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Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, 

ni de réussir pour persévérer....

(Willem de Zwijger, prins van Oranje, graaf van Nassau, 1533 - 1584)

1. Vrijwilligers zijn het zout in de erfgoedpap...
Vrijwilligers volgen niet altijd de lijntjes van het beleid en kleuren er buiten. Een ongebonden
vrijwilligersorganisatie kan en moet zulks doen. Kan en moet alternatieven bieden en zeggen -
eventueel aanklagen - wanneer het volgens hen nuttig en nodig. 
Soms strooien ze ook al eens het zout in de wonde in plaats van in de pap.
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie doorkruiste regelmatig vastliggende -
vastgeroeste - meningen en opvattingen, doorbrak het kader, in die mate dat een journalist ons
ooit ‘de vrijbuiters van het erfgoed’ noemde. We waren geen brave jongens en meisjes,
Minister Bourgeois noemde ons vorig jaar, tijdens een ontvangst ter gelegenheid van ons 40
jarig bestaan ‘een gewaardeerde luis in de pels’.
Vrijwilligers zijn disruptief, moeten dat zijn. Het disruptieve is in de geschiedenis nog nooit
ontstaan binnen het establishment.
Je kunt je UBER tenslotte ook niet als een overheidsdienst voorstellen ..

‘Vrijwilligen’ is een werkwoord.
Toen ik in 1972/3 voor het eerst naar Engeland trok en er contacten had over industriële
archeologie, werd me ingeprent ‘the first thing an industrial archaeology needs is a pair of
gum boots’
Uiteraard denken velen vandaag om van in een salonnetje met een ‘like-je’ de wereld te
kunnen veranderen, zonder de handen uit de mouwen te steken. Of vanuit een bureautje, een
ivoren toren, richtlijnen te geven over wat anderen (zouden) mogen of moeten doen.

2. Goede contacten onderhouden met de overheid, maar zonder afstand te doen van
identiteit en doelstellingen
VVIA wordt niet gesubsidieerd en dus niet afhankelijk van overheden of politiek. Dit betekent
dat de vereniging inderdaad onafhankelijke en soms tegendraadse posities kan innemen, en
ideeën lanceren buiten het kadertje kleuren. 
Door de jaren heen hebben we geleerd dat dit vaak (maar niet altijd) wordt gewaardeerd . Het 
kan leiden tot een gezonde discussie en / of uitwisseling van meningen. Door alternatieve
ideeën en concepten te formuleren ontstaat een dynamiek van these+antithese, die soms snel, 
of met vertraging tot een synthese kan leiden.
Men moet niet akkoord gaan om mekaar de waarderen - om ‘on speaking terms’ te blijven,
ideeën en voorstellen uit te wisselen.



Toen de Vlaamse regering een wetgeving aan het voorbereiden was over de bescherming van
varend erfgoed, organiseerde de VVIA in 2000 in Oostende een internationaal colloquium
over dit onderwerp. Zo konden ervaringen van en de aanpak in andere landen vergeleken en
bijgedragen worden tot het tot stand komen van de wetgeving en van een aantal definities.
Twee keer werd de vereniging in het Vlaamse Parlement gehoord, een eerste keer op 26
januari 2011 tijdens de hoorzitting over het nieuwe decreet tot bescherming van onroerend
erfgoed, en een tweede keer op 6 december 2016, toen de evaluatie plaatsvond van de
Vlaamse erfgoedorganisatie 'Herita'. In beide gevallen konden we een aantal kritische geluiden
laten horen.

