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Beste vrijwilligers, geachte genodigden beste collega’s,

Ik ben zeer blij dat ik hier vandaag mag staan en de werking van de Vlaamse Vereniging voor
Industriële Archeologie mee in de bloemetjes mag zetten. Jullie zijn pioniers in Vlaanderen maar
jullie hebben jullie werking ook altijd internationaal ingebed. Jullie zijn oprecht vrijwilligers.
Het niet ontvangen van subsidies is een principe geworden; lang niet evident. Maar het zorgt er
wel mee voor dat jullie echt onafhankelijk zijn en een volledig autonome koers kunnen varen.
Jullie dragen dit als een geuzennaam. 

De VVIA zit in Vlaanderen op een snijpunt tussen gemeenschap en gewest-bevoegdheden, niet
in 1 hokje te vangen of net in vele hokjes tegelijk. Industriële archeologie is deels
monumentenzorg – industriële sites - maar ook roerend erfgoed – machines - en immaterieel
erfgoed – ambachten, technieken en tradities. Het verenigingsleven – als we dat zo nog mogen
noemen – is altijd vanuit het beleidsdomein Cultuur behartigd. Op basis van het decreet op de
Volkscultuur zijn ooit gesprekken gestart voor subsidies voor een vereniging voor industriële
archeologie. Er is toen een lang traject gelopen waarin jullie niet zijn ingestapt of meegenomen.
Jullie hebben verder gewerkt en jullie netwerk verder autonoom uitgebouwd. Proficiat daar voor.
Mijn collega’s van het departement Cultuur hebben mij gevraagd om ook namens hen te
spreken. Dat doe ik van harte. Erfgoed holistisch benaderd; in de lijn van wat jullie doen.

Jullie zijn pioniers op vele vlakken: samen met alle andere vrijwilligersverenigingen. Wat
vroeger sociaal werk heette of “het middenveld” heeft sinds 2005 binnen de erfgoedsector een
nieuwe naam: “erfgoedgemeenschappen”. Het is de FARO-conventie uit 2005 van de Raad van
Europa die die term lanceert en daarmee een evolutie bevestigt die al decennia aan de gang was.
De VVIA en andere erfgoedverenigingen kunnen met recht en rede het moeder- en vaderschap
claimen van deze conventie die erfgoedgemeenschappen in de kijker plaats en een cruciale rol
geeft in het erfgoedbeleid. Erfgoed is van de mensen, het zijn mensen die er betekenis aan geven,
het zijn mensen die het koesteren en erfgoedgemeenschappen die door publieke actie en
participatie dat erfgoed willen doorgeven aan toekomstige generaties. Erfgoed is een recht. En
aan alle rechten hangen plichten: hier de plicht om ook het erfgoed van anderen te respecteren.
De conventie benadrukt de nood aan dialoog en wederzijds respect. De FARO-conventie bouwt
zo verder op de Verklaring van Portoroz uit 2001 die een specifieke rol geeft aan het middenveld
om het draagvlak voor erfgoed te vergroten. 
Jullie werking past perfect binnen dit verhaal en binnen deze verklaringen. Jullie doen dit … en
al lang. 



Jullie zijn ook pioniers als het gaat over aandacht voor het industrieel erfgoed. De overheid zette
bij het begin van haar erfgoedbeleid vooral in op de grote monumenten. Monumenten die de
nationale geschiedenis konden versterken of illustreren. We spreken dan over de 19de en begin
20ste eeuw. Op de eerste lijsten stonden kerken, stadhuizen, kloosters … Geen fabrieken, geen
industriële sites, geen machines. Daar was geen aandacht voor; men vond dat niet belangrijk of
niet bijdragend aan dat nationaal verhaal. 
Mede dankzij de VVIA staat ondertussen ook het industrieel erfgoed op de kaart. Heeft de
overheid daar aandacht voor en beschouwt de maatschappij ook het industrieel erfgoed als deel
van haar verhaal. Fabrieksschoorstenen, mijnsites, industriële sites, de technieken en processen
om dingen te maken, machines … elk van die thema’s verdient aandacht en krijgt die ook. Mede
dank zij jullie, bedankt daar voor.

De VVIA is pionier in het aanjagen, netwerken en het kneden van internationale banden. De
industriële ontwikkelingen beperken zich niet tot landsgrenzen. Ook jullie werking overstijgt die.
Jullie organiseren colloquia, studiereizen en overleg met talrijke gelijkgestemden uit binnen- en
buitenland. Je gaat in debat en jaagt aan. Jullie mobiliseren ook die internationale sector voor
problematieken in Vlaanderen. Chapeau daar voor. 

Jullie, de vrijwilligers van de VVIA, dragen bij aan de kwaliteit van het beleid en de kwaliteit
van het leven. Jullie zorgen er mee voor dat erfgoed als essentieel wordt erkend en dat de
bijdrage ervan aan onze leefomgeving in de verf wordt gezet. 

Namens de Vlaamse overheid wil ik jullie daarvoor danken. Ik ben dan ook zeer verheugd dat
jullie tot de 25 laureaten behoren voor de Europese Erfgoedprijzen 2019. 

Het ga jullie goed … en we hopen nog veel van jullie te horen. 
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