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HET BLAUWE SCHILD
Het Internationale Blauwe Schild Comité werkt
onder het embleem dat door de Conventie van
Den Haag ter bescherming van het erfgoed in
geval van gewapend conflict (1954) is
vastgelegd. Het Comité is erkend door het
Tweede protocol bij deze Conventie (1999) met
als belangrijkste taken het inzamelen van
informatie en het coördineren van acties ter
bescherming van het erfgoed in geval van nood.
Het Internationale Blauwe Schild Comité
(ICBS) groepeert vier NGO's:
ICA, International Council on Archives
ICOM, International Council of Museums
ICOMOS, International Council of Monuments and
Sites
IFLA, International Federation of Library
Associations and Institutions.
Door hun samenwerking beogen ze de
preventie op internationaal en op lokaal vlak
aan te moedigen en hun expertise en netwerken
ter beschikking van de overheid en van de
professionelen te stellen in geval van catastrofes
en rampen die het cultureel patrimonium
treffen.

BRAND

PREVENTIE EN INTERVENTIE

Het colloquium van 7 juni e.k. in de
Koninklijke Bibliotheek van België te
Brussel belicht aan de hand van drie concrete
voorbeelden de gevolgen van brand en de
voordelen die een goede preventie biedt om
het onheil tot een minimum te beperken.
Geregeld halen de catastrofes, die een kerk,
een kasteel, een schilderij of een archiefdepot
teisteren, de koppen van de media.
Brand spreekt bijzonder aan wegens zijn
spectaculair verloop en wegens de diepgaande
vernietiging die het veroorzaakt. En omdat
eenieder er zich van bewust is dat brand op
elk ogenblik en overal kan uitbreken.
Er bestaan middelen om de nefaste gevolgen
van die catastrofe te beperken. Maar die
middelen moeten goed bekend en
voorhanden zijn voor het onheil toeslaat.
Preventie is geen ijdel begrip en goede
rampenplannen en goede communicatie
tussen de verscheidene diensten kunnen heel
wat ellende voorkomen.
P&V Verzekeringen steunen het Blauwe Schild

2002 VN-jaar van het cultureel erfgoed
.
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Dhr A. Georges, (directeur NVBB):
Brandbestrijding is slechts een gevolg van een gebrek
aan preventie

Sprekers:

Prof. R. Salières (EHSAL):
De rol van de verzekeringen

Baron de Traux de Wardin:
Le château de Jodoigne – Souveraine
Mevr. M. Lemesre*:
Les responsabilités du bourgmestre
Dhr J. M. Lochten:
L’église Saint Jean-Baptiste du Béguinage

Mevr. L. De Puydt :
La restauration des tableaux
Mevr. V. Vereecken :
Schade aan tekstiele voorwerpen
Discussants:
Dhr G. Janssens,

Prof. Dr J. De Maeyer (directeur Kadoc):
Met een goede preventie het onheil voorkomen

archivaris van het Archief van het Koninklijk Paleis

Discussants:
Dhr M. Vander Meerschen,

16u.15 – 16u.30: Pauze

ICOMOS-Belgique
directeur bij de Direction générale de l’aménagement du
territoire, du logement et du patrimoine, Région wallonne

Dhr Fr. Daelemans,

voorzitter Archief- en bibliotheekwezen van België

12u.30 – 14u.00:
Sandwich buffet
*:onder voorbehoud
INSCHRIJVINGEN:
10€ voor leden ICA, ICOM, IFLA en ICOMOS
12,5€ voor niet-leden
(sandwich buffet inbegrepen)
door overschrijving op nr 000-0954085-90
vóór 1 juni 2002

Mevr. M. Coppens

afdelingshoofd Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis van België

16u.30 – 17u.30: SLOTPANEL
Moderator:
Prof. Dr P. Cockshaw,

hoofdbibliothecaris Koninklijke Bibliotheek van België

Deelnemers:
Dhr Fr. Thielemans, burgemeester van de Stad Brussel
Baron de Traux de Wardin, voorzitter van de
Intercommunale van Waals Brabant
Mevr. L. Masschelein en andere sprekers van de dag
WAAR ?
Koninklijke Bibliotheek van België
Groot Auditorium
Keizerslaan 2
1000 Brussel

E-mail:………………………………………....TEL ...................................FAX ......................................

directeur Koninklijk Instituut van het
Kunstpatrimonium

.........................................................................................................................................

Dhr Boileau*:
Les services de secours: mesures spécifiques pour protéger le
patrimoine

Beroepsadres ...........................................................................................................................................

Voorzitter:
Mevr. L. Masschelein,

Dhr R. Buelens:
Voorzorgsmaatregelen door het Vlaamse Gewest

Bevoegdheid of functie ............................................................................................................................

10 u. - 12 u. 30: Wanneer het vuur toeslaat

Sprekers:

NAAM, voornaam ...................................................................................................................................

10 u.: Onthaal van de deelnemers
Dhr P. Cockshaw, voorzitter Blauwe Schild

directeur Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen

INSCHRIJVINGSFORMULIER

VOORMIDDAG

Voorzitter:
Dhr P. Huvenne,

Zal deelnemen aan het colloquium van het Blauwe Schild op 7 juni 2002 in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel en
schrijft vóór 1 juni de som van 10 € (leden) of 12,5€ (niet-leden) over op bankrekening nr 000-0954085-90 van BLUE SHIELD met
vermelding COLLOQUIUM 7 juni

14 - 16u.15: Het onheil verhelpen
Programma

Mocht u personen kennen die graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Blauwe Schild, dan gelieve u hun adres aan het
secretariaat van het Blauwe Schild mee te delen: tel. & fax 02 519 54 40; e-mail: christiane.logie@kbr.be

7 juni 2002