3. Nieuwe en creatieve ideeën ontstaan in het braakland, aan de basis, groeien van uit de
ruwe akker, de modder, bottom up. 
Artiesten, kunstenaars en creatievelingen zoeken vaak een stek in achtergestelde stedelijke
zones. Indertijd hokten ze als eersten in de lofts van de Soho en Downtown Manhatten in New
York, in de leegstaande panden van Camden Town in Londen, in de Poblenou van Barcelona.
Eens waren dat de experimenteerzones van ‘rare snuiters’. Nu zijn het nu ‘the places to be’.
Onkruid bestaat niet, wel WILDkruid, want elk plantje heeft zijn plaats en functie in de
natuur. Als we alles wat ons niet aanstaat platmaaien of met Roundup besproeien, dan zal het
bloemenlandschap sterk verarmen - tot spijt van de bijtjes..
We moeten ‘duizend rozen’ en andere bloemen laten bloeien - sommige daarvan zullen
nieuwe soorten opleveren en de natuur verrijken. Welke, dat weet men niet op voorhand.
Ook bij onderzoek, in laboratoria en bedrijven, worden tientallen nieuwe producten en
toepassingen uitgedacht, sommige gebrevetteerd (geoctrooieerd) terwijl er daarvan maar
weinige achteraf een invloed zullen hebben op het maatschappelijk leven. 
Toen James Watt, die dit jaar in augustus precies 200 jaar geleden overleed, aan de
universiteit van Glasgow aan een maquette van een Newcomen stoompomp zat te knutselen,
en daar verbeteringen aan aanbracht, was niemand zich bewust van de invloed die dat
‘geknutsel’ achteraf zou hebben... Watt als these, Boulton als antithese... Het klinkt in elk
geval mooi.
Laat de ongeregelden, verenigingen, vrijwilligers, hun ding doen. Moedig het zelfs aan en
ondersteun het. 

4. Nieuwe onderwerpen
De benadering van industriële archeologie was in de eerste jaren, in Engeland en de rest van
Europa, vooral gericht op de periode van de z.g. ‘Industriële Revolutie’ (1750-1850)
afgestemd. De aandacht ging op de eerste plaats naar de traditionele ‘grote’ industrieën, zoals
textiel, ijzer en kolen. In ons land werd dan vooral naar het Waalse bekken gekeken en
daartegenover het ‘Arme Vlaanderen’ geplaatst werd. 
We moeten inzake het overwicht van de steenkool-, ijzer- en staalindustrie toch relativeren. In
1880 was de bijdrage van de steenkoolmijnen aan het BNP 156 miljoen frank (7,17%), van de
ijzer- en staalsector 137 miljoen (6,29%). Daartegenover stonden de graanmolens en
maalderijen met 322 miljoen frank (14,79%) en de brouwerijen mer 118 miljoen (5,42%)...
Vanaf zijn start pleitte VVIA voor het belang van het erfgoed van de kleinere ondernemingen,
in een gevarieerd economisch landschap. Wanneer we de brochures en tijdschriften van
voorbije decennia overlopen, dan komen niet alleen de brouwerijen en stokerijen aan bod,
maar ook steenbakkerijen, vlasverwerking, maalderijen, cichorei-asten, touwslagerijen, etc.
Ook de verkeersinfrastructuur en arbeidershuisvesting (de ‘beluiken’) namen steeds een
belangrijke plaats in. Daarbij werden natuurlijk de Gentse textielnijverheid (en die in andere
steden) en de Limburgse steenkoolmijnen niet verwaarloosd.



Ook tal van onderwerpen die nog niet ingeburgerd waren werden door VVIA geïntroduceerd.
In 1982 was ons congresthema 'Non-ferro metalen als exponent van de tweede industriële
revolutie ', in 1986 organiseerden we het eerste congres over gewapend beton. 
Op 15 mei 2009, organiseerde VVIA een internationale conferentie over nucleair erfgoed in
het kerncentrum voor kernenergie in Mol, de plaats waar in 1956 de eerste civiele kernreactor
in Europa kritiek werd. Deze conferentie kreeg grote aandacht in de pers en zelfs in het TV-
Nieuws. Echter, ons voorstel om de BR1-reactor, en ook de BR2, de gedecontamineerde BR3
en het z.g. ‘Atoomdorp’ te beschermen als een historische site is blijkbaar verloren gegaan in
rapporten en papierwerk. Het wordt hoog tijd dat we de ‘Atoom’ terug boven water halen.

