De ICOMOS General Assembly was dit jaar, van 12 tot 18 oktober, in Marrakech (Marokko). In totaal
waren er: '554 voting members present expressing 173 votes, representing 50 NC and 4 individual
members'. Vanuit ICOMOS Nederland was ons bestuurslid Carol Westrik gedeeltelijk aanwezig. Hier kort
haar bevindingen, in een latere nieuwsbrief zal het rapport van ICOMOS Internationaal worden
opgenomen over de GA. Deze is huidig nog niet gereed.
Bij de General Assembly worden de zaken van afgelopen jaar besproken en gekeken naar het volgende
jaar. In zijn verslag gaf Toshi Kono, de president van ICOMOS internationaal, aan dat hij wil werken aan
een ‘shared corporate image’ met IUCN en ICCROM. De input van ICOMOS leden op documenten die in
ontwikkeling zijn wordt niet alleen gewaardeerd maar is ook nodig. De vraag voor input wordt onder
andere via de Nationale Committees uitgezet, zoals laatst het verzoek van het Nederlandse Comité om
bijdrage voor Heritage at Risk Report en op het gebied van werelderfgoed.
De Comités voor de GA2020 in Sydney, Australië(1 tot 10 oktober) zijn ook samengesteld, zoals de
Credentials, Candidatures , en Resolutions Committee. Belangrijk hierin is dat in de credentials
committee onze voorzitter, Robert Quarles van Ufford, zal plaatsnemen. Het thema is dan Shared
Cultures – Shared Heritage – Shared Responsibility. Vanuit ICOMOS Nederland is er al een oproep
uitgegaan om interesse tot het bijwonen hiervan aan te geven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe
dit dan zo snel mogelijk.
De werkgroepen gaven een overzicht van hun werkzaamheden. Zo vroeg de ICOMOS Climate Change
Working group aandacht voor de publicatie over klimaatsverandering (‘The future of our pasts. Engaging
cultural heritage on climate change’) en de Climate Heritage Network Launch die 24 en 25 oktober in
Edinburgh geweest is.
Tenslotte vond tijdens de GA ook weer een scientific symposium plaats, georganiseerd door een van de
scientific committees. Ditmaal was het thema ‘Rural Heritage – Landscapes and beyond’. Hier was
vannuit de aanwezige leden veel belangstelling voor. Er waren 24 verschillende sessies, maar omdat er
veel tegelijkertijd plaatsvonden kon je maar maximaal vier sessies bijwonen. Er wordt dan ook nagedacht
om de volgende keer de scientific committee over twee dagen te laten plaatsvinden zodat de leden meer
sessies kunnen bijwonen en er nog meer informatie-uitwisseling is.

