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Dames en Heren,  
 
Het is een grote eer om hier vandaag de tentoonstelling Cultuur onder 
Vuur te mogen openen. Heel veel dank voor de uitnodiging. Ik wil 
beginnen met het feliciteren van Ed Dumrese, directeur van Slot 
Loevestein, en Andrea Kieskamp projectleider van deze prachtige 
tentoonstelling, met het mooie resultaat. We zijn verheugd om de foto’s 
van de Nederlandse Unesco Commissie terug te zien in deze 
tentoonstelling. In de eerste instantie vanwege jullie visie over het belang 
van deze tentoonstelling. Juist nu. En vanwege het doorzettingsvermogen 
om in deze complexe omstandigheden rondom het coronavirus toch de 
tentoonstelling te realiseren. De tentoonstelling toont op treffende wijze 
het belang van de bescherming van erfgoed tijdens gewapend conflict op 
treffende wijze. De rol die Slot Loevestein heeft gespeeld bij het 
veiligstellen van belangrijk Nederlands erfgoed, laat zien dat dit 
onderwerp geen ‘ver-van-ons-bed-show’ is. En dat naast de zorg voor 
mens en dier, ook erfgoed bescherming verdient.  
 
Dit is mooi verwoord door George Stout in 1943. Hij was één van de 
‘Monuments men’, een groep geallieerde soldaten die tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog essentieel waren bij het opsporen van geroofde 
kunst. Ze brachten kunstopslagplaatsen van de nazi’s in kaart en wisten 
zo grote aantallen schilderijen, artefacten en historische documenten in 
veiligheid te brengen.  
 
Vrij vertaald zei Stout: “Met het beschermen van deze objecten wordt 
respect getoond voor de overtuigingen en gewoonten van alle mensen. Én 



wordt getoond dat deze objecten niet alleen bij een bepaald volk horen, 
maar ook bij het erfgoed van de mensheid. 
 
Dit sluit naadloos aan bij de missie van UNESCO. De VN-organisatie voor 
onderwijs, cultuur en wetenschap werd kort na de tweede wereldoorlog 
opgericht. Het eerste verdrag dat de landen creëerden, was het Unesco 
Verdrag inzake de bescherming van cultuurgoederen in het geval van een 
gewapend conflict. Kortgezegd, het Haags Verdrag van 1954. Het verdrag 
kwam in Den Haag in het Vredespaleis tot stand, en onderschrijft hoe 
erfgoed onlosmakelijk verbonden is met vrede en veiligheid.  
 
Wereldwijd wordt het blauw-witte embleem dat voortkomt uit het verdrag,  
ingezet voor de bescherming van erfgoed bij gewapend conflict en 
natuurrampen. Zoals hier op de foto te zien in Italië, waar het leger hielp 
bij het veiligstellen van erfgoed na de aardbevingen. Ook vandaag de dag 
zijn er binnen het leger, ook in Nederland, maar recenter nog in het 
Verenigd Koninkrijk, speciale eenheden met een specialisatie in cultuur. 
Daar richten ze wederom een ‘Monuments men’ op.  
 
De maatschappelijke betekenis en sterke collectieve emoties die 
verbonden zijn aan erfgoed, blijken uit de brand in de Notre Dame. In 
april van vorig jaar werd de eeuwenoude kathedraal ernstig beschadigd. 
De brand was live te zien op tv en werd wereldwijd met ingehouden adem 
gevolgd. Dit raakte mij zeer. Jong en oud, gelovig en ongelovig kwamen 
naar de kerk toe. Sommige gingen bidden, andere zongen en huilden. Dit 
toont aan dat een gebouw meer is dan een stapel stenen. Het is een 
intrinsiek onderdeel van wie we zijn en ons gezamenlijke verleden. Des te 
meer raakt het ons, als samenleving, als het erfgoed materieel of 
immaterieel bedreigd wordt.  
 
Bedreigingen zijn er in alle soorten en maten. Soms trekken ze de 
aandacht van de pers: 
Onderscheid kan gemaakt worden door bedreigingen door menselijk 
handelen, zoals geweldpleging, vervuiling, maar ook projectontwikkeling 
of infrastructurele wijzigingen. De afgelopen jaren zijn we regelmatig 
opgeschrikt door berichten over bewuste aanvallen op erfgoed. 
Bijvoorbeeld de moedwillige vernietiging van eeuwenoude tombes en 
mausolea in Mali door extremistische groepen. Of de genadeloze 
vernieling en plundering van musea door IS strijders in Irak en Syrië.  
 