Op 15 december vierden we de 40e verjaardag van de vereniging in de Logos Tetraedre in
Gent. Dat was een voor industrieel-archeologen onverwachte plaats. De Logos Stichting is
echter al 50 jaar betrokken bij de ontwikkeling van elektronische en mechanische muziek.
Daardoor bouwde Logos een enorm archief en een unieke collectie (inclusief elektronische
circuits, vroege computers, ...) op die getuige zijn van deze ontwikkelingen sinds 1975. Met
de locatiekeuze wilde VVIA de aandacht vestigen op dit soort van recente erfgoed - waarvan
ooit, en hoe eerder hoe beter, de erfgoedwaarde zal/moet erkend worden.

5. Voor selectief behoud
We kunnen in verschillende - zelfs heel vroege - teksten opmerken dat VVIA steeds voor een
holistische aanpak van ‘studie, behoud en ontsluiting’ gekozen heeft. Op basis van studie,
inventarisatie en historisch onderzoek kan men de belangrijkste sites en objecten selecteren en
voor deze een nieuwe toekomst zoeken.
Echter - dat onderzoek laat op zijn minst te wensen over, zeker op een ogenblik dat een
interdisciplinaire aanpak nodig zou zijn. Onderzoeksinstellingen, universiteiten en
hogescholen volgden nooit. De erfgoedinventarisatie gebeurde zeer ongelijkmatig en voorazl
vanuit (kunst)historische hoek. We hebben de indruk dat in de loop der jaren, en ook recent,
beschermde sites er met een vogelpik uitgepikt worden. 
Zo werd in 2017 de watertoren van UMICORE in Olen wettelijk beschermd, terwijl tal van
andere over het hoofd gezien werden ondanks het feit dat er reeds in 1991 door ir. Van
Craenenbroeck een typologische inventaris van alle Belgische watertorens gepubliceerd werd.
Als uitgeweken Hasselaar valt het me op dat de oudste betonnen Hennebique-watertorens in
mijn geboortestad nog steeds niet beschermd zijn...

VVIA zal niet op straat komen of actie voeren voor eender welke bedreigde site, integendeel.
Lokale intiatiefnemers proberen we wel met raad bij te staan, o.m. inzake de vaak
onduidelijke en ondoorzichtige procedures, over de mogelijke aanpak, kansen die ze hebben.
We kiezen liever representatieve gevallen uit waar we actief proberen in tussen te komen. Als
we onze archieven doorlopen waren daar ondermeer de Gistfabriek in Brugge, de Koninklijke
Stapelhuizen in Antwerpen, de scheepswerf van Baasrode, de Scheepsdalebrug in Brugge,
Petroleum Zuid, de Congoboot ‘Charlesville’ die in Rostock lag, de Kempische
Steenkoolmijnen - met recent de bedreiging van de kolenwasserij in Beringen, de unieke
bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken,... Het waren telkens representatieve
gevallen die bepaalde toestanden op bepaalde ogenblikken duidelijk stelden en stellen. 
Niet dat we steeds aan het langste eind trokken - maar ik denk dat we er toch in slaagden om
af en toe een steen te verleggen in de rivier.



