwillig
mee met het behandelen van de papieren tegen insecten en schimmels. Ook werden de gedroogde
documenten geïndexeerd en opgeborgen in nieuwe archiefsystemen. In de maanden juni en juli
waren er volop studenten beschikbaar, zij hadden in die maanden namelijk vakantie. Maar daarna
liep het project vertraging op doordat er minder studenten aan het project konden werken. 103
Afgezien van deze vertraging is het project goed verlopen. De documenten zijn allemaal geïndexeerd
en de gegevens zijn in een archiveringssysteem gezet.104
3.4.3

Na het project

Volgens Celine Qobo heeft de preservering van het Matsiengarchief een langetermijneffect gehad op
de studenten van de Universiteit die hebben meegeholpen met het project. Naar Qobo’s mening is
het erg belangrijk dat zij hebben geleerd hoe belangrijk het is om archieven goed te bewaren. De
gevolgen van slecht onderhoud en ondeugdelijke opslag hebben zij met eigen ogen gezien.105
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het archief uiteindelijk teruggaat naar de plaats waar het
ontdekt is: het Matsiengpaleis. Momenteel wordt dit paleis gerenoveerd:

The records will be returned to Matsieng when there is proper building. At present Board of
Trustee is working on the rehabilitation of the building where the archives will be kept.
Hopefully by the end of 2011 the building will be ready and thereafter records will be returned
to Matsieng, at present they are still at the National University of Lesotho.
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Enquête ingevuld door Celine Qobo, 11 april 2011.
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Het renovatieproject heeft slechts 3000 euro gekost. Voor westerse begrippen is dat niet zo veel
geld, maar het is duidelijk dat dit project een grote invloed heeft gehad op het Matsiengarchief en de
betrokkenen. Zij hebben met het geld het complete archief kunnen redden en kunnen leren over het
belang van goede bewaartechnieken.
Het hele project kostte slechts 3.000 euro, waarmee wordt aangetoond hoe veel er mogelijk is
met een klein beetje hulp op de juiste tijd en plaats.
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Linksboven: de documenten liggen te drogen. Linksonder en rechts: beschadigde
papieren uit het archief.
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52

3.5

Afghanistan

3.5.1

Voor het project

In de betrekkelijk korte periode van maart en april 2007 wordt Afghanistan geteisterd door een reeks
van ernstige natuurrampen: hevige regenval, snel smeltende sneeuw, modderstromen, lawines,
landverschuivingen en aardbevingen. Ruim 3000 mensen vinden de dood en nog veel meer mensen
raken gewond of ontheemd. Infrastructuur, huizen en andere gebouwen raken veelal ernstig
beschadigd. Zo ook in Herat, de op een na grootste stad van Afghanistan. De stad biedt plaats aan
zo’n 350.000 inwoners. Het Aga Khan Trust for Culture (AKTC) fonds heeft sinds 2004 een speciaal
erfgoedprogramma in de stad en identificeert de belangrijkste schade aan cultuurgoederen. Eén van
de gebouwen die volgens het AKTC in aanmerking komt voor restauratie, is de Yu Aw synagoge in het
oude gedeelte van Herat. Deze synagoge is buiten gebruik sinds de Joodse gemeenschap van Herat,
bestaande uit ongeveer 50 families, terugging naar haar geboortegrond nadat de staat Israël was
gesticht. Het gebouw heeft een uitzonderlijke artistieke waarde, die onder andere uitgedrukt wordt
door bijzonder beschilderd pleisterwerk.
Binnen het restauratieprogramma van het AKTC was de deplorabele staat van de Yu Aw synagoge al
opgemerkt; er was al eerder een langetermijnplanning gemaakt voor restauratie. Jolyon Leslie,
architect en directeur van het AKTC maakt in het projectvoorstel aan CER duidelijk waarom het zo
belangrijk is dat er op korte termijn ingegrepen moet worden nu de natuurrampen hebben
toegeslagen:
Pending agreement on a longer-term strategy for this building, we are acutely aware that, if it is
not protected soon, there will be in fact nothing left to safeguard – i.e. this could be a true
cultural emergency intervention.
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Duidelijk is dat de Yu Aw-synagoge het slachtoffer is geworden van nalatigheid en de tand des tijds.
Haast is dan ook geboden bij het herstel van de synagoge. Omdat de meerderheid van de Afghaanse
bevolking de islam aanhangt, ligt het restaureren van een Joodse synagoge nogal gevoelig. Om een
balans te creëren wordt besloten om ook een moskee te renoveren.109 De Hafezjimoskee is ook
getroffen door de hevige regenval en wordt daarom gerestaureerd met een CER-bijdrage van
€22.100. Op 23 mei 2007 wordt een bedrag van €25.000 toegezegd voor de noodstabilisatie van de
Yu Aw-synagoge. Van het geld bouwt het AKTC een noodoverkapping die de overgebleven
onderdelen van de synagoge beschermt tegen verdere beschadigende weersinvloeden. Ook wordt
het pleisterwerk weer in oude glorie hersteld.
108
109