Daarnaast vormt natuurgeweld ook een belangrijke bedreiging, zoals 
vulkanische uitbarstingen, overstromingen, bosbranden of aardbevingen. 
De stad Christchurch in Nieuw-Zeeland werd ernstig beschadigd door de 
aardbevingen.  
 
De grootste bedreiging van de nabije toekomst, is waarschijnlijk 
klimaatverandering, met alle gevolgen van dien voor het erfgoed.   
 



Veelal wordt gedacht dat het verlies van erfgoed, door geweld of 
natuurrampen iets is van verre oorden. Recent presenteerde de 
Nederlandse Unesco Commissie een rapport over de uitvoering van het 
Unesco Haags Verdrag. De conclusie was dat we in Nederland onterecht 
denken dat het een ver-van-ons-bed-show is. Ook in Nederland zijn er 
dreigingen, zoals extreme regenval en overstromingen.  
 
Aardbevingen zijn een dagelijkse realiteit in de provincie Groningen. Brand 
is een van de vaakst voorkomende dreigingen. Dat zagen we recent in het 
dorp Hoogmade. Maar ook andere gebeurtenissen, zoals de containerramp 
bij Werelderfgoed de Waddenzee. Daarnaast vormen terroristische 
aanvallen ook een potentieel risico voor erfgoederen.   
 
Hoewel we de afgelopen decennia op Nederlands grondgebied geen 
gewapend conflict meer hebben gehad, worden we nog steeds 
geconfronteerd met de gevolgen ervan. De directe impact van gewapend 
conflict op erfgoed, is naast het menselijk leed, groot. Denk maar aan de 
impact die de bombardementen op Rotterdam hebben gehad, waarbij de 
historische binnenstad grotendeels verwoest werd. Als je een foto ziet van 
Rotterdam kort na de bombardementen, verschillende beelden weinig met 
recente beelden van steden als Aleppo, Syrië en Mosul in Irak.   
 
Dat brengt mij tot de belangrijkste boodschap. De vernietiging van 
cultureel erfgoed door oorlogsgeweld of als instrument in oorlog is van alle 
tijden en van alle regio’s. 
 
Al millennia lang zijn monumenten en kunstschatten, bewust en onbewust 
doelwit van oorlogsgeweld. Veelal gaan monumenten en collecties 
verloren door het geweld, tijdens brand of bij luchtaanvallen.  
 
Soms wordt het erfgoed voor militaire doeleinden gebruikt. Zoals 
werelderfgoed Krak des Chevaliers in Syrië. Het middeleeuwse kasteel ligt 
op een heuvel. Door de strategische ligging, kreeg het ook nu weer een 
militaire functie, ondanks de monumentale status.  
 
Daarnaast zien we historische locaties en musea die doelbewust 
aangevallen worden. Volgelingen van Islamitische Staat gebruikte de 
moedwillige vernietiging en beschadiging van eeuwenoude tempels en 
archeologische objecten als pressie en propagandamiddel. Ze filmden ze 
de aanvallen om een schokreactie te veroorzaken en met als doel erfgoed 
bewust te willen uitwissen. Een bekend voorbeeld hiervan is de brute 
vernieling van de antieke stad Palmyra.  
 
Dat uitwissen gebeurt ook door het in brandsteken van archieven of 
bibliotheken. Naast de historische betekenis bevatten archieven ook 
belangrijke officiële documentatie met verwijzingen naar 
eigendomsrechten en politieke gebeurtenissen. Het bewust in brand 



steken van bibliotheken en archieven zagen we onder meer in Sarajevo, 
tijdens de oorlogen in de jaren 90, maar ook recenter nog.  
 
Met dank aan de betrokken burgers, studenten, militairen en 
erfgoedprofessionals wordt gelukkig ook veel erfgoed gered en kan schade 
beperkt blijven. Zo werd de Nachtwacht van de schilder Rembrandt door 
de geschiedenis heen meerdere keren verstopt en geëvacueerd. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd het samen met belangrijke 
kunstvoorwerpen uit het Rijksmuseum in een mergelgrot in de Sint 
Pietersberg nabij Maastricht verstopt. 
 
Ook vandaag de dag zijn er wereldwijd mensen die zich dag en nacht 
inzetten om erfgoed veilig te kunnen stellen. Door het te evacueren. Zoals 
de eeuwenoude manuscripten die Timboektoe uit werden gesmokkeld en 
zo uit de handen bleven van milities.  
 
Niet al het erfgoed kan verplaatst worden. Toch kunnen maatregelen 
genomen worden om erfgoed veilig te stellen. Bijvoorbeeld door 
zandzakken te plaatsen voor mozaïeken, zodat ze bij eventuele nabije 
bomaanslagen niet loskomen van de muur. Of tot slot, door zo snel 
mogelijk erfgoed dat beschadigd is systematisch te verzamelen, 
registeren, voorzichtig te verpakken en te verplaatsen naar een tijdelijk 
onderkomen. Dit noemt men ‘eerste hulp aan erfgoed’.  
 