6. VVIA mobiliseerde steeds ‘bottom up’.
In het zog van het Monumentenjaar 1975, tijdens de tweede helft van de jaren 1970 en in het
begin van de jaren 1980 werden tal van organisaties opgericht die zich voor industrieel - en
ander - erfgoed inzetten. De eerste werkgroep aan de Gentse Universiteit, de WIARUG
verdween reeds aan het einde van de jaren 1970 van het toneel, en volgde niet de beweging
van gelijkaardige Britse organisaties die met zetel in een universiteit of hogeschool via tal van
‘adult education courses’ kennis over (industrieel) erfgoed verspreidden. Ook het Antwerpse
‘Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis’ (toen aan UFSIA) is intussen verdwenen.
In mijn boek ‘De Wortels van Flanders Technology’ (1987) vermeld ik organisaties die de
industriële archeologie bedienden in Antwerpen, het Hageland, Halle en omgeving, Limburg,
Aalst, Geraardsbergen, Roeselare, Izegem, de Westhoek, de Leievallei,...
De meesten daarvan legden het loodje, soms door persoonlijke of professionele
omstandigheden van hun voortrekkers - doch meer nog door een teleurstelling omdat zij niet
gehoord werden, geen ondersteuning en zelfs dat kleine maar zo belangrijke ‘duwtje in de rug’
of ‘klopje op de schouder’ moesten ontberen.
Enkele organisaties die een site beheren of in erfpacht hebben, overleven daardoor
(voorlopig?) nog steeds, zoals de vzw Herisemmolen in Alsemberg, het Ecomuseum en
Archief van de Boomse Baksteen, Westhoek Monumenten vzw en de vzw Vrienden van
Preetjes Molen. In het laatste geval werd de vlaszwingel-windmolen onlangs door het
stadsbestuur van Kortrijk aangekocht, nadat de vzw er gedurende meer dan een kwarteeuw
zorg voor droeg. Ook de steenbakkerijsite ‘Lauwers’, uitvalsbasis van EMABB werd
overgedragen aan de gemeente, die haar voor een periode van 54 jaar in erfpacht geeft aan Het
Kempens Landschap en de vzw EMABB. In 2009 werd reeds aangekondigd dat ‘binnenkort’
de restauratie van de ringoven zou starten. Op 24 mei j.l. kende Minister Bourgeois 750 000
euro toe de restauratie ervan.

Op Vlaams niveau blijkt dat de organisaties die, vanaf begin deze eeuw, met zware
overheidssteun in het leven geroepen of gehouden werden intussen ook verdwenen zijn. SIWE
(Stichting Industrieel en Technisch Erfgoed) werd in 2012 door het stopzetten van de
subsidiëring tot vereffening gedwongen. In het Staatsblad van 23 april j.l. verscheen het
verslag van sluiting van de vereffening van ETWIE (Expertisecentrum Technisch
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed’), nadat op 2 oktober 2017 een “inbreng om niet van
een algemeenheid” van ETWIE plaats vond in de stedelijke AGB Erfgoed van de Stad Gent. 
Blijkbaar slaagde enkel VVIA er in om gedurende 41 jaar een onafhankelijke werking recht te
houden, dank zij de inzet van gemotiveerde en onbezoldigde vrijwilligers. 
Na deze terugval is het belangrijk dat VVIA zijn  rol moet verder zetten. Opnieuw een
mobiliserend effect moet genereren, in een maatschappij die er vandaag anders uit ziet dan 40
jaar geleden.  Laat ons hopen dat de slinger terug de andere kant op gaat.

7. Een vernieuwende aanpak
Het geknutsel en de creativiteit binnen VVIA leverde voorbije 40 jaar tal van vernieuwende
ideeën. Het valt op dat we als avant-garde vaak ‘te vroeg’ kwamen, maar dat de ideeën die we
spuiden soms jaren nadien opnieuw opdoken of nu in andere landen een sterke ontwikkeling
kennen.

Nemen we een paar voorbeelden
Na een deelname aan een masterclass van Georges Henri Rivière over ecomusea zou VVIA
vanaf het begin van de jaren 1980 het begrip ‘ecomuseum’ ook in Vlaanderen promoten - een



in een regio uitgezaaid museumconcept dat berust op de participatie en (mede)beslissing van
de bevolking

C’est un miroir où cette population se regarde, pour s’y reconnaître, où elle cherche
l’explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l’y
ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité des générations. Un miroir que cette
population tend à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre, dans le respect de son
travail, de ses comportements, de son intimité