Leslie, J., Emergency protection of Yu Aw synagogue, Herat. 5 mei 2007.
Enquête ingevuld door Jolyon Leslie, 29 maart 2011.
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3.5.2

Tijdens het project

Volgens Leslie reageert de bevolking lichtelijk verbaasd op de keuze van het AKTC om de half vergane
synagoge te restaureren:
While slightly perplexed as to why we wanted to restore the half-ruined building (other
synagogues in the old city have tended to be demolished to converted into mosques), the
community were supportive and helpful – no doubt because it also resulted in improved living
conditions – through the upgraded drainage, for example – and generated employment among
families in the immediate vicinity.
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Gaandeweg het project gingen de
locals helpen met het project en
waren ze blij met de effecten die
het project ook voor hen had:
verbeteringen in waterafvoer. Ook
zorgde

het

voor

extra

werkgelegenheid.
Problemen

kwamen

niet

voor en het project verliep goed
onder de deskundige leiding van het
AKTC.

Leslie

antwoordt

desgevraagd dat het project zelf
eerder klaar was dan verwacht,
ruim voordat de winter in zou vallen
en de kostbare overblijfselen van
het gebouw beschermd moesten
worden door de noodoverkapping.

De beschadigde Yu Aw-synagoge in Herat
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Enquête ingevuld door Jolyon Leslie, 29 maart 2011.
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3.5.3

Na het project

Gevraagd naar eventuele langetermijneffecten van het restauratieproject, is Leslie duidelijk: als het
gebouw goed zal worden onderhouden zal het zeker een blijvende impact hebben op de lokale
bevolking van Herat.
[...] if the building is properly maintained and managed (which is now the case) it will have a
beneficial impact in the long-term. Not only will Heratis and others be able to visit it, but it also
serves a useful public function for residents. Yes, it could be argued that the project itself has
helped to raise awareness and engendered pride among the residents, and will have a longterm impact on their children who would otherwise be confined to their homes of left to play
on the streets.
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Doordat de voormalige synagoge nu als buitenschoolse opvang en school fungeert, heeft het een
belangrijke functie in de wijk gekregen. Hierdoor heeft de wijk een betere uitstraling gekregen en is
er werkgelegenheid gecreëerd.

De Yu Aw-synagoge in Herat is opgeknapt en fungeert nu als buitenschoolse
opvang en school.
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Enquête ingevuld door Jolyon Leslie, 29 maart 2011.
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Conclusie en aanbevelingen
Zoals eerder gezegd is dit geen onderzoek waardoor algemene conclusies over culturele noodhulp
getrokken kunnen worden. Wel kan ik verscheidene andere dingen concluderen naar aanleiding van
dit onderzoek. De hoofdvraag ‘Wat is het belang van culturele noodhulp en hoe kan dit geïllustreerd
worden aan de hand van enkele CER-noodhulpprojecten?’ was de aanleiding voor dit onderzoek.
Het is goed om te beseffen dat cultuur een basisbehoefte is. Ik heb aangetoond dat er
verschillende redenen zijn om cultuurgoederen te beschermen en te redden wanneer ze beschadigd
zijn. Allereerst speelt cultuur een essentiële rol in het verwerken van de ramp. Cultuur kan mensen
samenbinden, ook (of: juist) in een noodsituatie. De verwoesting of beschadiging van
cultuurgoederen veroorzaakt een groot gevoel van vernedering onder de getroffen bevolking. Juist
het samen opbouwen van een beschadigd gebouw dat veel betekent voor de bevolking, kan een
positieve uitwerking hebben op het gevoel van eigenwaarde van die getroffen samenleving. Hiermee
is het belang van culturele noodhulp aangetoond. Het is duidelijk geworden dat het verlenen van
culturele noodhulp geen loze investering van tijd en geld is. De getroffen samenlevingen zijn
daadwerkelijk gebaat bij het herstel van beschadigde cultuurgoederen in hun omgeving.
Cultuurgoederen kunnen worden beschadigd door verschillende soorten rampen: een ramp
veroorzaakt door mens, natuur, een ongeval of nalatigheid. Voor CER is een snelle en catastrofale
gebeurtenis die veel verwoesting heeft veroorzaakt de aanleiding om in actie te komen.
Naar mijn mening is er pas met de komst van Blue Shield halverwege de jaren ’90 van de
vorige eeuw steeds meer aandacht gekomen voor culturele noodhulp en is deze tak van noodhulp
daarom relatief nieuw te noemen.
Het nut van het financieren van culturele noodhulp staat of valt bij een sterke
contractpartner ter plaatse en de ervaring van een langer lopend noodhulpprogramma. CER voldoet
aan beide punten. Juist de combinatie van de ervaring van zowel de bureaumedewerkers als de
projectcoördinator ter plaatse zorgt ervoor dat de meeste projecten goed verlopen.
Door middel van de case study’s heb ik de belangrijkste punten van mijn literatuuronderzoek
geïllustreerd. Ik toonde aan dat bij deze drie projecten ook langetermijneffecten waar te nemen
waren: een rijker cultureel klimaat, een duurzaam hersteld gebouw, een gebouw dat weer gebruikt
wordt, leerzame ervaringen voor de medewerkers, het besef van de noodzaak van restauratie en
preservering, er zijn dan ook veel langetermijneffecten toe te schrijven aan deze CER-projecten.
De noodzaak van samenwerking met de lokale bevolking is wat mij betreft een belangrijke
samenbindende factor van alle drie de case study’s. Zowel in Afghanistan, Lesotho als Palestina bleek
hoe belangrijk het is dat de locals betrokken worden bij het restaureren van de getroffen
56

