First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis
Training – Nederland 2018

Sinds 2003 verleent het Prins Claus Fonds met het Cultural Emergency Response (CER) programma
noodhulp aan erfgoed. Dat is hoogstnoodzakelijk want wereldwijd gaan er steeds meer monumenten,
kunstwerken en manuscripten verloren door conflict en natuurgeweld. Vanuit de overtuiging dat
erfgoed onlosmakelijk is verbonden met de identiteit van een volk en daarom onmisbaar is voor een
gemeenschap zet het Prins Claus Fonds zich in voor het beschermen, redden en restaureren van
erfgoed in getroffen gebieden.
Projectomschrijving
Tijdens het Europese Erfgoedjaar 2018 is Nederland deze zomer gastheer van de internationaal
gerenommeerde training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’. Gedurende drie weken
leren 24 deelnemers uit heel de wereld in crisissituaties erfgoed ‘eerste hulp’ te bieden. Ze leren
erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen en aan het einde van het
opleidingstraject zijn de deelnemers officieel gecertificeerd en inzetbaar om archieven, museale
collecties en gebouwen in de meest complexe situaties te registeren, verzamelen, stabiliseren en
evacueren. Tijdens de aansluitende leiderschapsmodule zullen alumni worden getraind in het
aansturen van erfgoedredders en het opzetten van duurzame regionale netwerken.
Het programma is gericht of erfgoedspecialisten (conservatoren, archeologen, archivarissen etc.) en
professionals werkzaam in humanitaire crises (militairen, crisiscoördinatoren) wereldwijd. Aan de
training doen 24 mid-career professionals uit landen over heel de wereld mee, daarnaast nemen 10
alumni deel aan de leiderschapsmodule. Een twaalftal trainers die gewerkt hebben in ramp- en
conflictgebieden wereldwijd voorzien de deelnemers van de noodzakelijke kennis en vaardigheden.
Ze maken deel uit van een groot internationaal netwerk van erfgoedprofessionals en ‘first response
teams’ die gezamenlijk zich inzetten voor het veiligstellen van waardevolle monumenten,
manuscripten en kunstschatten.

De training wordt georganiseerd door het Prins Claus Fonds in samenwerking met de Nederlandse
Unesco Commissie, ICCROM en het Smithsonian Institution.

Het vervolg
Om voor duurzame kennis- en vaardigheden ontwikkeling te zorgen, wordt er ook een handboek,
een digitaal platform en een vervolgtraject voor alumni gelanceerd. Het doel is niet alleen het trainen
van erfgoedredders, maar ze ook deel te laten uitmaken van een professioneel internationaal
netwerk en ze toegang te geven tot alle noodzakelijke instrumenten om in eigen context lokale
erfgoedteams op te zetten. Onder onze hoede krijgen deelnemers toegang tot kennis, expertise en
een digitale leeromgeving met informatie over nieuwe innovatieve technieken voor culturele eerste
hulp. Een database van erfgoedredders maakt bestaande expertise inzichtelijk en makkelijk inzetbaar.
De impact van de training wordt vergroot en verlengd door spin-off trainingen die na afloop worden
georganiseerd in andere delen van de wereld. Tevens zal de training op innovatieve wijze worden
verspreid door online trainingsmateriaal. Op deze manier wordt het bereik van het programma
vergroot en wordt er geïnvesteerd in duurzame verbetering van kennis en kunde.
Betrokken partners
Het Prins Claus Fonds is opgericht in 1996 als eerbetoon aan ZKH Prins Claus, voor zijn
toewijding aan cultuur en ontwikkeling. Het fonds is actief gebieden in de wereld waar de behoefte
aan sociale verandering groot is en steun voor cultuur beperkt.
De Nederlandse Unesco Commissie is een actieve speler in de discussie over de bescherming
van erfgoed in crisissituaties (rampen en conflicten). Naast beleidsadvies en expertbijeenkomsten
organiseert de Commissie capaciteitsopbouwtrainingen voor erfgoedprofessionals van over de hele
wereld.
ICCROM is een internationale NGO die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed over de
hele wereld. ICCROM ontwikkelt innovatieve onderwijsprogramma’s en trainingen en zit zet door
middel van onderzoek, informatieverschaffing en samenwerking in voor de bescherming van erfgoed.
Het Smithsonian Institution is een Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut. Sinds 1846
werkt Smithsonian op de gebieden kunst, cultuur, geschiedenis en wetenschap en ondersteunt
erfgoedreddingsacties in conflictgebieden.

Steun
Het opzetten van de First Aid to Cultural Heritage training en het bouwen aan een duurzaam
netwerk van erfgoedredders kost veel tijd en geld. Samen met uw hulp kunnen we investeren in een
duurzaam wereldwijd netwerk van getrainde erfgoedredders dat direct inzetbaar is in crisissituaties.
Met een bijdrage van €5.000,- kunt u een deelnemer van deze unieke training volledig sponsoren.
Met een bijdrage van €7.500,- kunt u een deelnemer én alumnus laten meedoen aan de First Aid
training.
Als donateur van de training bent u van harte welkom op woensdag 22 augustus en zaterdag 25
augustus voor de eindsimulatie en de feestelijke certificatenuitreiking in ‘s- Hertogenbosch.
www.princeclausfund.org

