Kort verslag van de bijeenkomst van Europa Nostra in Athene, 17 -20 juni 2019, door Joop de Jong,
mede namens de SLK lid van de council.
Het programma begon maandagavond met een receptie bij de Griekse vice-voorzitter van Europa
Nostra en diens echtgenote, gevolgd door een diner bij een ander Grieks lid thuis (met schitterend
uitzicht over de Acropolis).
Deze bijeenkomst van board en council van Europa Nostra omvatte naast de reguliere vergaderingen
ook een zeer geslaagd capacity building programma voor 60 jonge erfgoedprofessionals uit heel
Europa en zelfs voor een enkeling van buiten Europa. Dit driedaagse programma is georganiseerd en
grotendeels gefinancierd door Erfgoed Brabant en Erfgoed Gelderland. De deelnemers konden kiezen
uit vijf onderwerpen: rural heritage, heritage & activism, heritage & social cohesian, urban heritage
en contested heritage. Zelf was ik op dinsdag als trainer betrokken bij de urban heritage groep en bij
de activism & heritage groep, wat heel leuk en inspirerend was om te doen. En het was ook warm om
te doen omdat veel van de sessies in de open lucht plaatsvonden: wandelend door de stad – waar de
luchtkwaliteit bij 33 graden sterk te wensen overlaat - en zittend in een park op de overblijfselen van
de de academie van Plato. Wat te doen met park en overblijfselen is een heikel punt. Verschillende
groepen uit de buurt kwamen met ons spreken over hun ideeën voor de toekomst van dit bijzondere
cultureel erfgoed.
Dinsdagavond was er een excursie naar Marathon waar een speciaal landschapspark is aangelegd om
de beroemde slag van de Atheners tegen de Perzen in 490 voor Christus te herdenken. Voor de
identiteit van het moderne Griekenland is dit een zeer betekenisvolle plek. Herodutus’verslag van de
strijd werd op magistrale wijze ten gehore gebracht door een Griekse voordrachtskunstenaar, staand
naast de grafheuvel van de 192 tijdens de slag gesneuvelde Atheners.
Woensdag stond geheel in het teken van de vergaderingen van de council, die werden voorgezeten
door Hermann Parzinger. Er is onder andere uitgebreid gesproken over de toekomstige strategie van
Europa Nostra en de - geslaagde - inspanningen om de EU leiders, bijeen in Brussel op 20 en 21 juni,
de strategische waarde van cultureel erfgoed expliciet te laten erkennen in de EU Strategic
Orientations for 2019-2024. Deze expliciete erkenning is belangrijk met het oog op Europese
programma’s en fondsen voor cultureel erfgoed. Een van de Franse leden gaf met veel kennis van
zaken nog een update over de situatie rond de Notre Dame.
Op het eind van de middag gaven de vijf groepjes jonge erfgoedprofessionals elk een korte
presentatie van hun project, wat leidde tot een vruchtbare en geanimeerde uitwisseling van kennis
en kunde tussen oude en jonge erfgoedbeschermers.
Op donderdag was er een speciale rondleiding op de Acropolis voor de leden van de council en
board van Europa Nostra en de jonge erfgoedprofessionals. Ook dit werelderfgoed loopt tegen de
grenzen van het maximale aantal bezoekers aan. Dat zijn er dankzij cruiseschepen inmiddels ruim 2
miljoen per jaar. Een hoogtepunt was de toelichting in het Parthenon op de conserverings- en
restauratiewerkzaamheden door de hoofdingenieur van het project (zie foto).

De volgende bijeenkomst is eind oktober in Parijs.