cultuurgoederen. Het betrekken van lokale organisaties en individuen zorgt ervoor dat ook zij hart
voor de zaak krijgen en dat de noodhulp doeltreffend ingezet kan worden.
Het zal niet verbazingwekkend zijn dat ik naar aanleiding van mijn onderzoek het culturele
noodhulpprogramma van het Prins Claus Fonds als goed en nuttig beoordeel. Wel heb ik enkele
aanbevelingen voor het verlenen van culturele noodhulp.
Allereerst lijkt het mij goed om nog meer transparantie te verschaffen bij evaluaties en
controles van de werkzaamheden. Omdat ik stage heb gelopen bij het Prins Claus Fonds, had ik een
goed inzicht in de werkwijze van CER. Maar ik kan me voorstellen dat dit niet voor iedereen even
duidelijk is. De werkwijze van CER bestaat aan de hand van duidelijke doelstellingen en het is daarom
ook een project dat wat mij betreft iets meer de bekendheid op mag zoeken. Dit zeg ik niet zomaar;
ik merkte het in mijn eigen omgeving. Als ik iets langer de tijd had om uit te leggen wat CER precies
deed, werden de toehoorders enthousiast. CER is ‘gemakkelijk’ uit te leggen en‘fotogeniek’: een
gebouw is zwaar gehavend door een ramp, het wordt hersteld in zijn oude glorie en de getroffen
bevolking wordt gesteund. Juist door het gebruik van foto’s is dit goed te illustreren. Wat mij betreft
mag CER iets meer outgoing zijn in de externe communicatie.
Uit de case study’s blijkt ook dat het fotograferen van de situatie van vóór en na de ramp
zeer belangrijk is. Niet altijd zijn er duidelijke foto’s beschikbaar. Dit zou wat mij betreft een vereiste
moeten zijn voor de projectleiders als zij een projectvoorstel insturen. Ook het final report hoort
goed geïllustreerd te zijn. Leg zo veel mogelijk vast. Dit geldt ook voor alle communicatie (e-mails,
second opinions, verslagen van telefoongesprekken en vergaderingen). Dit vergemakkelijkt eventuele
verdere evaluatie van projecten en geeft inzicht – en daardoor transparantie – in de werkwijze van
CER.
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Discussie
Aan de hand van de doelstellingen kan goed bekeken worden hoe succesvol de projecten die CER
steunt zijn. Doordat het CER-bureau de projectvoorstellen zeer goed onderzoekt voordat er steun
toegezegd wordt, kan ik stellen dat bijna alle projecten succesvol afgerond worden. Het grootste
probleem is meestal dat een project door onvoorziene omstandigheden langer duurt dan verwacht.
Er gaat soms wel eens iets mis bij culturele noodhulp. Er is tot nu toe een project dat als niet
geslaagd aangemerkt wordt. In de acht jaar dat CER bestaat is dat een prima score. Het ‘mislukte’
project was vroegtijdig beëindigd omdat er niets meer van de projectpartner werd vernomen.
Daarom is het goed om te beseffen dat culturele noodhulp een precair proces is, met vele gevoelens,
betrokkenen en vertrouwensbanden.
Hierbij wil ik wél graag vermelden dat ik vind dat CER het verstandig aanpakt. Er wordt altijd
uitvoerig en uitgebreid onderzoek gedaan naar een potentiële contractpartner. CER is niet bang om
soms toch te besluiten om niet met de partner in zee te gaan. Dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld
geen vertrouwen meer in de partner is. Of er worden geen positieve second opinions gevonden en
daarom wordt er getwijfeld aan de deskundigheid van de betrokken partijen. Er zijn genoeg redenen
waarop een potentieel project kan afketsen. CER onderzoekt deze onderdelen zorgvuldig voordat zij
tot actie overgaat en dat vind ik lovenswaardig.
Ik denk dat er nog genoeg plaatsen zijn waar zelfs CER geen weet heeft van de culturele
noden die daar spelen. Ondanks de focus van het Prins Claus Fonds op Zones of silence denk ik dat er
nog steeds plaatsen zijn waar geen culturele noodhulp kan worden verleend, bijvoorbeeld door
taalbarrières of gebrek aan partners. Ik denk dat CER op de juiste weg is en goed werk doet, maar er
is altijd meer te doen.
Zoals door Van Beurden al eerder gezegd wordt in deze scriptie: doordat culturele noodhulp
veelal via informele kanalen loopt, wordt het soms nogal willekeurig verleend. CER probeert dit
tegen te gaan door de wereldwijde spreiding van haar hulpprojecten in de gaten te houden. Dit is
ook een criterium dat goed in de gaten wordt gehouden door het CER-bureau en het bestuur van het
Prins Claus Fonds.
Ik besef mij terdege dat dit relatief kleine onderzoek niet volstaat om algemene conclusies te
trekken. Toch hoop ik dat ik met deze scriptie een klein steentje heb kunnen bijdragen aan het debat
over culturele noodhulp.
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Bijlage: de complete basisenquête
Dear mr/mrs,
Thank you very much for participating with this questionnaire for my master’s thesis research. You
can easily type your answers in this document. Please use as much space as you need.
Of course, your answers will be treated with the most respect and care. I’ll use this data for
completing and supporting my thesis. Should you be interested in the results of this research, please
let me know and I’ll keep you updated.
If you have any questions about this survey, please don’t hesitate to ask me. Thank you in advance!
Hanneke de Zeeuw
Before the CER project
The situation before the disaster





