TWEEDE BLUE SHIELD MISSIE
NAAR HET VERNIETIGDE STADSARCHIEF VAN KEULEN
Op maandag 3 augustus vertrekt opnieuw een internationaal Blue Shield team naar
Keulen om daar te gaan helpen met het redden van de waardevolle collectie van het
Stadsarchief van Keulen. Gedurende een week zullen zestig erfgoeddeskundigen uit
Frankrijk, Nederland, België, Engeland en Zweden proberen zoveel mogelijk van de
zwaar beschadigde collectie te restaureren.
Blue Shield is een internationale organisatie die in zekere zin te vergelijken is met het Rode Kruis
of Artsen zonder Grenzen; het is een netwerk van specialisten dat zich bezig houdt met de
bescherming van werelderfgoed (musea, monumenten, gebouwen, bibliotheken en archieven). Dit
kenniscentrum wil zijn expertise ter beschikking stellen en adviseren en helpen bij schade aan
cultureel erfgoed, ontstaan door militaire acties en/of natuurrampen. Blue Shield is een relatief
jonge organisatie; regelmatig worden nog nieuwe nationale Blue Shield Commissies gevormd.
Wereldwijd bestaan er nu al twintig plaatselijke commissies en een gelijk aantal nieuwe
commissies zal binnenkort worden opgericht.
Sinds 2008 wordt Blue Shield gecoördineerd vanuit het kantoor in Den Haag. Door de
samenwerking met partnerorganisaties, zoals Blue Shield Frankrijk, De Internationale
Archievenraad, Archivarissen zonder grenzen (Afdeling Frankrijk), de Archieven van de Franse
spoorwegen, de Vereniging van Franse Archivarissen, en alumni archivistiek van Saint-Quentinen-Yvelines en anderen werd de oproep om mee te gaan met de huidige missie wereldwijd
verspreid. Binnen een paar weken hebben meer dan zestig gemotiveerde professionals, betrokken
bij de ramp in Keulen, zich aangemeld. Er kunnen maximaal zestig personen met deze missie
mee vanwege de beperkte huisvestingscapaciteiten in Keulen. Maar er is sprake van een
vervolgmissie.
De eerste Blue Shield reddingsoperatie was eind april 2009. Deze missie was zeer succesvol, met
tachtig vrijwilligers kon twee kilometer archief worden behandeld. Een bijzondere ervaring voor
de vrijwilligers.
Op 5 augustus is er een bijeenkomst met vrijwilligers, archivarissen en bestuurders van de Stad
Keulen waarin ervaringen worden uitgewisseld over het beheersen van calamiteiten zoals het
instorten van het Keuls archief.

Meer informatie
Christophe Jacobs, Bestuurslid ANCBS (de Association of National Committees of the Blue
Shield), leider van de missie naar Keulen: +33 6 83 60 28 38
Association of National Committees of the Blue Shield
ANCBS kantoor: Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag
e-mail: contact@ancbs.org
website: http://www.ancbs.org

Feiten van de missie

Datum: maandag 3 tot vrijdag 7 augustus
Organisatie: The Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS), De Franse
Blue Shield Commissie, Archivarissen zonder grenzen (Afdeling Frankrijk), SNCF Archieven,
Vereniging van Franse Archivarissen ADEDA78.
Samenstelling van het Blue Shield team: 55 erfgoeddeskundigen uit Blaue Shield
Frankrijk (25), Nederland (22), België (6), Engeland (1) en Zweden (1).
Werkzaamheden: Materiaal uitzoeken, vuil verwijderen en sorteren, verzorgen van het natte
materiaal, (opnieuw) registreren, drogen van gedeeltelijk nat materiaal en klaarmaken voor
vriesdrogen.
Onderdak en verzorging: De Stad Keulen zorgt voor slaapplaatsen, eten en drinken voor alle
Blue Shield vrijwilligers.
Verzekering: De Stad Keulen zorgt voor een verzekering voor alle Blue Shield vrijwilligers.
Blue Shield: Blue Shield is een internationale organisatie die in zekere zin te vergelijken is met
het Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen; het is een netwerk van specialisten dat zich bezig
houdt met de bescherming van werelderfgoed (musea, monumenten, gebouwen, bibliotheken en
archieven).

