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Vanuit XXXXXXXXXXXXXXXXX werd contact opgenomen met de heer Joeri Januarius, 

coördinator van het expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel 

erfgoed ETWIE. Uit zijn inzichten blijkt toch dat er rond deze collectie nog heel wat 

vraagtekens zijn, die in feite uitgeklaard moeten zijn vooraleer er sprake kan zijn van het 

zoeken naar een nieuwe thuis voor deze collectie.  

De collectie ligt niet in Zedelgem, maar in Zwevegem. 

Volgens de heer Januarius gaat het vooral om een bibliotheek, en niet zo zeer om een 

archief. 

In deze tijden van collectieplannen, collectiebeleid, waarderen etc. is het logisch dat er in 

deze fase geen enkele bewaarinstelling zo maar 30 ton/50.000 boeken binnenhaalt zonder 

te weten wat er juist in de collectie zit. Culturele erfgoedorganisaties noch 

wetenschappelijke bibliotheken kunnen die hoeveelheid op de vooropgestelde termijn aan. 

In de eerste communicatie van de huidige beheerder werd er gesproken over serieuze 

milieuverontreiniging van de collectie. Bij ETWIE zijn ze op dit ogenblik nog niet voldoende 

uitgerust om op een verantwoorde manier met deze problematiek om te gaan. 

De collectie is ook op dit ogenblik niet meer compleet. Er zijn al boeken en reeksen 

geschonken aan geïnteresseerden. 

Een belangrijke kwestie die ETWIE graag opgehelderd ziet als het gaat over een 

‘herbestemming’ van een collectie, gaat over het eigenaarschap. Is de VVIA ook eigenaar 

van deze collectie?  

Hoewel er geen inventaris of catalogus is van de collectie, kan aangenomen worden dat het 

hier inderdaad om een belangrijke collectie gaat. 

Hoe omvangrijk de collectie juist is, weet niemand exact. 

Destijds zijn heel wat adviezen geformuleerd rond mogelijke geïnteresseerde organisaties 

die delen van de collectie zouden kunnen overnemen, zonder echt goed te weten wat er in 
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de collectie zit. Het is ETWIE niet duidelijk in welke mate de beheerder al deze pistes 

grondig heeft onderzocht. 

Een vraag naar inventaris is door de heer Januarius en vele collega’s gesteld. Het is lang 

onduidelijk geweest of er een inventaris was of niet. Midden november is de beheerder 

gestart met de inventarisatie van de tijdschriftenreeksen en met het uitstallen van alle 

boeken in de gangen van het te slopen gebouw.  

De (mogelijke) rol van ETWIE in dit verhaal: 

Als dienstverlenende organisatie binnen het Industriemuseum is de problematiek van 

herbestemming van TWI-erfgoed voor ETWIE relevant.  

De visie van ETWIE is dat een waardering van deze collectie het vertrekpunt moet zijn voor 

de herbestemming ervan. Op dit ogenblik heeft de heer Januarius 180 van de 240 gekende 

tijdschrifttitels gecontroleerd op onder meer beschikbaarheid in andere bewaarinstellingen. 

Uit die oefening blijkt dat er maar een zeer klein deel van de collectie nog niet elders 

bewaard wordt (12 van de 180 titels, met een aantal obscure titels zoals ‘Indonesia’), en 

sommige tijdschriften in meer dan 15 bewaarinstellingen te raadplegen zijn. De lijst is zeer 

handig om gericht bepaalde reeksen te gaan herbestemmen. De controle van de 

beschikbaarheid is natuurlijk maar een deelaspect van de waardering (maar gezien de 

nakende deadline wel het meest cruciale op dit moment). Over de boekencollectie weet 

ETWIE op dit ogenblik voorlopig nog niets.  

Net zoals andere organisaties zou ETWIE kunnen ondersteunen bij de waardering van de 

collectie, als er beslist wordt stockage- en werkruimte te voorzien voor deze collectie. Of dit 

haalbaar is binnen de structurele werking, lijkt de heer Januarius twijfelachtig, tenzij er 

echt op de lange termijn wordt gedacht maar dat is nu met de nakende deadline niet 

mogelijk. 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groeten, 
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