Zowel Unesco als het Nederlandse Prins Claus Fonds ondersteunen tal van 
initiatieven wereldwijd om erfgoed in crisissituaties te kunnen 
beschermen. In 2015 en 2018 organiseerde we samen de internationale 
training First Aid to Cultural heritage in times of crisis. 
Erfgoedprofessionals uit heel de wereld kwamen in Nederland samen om 
alles te leren over het veiligstellen van cultureel erfgoed onder complexe 
omstandigheden, zoals bij natuurrampen en in een oorlogssituatie.  
 
Wat doet Unesco nog meer? Unesco beschikt niet over een leger om 
erfgoed dat acute zorg nodig heeft of bedreigd wordt te beschermen. Het 
is afhankelijk van de welwillendheid van het land waar het erfgoed in 
gesitueerd is. Wel werkt Unesco op verschillende niveaus aan de 
bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd.  
 
Zo zorgt ze ervoor dat er internationale wet- en regelgeving wordt 
opgesteld om erfgoed (materieel, immaterieel) te kunnen beschermen en 
om landen te stimuleren maatregelen te nemen.  
 
Ze beschikt over een noodfonds om lokale organisaties en overheden te 
ondersteunen bij het evacueren van objecten die kwetsbaar zijn.  
 
Unesco organiseert bovendien technische missies om schade aan erfgoed 
te inventariseren en zo snel mogelijk actieplannen te ontwikkelen om 
verdere schade voorkomen. Toen Palmyra terugveroverd was, ging een 



groep deskundigen direct langs om een beeld te krijgen van de 
vernietigingen en om samen met de Syrische overheid behoeftes in kaart 
te brengen en de eerste noodzakelijk hulp te kunnen bieden.  
 
Dit doet Unesco ook bij natuurrampen, en recent na de explosie in de 
haven van Beiroet.  
 
Naast directe noodhulp, werkt Unesco met lidstaten aan langdurige 
wederopbouw. Zo startte ze samen met de Irakese overheid het ‘Revive 
the Spirit of Mosul’ campagne. De herbouw van een oud gebouw lijkt 
misschien onbenullig wanneer de noden van een gemeenschap op alle 
fronten zo hoog zijn. Toch blijkt uit de vele ervaringen dat het 
reconstrueren en de teruggave van erfgoed bijdraagt aan het herstel. 
Fysiek en psychisch. Omdat het een gevoel van continuïteit geeft en 
samengaat met de eerste stappen richting een vorm van normaliteit. Deze 
psychosociale betekenis van erfgoed mag in (post) crisissituaties niet 
onderschat worden. Daarom werkt Unesco nauw samen met andere 
internationale organisaties, zoals Unicef en het VN-kantoor voor 
rampenpreventie en bestrijding de UNDDR.  
 
Tot slot mogen oorlogsmisdaden niet onbestraft blijven. Unesco werkt in 
dit verband nauw samen met strafhoven wereldwijd. Recent was Unesco 
nauw betrokken bij de strafzaak tegen Ahmad Almadi, die 
verantwoordelijk is gehouden voor moedwillige aanvallen in Mali tegen 
monumenten van wereldwijde historische en religieuze betekenis. Zijn 
berechting schept een belangrijk precedent en toont dat moedwillige 
aanslagen tegen erfgoed niet onbestraft blijven. Dat het niet onbestraft 
mogen blijven, is een belangrijke boodschap.  
 
Een boodschap die 75 jaar geleden na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog werd ingezet en nog steeds even relevant is. We vieren dit 
jaar 75 jaar vrede en vrijheid. Zoals we hier bij elkaar zitten weten we 
allemaal dat die niet vanzelfsprekend zijn. Bepaald niet. We moeten ons 
er allemaal iedere dag voor inzetten. Een krachtige en effectieve manier 
om vrede en vrijheid te bewaren en conflicten te voorkomen, is het 
benadrukken van het belang van cultuur, van geschiedenis en daarom ook 
het belang van respect over en weer voor elkaars cultuur en geschiedenis.  
 
Om in de woorden van Unesco te spreken: 
“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the 
defences of peace must be constructed”.  
 
Beelden spreken voor zich en vaak zeggen ze meer dan duizend woorden. 
We zijn dankbaar dat Slot Loevestein het initiatief heeft genomen om 
samen met ons deze boodschap in deze tijd verder uit te dragen.  
 
Ik dank u hartelijk 
 


