GENERAL ASSEMBLY IN TEKEN VAN ERFGOED EN DEMOCRATIE,
ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN EN BEDREIGD ERFGOED TIJDENS GEWAPEND CONFLICT
De General Assembly van ICOMOS vond plaats In New Delhi van 11 t/m 15
december 2017. In totaal namen 7 Nederlandse ICOMOS leden deel, waaronder 2
bestuursleden: Diederik Six (voorzitter) en Robert Quarles van Ufford
(vicevoorzitter). De 5 deelnemende ICOMOS leden waren: Arne Tiemersma, Gerco
Meijer, Benedict Goes, Henk van Schaik en Ilaria Rosetti.
Het thema van de door India georganiseerde conferentie was “Heritage and

Democracy”, hetgeen een toepasselijk thema was voor een conferentie die plaats
vond in ’s werelds grootste democratie.
Naast de gebruikelijke bestuurlijke zaken, zoals het kiezen van een nieuw
internationaal bestuur met de nieuwe Japanse voorzitter Toshiyuki Kono, was er
deze General Assembly de nodige aandacht voor de rol van erfgoed in de huidige
maatschappij en op de positie van jonge getalenteerde erfgoedprofessionals op de
arbeidsmarkt. De “Delhi Declaration” die aan het einde van de conferentie werd
aangenomen, maakt hier ook speciaal melding van.
Ook het door o.a. ICOMOS Nederland, Duitsland, Japan en China gesteunde initiatief
van ICOMOS VS voor een capaciteitsopbouw programma voor ICOMOS comité’ s in
Afrika maakte veel discussie los. Afrikaanse landen willen hier nadrukkelijk zelf
richting aan geven.
Hoofdthema van het wetenschappelijk symposium was de belangrijke rol van
erfgoedgemeenschappen (communities) in de erfgoedsector als centrale actor bij

heritage and democracy, het overkoepelend congresthema. Het tweede thema van
het wetenschappelijk symposium was de rol van erfgoed in conflictsituaties en bij
het bevorderen van vrede. Er was veel belangstelling voor de vele en gevarieerde

case studies die over actuele en recente conflictgebieden werden gepresenteerd,
zoals in Syrië, Sri Lanka, Kahmir, de Balkan, maar bijvoorbeeld ook over het beladen
erfgoed van de Sovjet architectuur in Estland.

Het derde en laatste thema van het wetenschappelijk symposium was de “Culture

and Nature Journey” . Dit onderdeel werd georganiseerd in nauwe samenwerking met
IUCN. Hierbij gaat het om het versterken van de relatie tussen cultureel en natuurlijk
(wereld)erfgoed. In het kader van dit thema werd door ICOMOS Nederland een
deelsessie gepresenteerd over het onderwerp water & erfgoed, het thema dat vanaf
2013 centraal stond bij ICOMOS Nederland.
Terwijl dit thema voor ICOMOS Nederland inmiddels is afgesloten als hoofdthema,
zou het mooi zijn als het thema aan ICOMOS internationaal overgedragen kan
worden in de vorm van een international scientific comite (ISC) of een werkgroep. In
de door ICOMOS Nederland georganiseerde sessie waaraan ruim 50 mensen
deelnamen, werd bepleit om te komen tot de oprichting van een ISC water &
heritage. Het is nu aan de ISC board van ICOMOS internationaal om dit verder vorm
te geven.
Gerco Meijer verzorgde een interessante presentatie over het heritage development

model (HDM). Hierop volgde een uitnodiging van het CIPA om deel te nemen aan de
totstandkoming van een internationale standaard voor erfgoed databases.
Op de slotdag van de General Assembly werden tijdens een plechtige eindsessie een
aantal nieuw ereleden van ICOMOS benoemd. Het was bijzonder verheugend dat de
Nederlander Leo van Nispen tot Sevenaer postuum tot erelid werd benoemd
vanwege zijn vele en jarenlange verdiensten voor ICOMOS.
ICOMOS India heeft met deze General Assembly een grote organisatorische en
inhoudelijke prestatie geleverd zeker gezien de diverse uitdagingen waarmee het
had te kampen. Namens ICOMOS Nederland hebben we de Indiase organisatoren
dan ook hartelijk bedankt en gefeliciteerd met deze formidabele prestatie.
Robert Quarles van Ufford