Er werd over gepraat, gepubliceerd, en in 1986 organiseerde VVIA voor leden en een aantal
beleidsmensen een studiereis naar het Ecomuseum van Fourmies-Trelon in Noord-Frankrijk.
Uit alle discussies kwam in 1985 het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen tot
stand. Dat plooide zich achteraf tot één site terug, waardoor het dus strictu sensu niet meer aan
de definitie van ‘ecomuseum’ voldoet - maar wel nog steeds een actieve werking rond het
industrieel erfgoed van de Rupelstreek ontplooit. In 1991 maakte VVIA een studie en
lanceerde het concept 'Ecomuseum Vlasvallei' - dat echter nooit van de grond kwam door
gebrek aan politieke steun. Ook suggesties voor een ecomuseum in de mijnstreek en in Zuid-
Limburg verdwenen zonder resultaat.

Herbestemming van industriële panden werd ook al van in het begin van de jaren 1980 op de
agenda geplaatst. In 1985 organiseerde VVIA i.s.m. Noordstarfonds vzw, ter gelegenheid van
de eerste editie van de technologiebeurs Flanders Technologie een studiedag en een
tentoonstelling, met een begeleidende brochure ‘Industriële Archeologie Renovaties’. Het
thema lijkt een constante in de werking, tot en met de twee internationale seminaries over het
thema die op 4 en 5 oktober vorig jaar in Thurn & Taxis in Brussel georganiseerd werden
tijdens de beurs ‘Renospecto’. Traditioneel zijn ook elk jaar de geleide bezoeken aan
herbestemde bedrijfsruimten in de regio Rijsel-Roubaix-Tourcoing.
In vergelijking met het buitenland wordt herbestemming van fabrieksgebouwen vanuit de
overheid nog niet sterk aangemoedigd, integendeel zelfs. Tal van regels en regeltjes maken het
zelfs moeilijk voor initiatiefnemers. De nadruk in Vlaanderen ligt duidelijk op herbestemming
van kerken en religieus erfgoed.

Ook uit de beginjaren dateert reeds het hameren op het belang van industrieel toerisme
Op 27 maart 1982 organiseerde de VVIA in samenwerking met het Britse ’Institute of
Industrial Archaeology’ een eerste colloquium in België over industrieel erfgoedtoerisme (met
ervaringen uit Groot-Brittannië, Italië en Nederland). Boeiend, maar de toeristische sector
bleef afwezig. Het congres ging door in één van de lokalen van het Commissariaat Generaal
voor Toerisme - dat zelf afwezig bleef...
Er was dus werk aan de winkel. Er werd verder aan getimmerd, en in 1987 werd zelfs een
specifieke dochter-organisatie opgericht, de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
“Industrieel Erfgoed” vzw . Alhoewel deze VVV onder gunstige gesternte leek te starten,
kwam ze niet van de grond en moest ze begin van de jaren 1990 opgeheven worden omdat de
bestaande (lokale en regionale) vvv’s haar als concurrent en stielbederver beschouwden.
Intussen zijn gelijkaardige organisaties in vele andere landen en regio’s actief en wordt het
industrieel toerisme zowat overal sterk aangemoedigd. Behalve in Vlaanderen...

8. Met een oog op Europa
Organisaties die vandaag niet over hun grenzen durven kijken (van de grenzen van hun
gemeente tot de grenzen van de regio, gewest en land) verschralen. Het speelplein vandaag
wordt meer en meer Europa.



Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat er nog altijd de mening heerst van Eigen Erfgoed Eerst
en omdat we eerder naar de eigen kerktoren (schoorsteen) kijken dan naar die van de buren -
zelfs binnen eigen land.
VVIA heeft steeds over de grenzen gekeken.
Tijdens de beginjaren was dat vooral naar Engeland, met uitwisselingen met de toenmalige
SUIAG (Southampton University Industrial Archaeology Group). Dit jaar zijn we 30 jaar
verbroederd met de Catalaanse AMCTAIC (Associació del Museu de la Ciéncia i de la
Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya) - maar door de onzekerheden in Catalonië is
een geplande viering uitgesteld). 
Samenwerking met Noord-Frankrijk en Nederland is intens. 
In 1981 organiseerde VVIA de eerste ‘Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële
Archeologie’, de intussen traditionele ‘VNODIA’ en aan het begin van deze eeuw
fusioneerden we de Vlaamse en de Nederlandse tijdschriften tot het grensoverschrijdende
tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’. 
Voor de samenwerking met onze Franse buren kunnen we nu al aankondigen dat we in 2020
de Europese maand van de fabrieksschoorstenen op 1, 2 en 3 mei samen in de z.g.
Eurometropool - Rijsel-Roubaix-Kortrijk zullen inhuldigen.
In 1999 lagen we samen met een aantal collega-organisaties uit andere landen aan de basis van
EFAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed. 
De eerste statuten werden op 14 november van dat jaar in Harelbeke, in de vergaderzaal van
de firma Vyncke NV. 

Via EFAITH en in onderaanneming konden we voorbije jaren ook participeren in twee
Europese COSME-projecten, 
- EUmillennialsTOUR (met partners in Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen)
voor de ontwikkeling en het uittesten van educatie industrieel erfgoedtoerisme voor jongeren
ouder dan 15 jaar, gefocust op de textielnijverheid
- Genius Loci (met partners in Italië, Hongarije, Malta, Spanje en Vlaanderen) voor de
promotie van het industrieel en technisch erfgoed van KMO’s. De thema’s lagen ons
bijzonder goed, nl. textiele vezels, kleiverwerking en alcoholische dranken. In het kader van
dit door de Europese Commissie gefinancierde project kon een Europees industrieel
erfgoedlabel met QR-code ‘INDUSTRIANA’ ontwikkeld worden, waar Vlaanderen reeds
ruimschoots gebruik van maakt. Het label is nu al in 11 Europese landen verspreid en
toetreding van sites in andere is nu in bespreking.

9. We hebben in Vlaanderen een bijzonder interessant en belangrijk industrieel erfgoed.
We beseffen dat nog te weinig. We zien de mogelijkheden er te weinig van in.
In elk geval ziet het landschap van de industriële archeologie er dank zij VVIA heel anders uit
dan 40 jaar geleden. Alhoewel nog niet ideaal.
Wettelijke bescherming is nog steeds geen garantie voor behoud - er staan heel wat
beschermde industriële sites te verkommeren, en denk aan de impasse van de kolenwasserij
van Beringen. 

“Alle erfgoed is gelijk, maar sommig erfgoed is gelijker dan ander” 
(naar ‘The Animal Farm’ van George Orwell)

Vlaanderen moet zijn industrieel en technisch erfgoed beter ‘soigneren’, meer gebruik van
maken om zich te profileren naar eigen burgers en binnen Europa.



Waarom, in vergelijking met Nederland, staan bij ons nog steeds zo weinig verenigingen en
vrijwilligers op de bres voor het industrieel erfgoed. Nederland was minder geïndustrialiseerd
dan onze regio.
Twee weken geleden ontvingen we de vrijwilligers van de Stoommachine van Oirschot, net
over de grens, die al verschillende jaren met succes sleutelen aan de restauratie van een in
Gent gebouwde Carels stoommachine. Toen we twee jaar geleden in Beringen de resten van
een andere, Carels-Van den Kerchove stoommachine terugvonden en belangstellenden die
gratis konden verwerven, bleek in Vlaanderen niemand, geen enkel museum, dienst of
instelling, geïnteresseerd. Ze is nu naar Nederland, een verzamelaar kwam haar ophalen. 
Een andere Gentse stoommachine werd in Andalusië door de regionale ingenieursvereniging
gered, en prijkt nu als monument voor de gebouwen van de faculteit ingenieurswetenschappen
van de Universiteit van Sevilla. 
Waar blijft de inzet van onze ingenieurs ?