What was the state of the building before the disaster?
What was the function of the building?
What kind of cultural activities were being organized in and with the building?
Were there also other cultural activities in the neighbourhood, but not in the building itself?

The disaster




Had there been a disaster before in the area or was this the first time?
Was the affected object prepared for the disaster by, for example, disaster management?
What were the effects of the disaster? Note: this question is about material as well as
immaterial effects.

Contact with CER (the Cultural Emergency Response program of the Prince Claus Fund)






Had you ever heard about CER before the disaster took place?
How did you get in contact with CER?
When was the first time you got in contact with CER?
Was this first contact following the disaster or was it earlier than the time of the disaster?
Did you contact CER or did CER contact you?

The project itself
The project



How many time was there between the disaster and the beginning of the recovery project?
How did the process work? Note: this is a very extensive question. Please tell as much as you
want to tell.
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Who (and of which organisations) have worked at the project on the spot?
Were you yourself closely involved with the practical implementation of the project?
How did the contact between the project coordinator and CER go during the project? Note:
please think of frequency, whether the contact was difficult or easy, etc.
Have all the agreements, that were made in the contract, been implemented during the
project? If not, why not?

Delaying of the project

o
o
o

Has the project been delayed?
If so, please answer the following questions:
For how long has the project been delayed?
Could you tell why (you think) the project has been delayed?
Has the delaying had any effects on the implementation of the project?

Other possible problems

o
o
o

Have there any other problems occurred during the implementation of the project?
If so, please answer the following questions:
Can you specify what the problems were?
How have these problems been solved?
Were those solutions adequate enough in your opinion?

Finances




How much money was allocated to the project and has one held itself to the budget?
Was the amount high enough for the realization of the project?
Has the money transfer from CER to the implementing organisation gone well?

The effects of the CER project
The results





What was the direct result of the CER project?
How did the regional population respond to the recovery of the affected object?
How did the employees of the affected object respond to the recovery?
Were there any more important responses to the recovery project you would like to
mention?

Long term effects






Could you argue that the recovery of the affected building has had a long term effect, next to
the restoration of the building? And could you please clarify your answer to this question?
What is, at this moment, the function of the building?
What cultural activities are currently being arranged in and around the building?
What cultural activities are currently being arranged in the neighbourhood, but not in or
around the building?
Do you think that the recovery of the building has contributed to the current cultural climate
in the neighbourhood? And could you please clarify your answer to this question?
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Evaluation and conclusions







Can be concluded that the CER project has been successful? And what are the reasons?
Have your expectations been fulfilled?
What shortcomings can be reported, and why do you think these shortcomings have
occurred?
How are improvements in the future possible?
How can CER learn from the evaluation of this project?
Do you have other comments or suggestions?

Thank you very much for filling in this questionnaire.

66

