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Betreft: Afronding aanvraag reisbeurs ICOM 24th General Conference Museums and Cultural
Landscapes, Milaan.

Geacht bestuur,
Hierbij wil ik u bedanken voor uw financiële bijdrage aan het project van Blue Shield Nederland en
mijn reis hiervoor naar Milaan. De bijeenkomst van Blue Shield tijdens de 24ste ICOM General
Conference in Milaan was zeer geslaagd, met een goede opkomst van ongeveer 50 deelnemers.
Specificaties over de uitkomsten van de bijeenkomst kunt u vinden in het verslag. Met het afronden
van deze bijeenkomst en het schrijven van het verslag heb ik mijn stage behaald en mijn studie
afgerond.
In de bijlage vindt u het verslag van de inspiratie en netwerk bijeenkomst van de nationale Blue
Shield comités, in Engels. In de bijlage kunt u ook een agenda terugvinden van de andere meetings
die ik heb bijgewoond. Verder kunt u in de bijlage een verantwoording van de kosten vinden, hierin is
de begroting nogmaals opgenomen, ter vergelijking. Van de reisvergoeding van €640 is geen budget
over, het verschil met de daadwerkelijke kosten bedraagt €116.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Kristel Witkam

Agenda van de ICOM General Conference
Zondag 3 juli
Registratie bij het MICO Milano Congressi.
ETHCOM bijeenkomst: een presentatie van de nationale ethische commissies, de president van de
Nederlandse Ethische Commissie René Klomp heeft hier een presentatie gegeven.
Maandag 4 juli
Opening Ceremony:
 Keynote speech van Christo, over zijn werk.
 Keynote speech (video-presentatie) Orhan Pamuk, over zijn ‘museum van de onschuld’ in
Istanbul. Een museum met voorwerpen gekoppeld aan zijn gelijknamige Roman.
 Presentatie ‘Museum, Ethics and Cultural Heritage’ Bernice Murphy, over haar nieuwe boek,
uitgegeven aan alle deelnemers van de ICOM General Conference.
 Presentatie van de tentoonstelling ‘where ICOM from’
 Welkom door: Francesco Bandarin, Dario Franceschini, Alberto Garlandini, Mario Giro, HansMartin Hinz, Daniele Jalla, Roberto Maroni, Mayor of Milan
 Introductie door Galina Alekseeva
 Introductie door Luigi Di Corato
Joint session INTERCOM (museum management) and FIHRM (federation of international human
rights museums)
 Welkom, management and ethics-what and why? Ole Winther
 Welkom, the ethical museum, David Fleming
 The economy of culture in postindustrial times, Pier Luigi Sacco
 New models of participatory management in local museums, Lourena Sancho Querol
 Whose Global Village? Cross-cultural perspectives on the future of the internet, Ramesh
Srinivasan
Dinsdag 5 juli
Joint session INTERCOM (museum management) and FIHRM (Federation of international human
rights museums)
 Welkom, David Fleming
 Practical guide to museum ethics, Sally Yerkovich
 The revised code of ethics in the UK, Allistair Brown
 ICOM’s code of practice and illicit trafficking, France Desmarais
Deze speech was vooral interessant in het kader van de bescherming van cultureel erfgoed
en het voorkomen van illegale handel. France Desmarais is een belangrijk contact bij ICOM
en heeft een rol gespeeld bij het organiseren van de Blue Shield Bijeenkomst.
 Women’s museums are important for women’s education, empowerment and selfconfidence, Astrid Schönweger
ICMS (museum security)
 4 November 1966 Florence, Simona Tordi
 The implications of culture on international security, Erika Jensen
Joint session ICOM-CC (Conservation), ICMS (museum security) and DRTF (disaster relief task force)
 Lessons identified: are we making progress toward Disaster Risk Reduction for Museums?
Corine Wegener, Corine is een specialist in de bescherming van cultureel erfgoed en militaire
trainingen. Zij heeft Blue Shield USA opgericht.





The new normal: Museum Security in times of crisis, Willem Heckman
Panel discussion Markus Hilgert, Lisa Pilosi, Corine Wegener
Cultural property protection in conflict CIMIC (civil-military cooperation),
o Barbara Caranza,
o Francesco Provenza (Carabinieri), heeft uitleg gegeven over de nieuwe Blauw helmen
voor cultureel erfgoed
o Peter Stone, alvast ontmoet voor de bijeenkomst van Blue Shield. Hij heeft uitleg
gegeven over de 4 tear approach en de reden waarom erfgoed beschermd moet
worden. Verder heeft hij een toelichting gegeven op de situatie in de het Verenigd
Koninkrijk en de Cultural Property Working Group. Volgens Stone is er te weinig
bewustzijn bij het leger over het nut van de bescherming van cultureel erfgoed.

Woensdag 6 juli
Overleg voor de bijeenkomst
Blue Shield bijeenkomst nationale comités
Donderdag 7 juli
Bijeenkomst Turijn ETHCOM (Ethics) NATHIST (national history museums)
In het Cesare Lombroso’s Museum voor criminele antropologie.
Vrijdag 8 juli
Excursie Monferrato
Bezoek aan:
Sacre Monti di crea
Lunch in het Palazzo Gozzani Treville
Synagoge degli argenti
Cortile Museo Civico
Cattedrale di Sant’Evasio (Duomo di Casale Monferrato)
kasteel Sennazzaro
Closing Party