Toen in illo tempore de beurs ‘Flanders Technology’ in Gent doorging en enkel naar de
toekomst keek, zonder achteruitkijkspiegel, organiseerde de Catalaanse overheid in de Mercat
del Born in Barcelona in 1997 een grote tentoonstelling ‘Catalunya la Fàbrica d’Espanya’.
Een delegatie van VVIA werd door onze Catalaanse collegae uitgenodigd en kon de
boodschap van de tentoonstelling goed verstaan. We staan vandaag aan de top van de
industriële en economische ontwikkeling van Spanje, omdat we dat steeds waren... Catalonië
gaf aan dat het zijn toekomst wilde bouwen op zijn industriële wortels.

Ik ben akkoord dat Vlaanderen, de Lage Landen, in het verleden grote perioden gekend
hebben, maar ook in de 19de eeuw waren we niet altijd - zoals we ooit in een Amerikaans
handboek aardrijkskunde konden lezen - “a poor country of fishermen and farmers”.
Vlaanderen heeft - en koestert zijn Bokrijk-syndroom. 
De Limburgse steenkoolmijnen, de grootschalige kleinijverheid van de Rupelstreek, de
‘Vlasvallei’ zijn wereldberoemd in Limburg, in Boom, in Kortrijk - maar verdienen beter.

Industrieel en technisch erfgoed krijgt ondanks meer dan 40 jaar inzet van vrijwilligers en
verenigingen nog steeds te weinig aandacht.

“Niet omdat de dingen ons onbereikbaar lijken, durven we niet. Omdat we niet durven,
lijken ze ons onbereikbaar”
Seneca (omstreeks 4 v.Chr. - 65 n.Chr)

Het wordt nu hoog tijd om het bier in de glazen te gieten en om het schuimend gerstenat aan
de lippen te zetten. 
Onze biercultuur behoort immers tot het immaterieel erfgoed van UNESCO - overigens tot
spijt en nijd van onze Noorderburen.

Adriaan Linters,
01.06.2019



De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (www.industrieelerfgoed.be) werd laureaat van de
European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2019. Dit is de meest prestigieuze erfgoedonderscheiding
in Europa. VVIA kreeg de erkenning omwille van zijn vrijwilligersinzet sedert 1978 voor het behoud van
industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen, zonder subsidiëring door de overheid.
Meer leest U op: 
http://www.industrieelerfgoed.be/content/VVIA-wint-Europese-Prijs 

Naast deze reeds belangrijke onderscheiding doet VVIA nu ook een gooi naar de publieksprijs die in het kader
van deze Europese prijzen toegekend zal worden, de Public Choice Award.  Iedereen uit heel Europa kan
daarvoor een stem uitbrengen. Er zijn 25 kandidaten voor deze publieksprijs . Breng dus uw stem uit voor de
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

Hoe doe je dat ?

Stap 1
Ga naar de webpagina https://vote.europanostra.org  en wacht tot heel deze pagina geladen is. 
Dat neemt tijd doordat er 25 filmpjes met voorstellingen van de kandidaten moeten binnenkomen. 

Stap 2
Als alle filmpjes binnen zijn, ga je naar beneden tot je VVIA vindt (even na de helft, het 16de filmpje) en daar
stem je dan een eerste keer. De eerste stem geef je uiteraard aan VVIA, want die stem is drie punten waard.
Als dat gebeurd is moet je de pagina twee keer opnieuw laten opladen, om een tweede en een derde stem uit te
brengen. Je moet dus nog voor twee andere projecten stemmen en die krijgen respectievelijk 2 en 1 punten. 
Je kunt maar voor één project per land een stem uitbrengen.

Stap 3
Als je de drie stemmen uitgebracht hebt, moet je op het stemformulier bovenaan je gegevens en e-mail adres
invullen. Controleer dan nog even of al je stemgegevens juist zijn, en vooral of VVIA in je lijstje op de eerste
plaats staat. Mocht je een vergissing gemaakt hebben, dan kan je die eventueel corrigeren (bv wanneer je VVIA
per ongeluk niet de eerste stem gaf).  Klik je en  breng je stem uit.

