Reisverslag Andrea Kieskamp - General Conference Milaan 2016
Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) (secretaris)
Als secretaris van de ECM heb ik twee activiteiten georganiseerd:




Presentatie van de ECM en discussie over een internationaal ethiek-platform tijdens de
bijeenkomst van de Nationale Comités op zondag 3 juli (15:30 – 17:30). Reden: de ECM vindt
het belangrijk om de band met zowel haar oprichters als ethische commissies in andere
landen te versterken. Op dit moment faciliteert ICOM Parijs geen netwerk, terwijl het toch
belangrijk is om te weten hoe de ethische code, een belangrijk fundament van ICOM, is
‘geland’ in de diverse landen. Vanuit de ECM heb ik contact gezocht met ETHCOM, en zij
hebben het initiatief met enthousiasme omarmd. Samen met Raphael Roig, de secretaris van
ETHCOM, heb ik een vragenlijst opgesteld die naar alle nationale comités gestuurd wordt. Op
basis van hun input gaan we in Milaan kijken hoe dit internationale netwerk gestalte kan
krijgen. Hiertoe is de ECM uitgenodigd in de vergadering van de nationale comités. Van de
ECM zijn daarbij ook aanwezig:
o René Klomp, juridisch adviseur en voorzitter ECM
o Siebe Weide, als facilitator van het secretariaat van de ECM en vanuit de nieuwe
LAMO (ETHCOM werkt op dit moment ook aan regels voor verwerving en afstoting).
Een themabijeenkomst over menselijke resten in musea, tijdens de offsite day (donderdag 7
juli). Hiervoor heeft de ECM contact gezocht met UMAC, het internationale comité voor
universitaire collecties. Ook NATHIST, het internationale comité voor natuurhistorische
musea, dat een eigen ethische code heeft, is enthousiast en draagt bij aan deze dag.
We bezoeken het Lombroso Museum in Turijn. Hierover is een heftige discussie gaande in
verband met schedels uit Calabrië die in het museum getoond worden. Steph Scholten, lid
van de ECM zal op deze bijeenkomst een presentatie geven over Nederlandse voorbeelden
van ethische dilemma’s rond menselijke resten en adviezen van de commissie. Eric Dorfman,
voorzitter van NATHIST, zal een presentatie geven over ethische dilemma’s in Nieuw
Zeeland. En natuurlijk is er een presentatie door het Lombroso Museum.

Blue Shield Nederland (bestuurslid)
Op de DRTF-bijeenkomst tijdens de ICOM General Conference 2013 bleek, dat bij de nationale Blue
Shield comités sterke behoefte bestaat met elkaar ervaringen uit te wisselen. Omdat Blue Shield
International nog geen initiatief heeft genomen voor een gezamenlijke bijeenkomst, heeft Blue
Shield NL een oproep gedaan aan het internationale netwerk om te peilen wie in Milaan een
bijeenkomst van de nationale comités zou willen bijwonen en hier ook actief aan zou willen
bijdragen. Hierop kwamen positieve reacties van bijna twintig landen. Kristel Witkam, student aan de
Reinwardt Academie (en inmiddels beloond met een 9 voor haar scriptie over inventarisatie van
cultureel erfgoed door militairen in conflictgebieden!), Angela Dellebeke en ik hebben deze
bijeenkomst samen georganiseerd. Na plenaire lezingen door BS International (voorzitter Karl von
Habsburg, voorzitter, of Peter Stone, secretaris) en Blue Shield Italië (Tiziana Maffei) wordt er in
subgroepjes verder gewerkt. Belangrijk doel is, om tot concrete afspraken te komen. Hoe kunnen de
comités elkaar versterken/ondersteunen/ideeën van elkaar opdoen? Datum: 6 juli, 14:00 – 17:00.