Stap 4
Er wordt dan een bericht naar je e-mailadres gestuurd. Op dat bericht moet je klikken om te bevestigen. Pas dan
is je stem geldig...

Het gebruikte e-mail adres wordt opgeslagen in de bestanden van Europa Nostra, maar met respect voor de
GDPR privacy-regels. Je kunt dus maar één keer per e-mail adres stemmen, maar als je verschillende adressen
hebt kun je dat natuurlijk met elk van deze.
Ook al je familieleden, dochters, schoonzonen, collega's, vrienden en vriendinnen, buren, leden van je
vereniging, medewerkers van je bedrijf of instelling, ... - kortom iedereen die je kan overtuigen om een stem uit
te brengen kan VVIA in de rangorde naar boven helpen.

Hoe meer mensen voor VVIA stemmen, hoe liever.
Er kan gestemd worden tot 15 september.

http://www.industrieelerfgoed.be)
http://www.industrieelerfgoed.be/content/VVIA-wint-Europese-Prijs
http://www.industrieelerfgoed.be/content/VVIA-wint-Europese-Prijs
https://vote.europanostra.org


1. Een historicus voegt aan zijn teksten altijd minstens één voetnoot toe - en meestal zelfs een
hele reeks.
Voordat ik met mijn lezing begon gaf ik nog enkele bedenkingen mee. Hier zijn ze 

1.1. Industriële archeologie wordt in Vlaanderen te zeer met mijn persoontje geïdentificeerd - ten onrechte.
Maar ik moet toegeven - het is en was een passie, een virus dat ik opdeed toen ik in het begin van de jaren 1970
in Engeland rondtrok en er contacten kon leggen, en zeker nadat ik begin als jong-afgestudeerde 1975 met een
kleine beurs vanuit Bath University de aanpak van het industrieel erfgoed in Groot-Brittannië kon prospecteren.
Het waren de jaren dat het Verenigd Koninkrijk tot de - toen - Europese Gemeenschap toetrad, en ik regelmatig
op de vraag moest antwoorden "What's your opinion about the European Community"...
We staan nu quasi een halve eeuw later - in de geschiedenis zijn dat twee generaties.
Vandaar dat ik er de voorkeur aan geef om een persoonlijk gekleurde terugblikkende vooruitblik aan te bieden.
Het zal ook niet het volledige verhaal zijn. Daarvoor is véél meer tijd nodig, en ik hoop de ‘geschiedenis’ van
voorbije jaren ooit aan papier toe te vertrouwen, zonder daarbij gehinderd te worden door enige vorm van
objectiviteit.
1.2. Deze lezing is dan ook geen officieel standpunt van VVIA - indien niet akkoord schiet dan gerust opde
pianist..
1.3.VVIA wordt nu in de bloemetjes gezet, maar graag zouden we de ruikers doorgeven aan al die kleine
organisaties en vrijwilligers die zich vaak tegen de stroom op zwommen om een erfgoed dat niet gewaardeerd
werd voor volgende generaties te bewaren. 
Niet één persoon wordt gevierd - in een vereniging zijn er altijd meerdere actievelingen .
Soms vallen die weg door professionele omstandigheden, door gezondheidsproblemen, en als een organisatie 40
jaar bestaat jammer genoeg ook door overlijdens. Mijn gedachten gaan naar al de strijders die er nu niet meer
bij kunnen zijn.
1.4. Vrijwilligersverenigingen moeten mét mensen werken, mensen die geloven in een project, in een opdracht,
en die bereid zijn zich daarvoor 100% te geven zonder dat ze er rijker van worden - integendeel vaak. Die
vrijwilligers zijn uit een ander hout gesneden dan functionarissen die een opdracht krijgen en uitvoeren, braaf
van 9 tot 5. Vrijwilligers kunnen en zullen vaak ‘out of the box' denken. Het was op dat soort mensen dat VVIA
voorbije decennia een beroep kon doen - en ik hoop ook in de loop van volgende decennia

VOETNOOT




