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Adriaan Linters: ‘Het is het enthousiasme dat anderen enthousiast kan maken’
VVIA bij winnaars van Europa’s meest prestigieuze erfgoedprijzen
REPORTAGE
Het zijn drukke en boeiende tijden voor de mensen van de
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA). Niet
alleen konden ze de oude bibliotheek van het vroegere nationaal ministerie van Openbare
Werken toch op de valreep redden, enkele maanden geleden.
Hoe? Dat verklappen ze binnenkort zelf. De ruim veertig
jaar oude vereniging is nu ook
bij de winnaars van Europa’s
meest prestigieuze erfgoedprijzen: de Europese Erfgoedprijzen/Europa Nostraprijzen 2019.
Voorzitter Adriaan Linters zal
de eer voor de VVIA met dank
aanvaarden tijdens een bijzondere ceremonie,
gedurende
het Europese erfgoedcongres
van 28-29 oktober in Parijs.

het grootste aantal inzendingen
noteren: het land staat bovenaan
in de ranglijsten met 527 projecten, gevolgd door Italië met 308
inzendingen en het Verenigd Koninkrijk met 229 aanmeldingen.
Uit de verschillende categorieën,
komen de aanmeldingen van Instandhouding van erfgoed, naar
voor als die met de meeste inzendingen (1.744). Die indeling
(categorie) wordt gevolgd door
de aanmeldingen voor Onderwijs, Opleiding en Bewustmaking
(555), daarna Onderzoek (381) en
Toegewijde Dienst’ (352). Uit de
aanmeldingen kozen onafhankelijke, deskundige jury’s sinds 2002
liefst 512 prijswinnende projecten
uit 34 landen. Overeenkomstig
met het hoge aantal aanmeldingen, staat Spanje bovenaan met
67 prijzen. Het Verenigd Konink-

De oorkonde bij de prijs, werd symbolisch overhandigd in de Papiermolen van Herisem (Alsemberg). Op de foto van Jean-Pierre
Dubois: Dries Van Den Broucke (Agentschap Onroerend Erfgoed
van de Vlaamse overheid), Adriaan Linters (voorzitter van de VVIA)
en Piet Jaspaert (vice-voorzitter van Europa Nostra). Voor de VVIA
zijn het drukke en boeiende tijden. Maandagnacht stuurde Adriaan
Linters mij nog een bericht met deze veelzeggende uitleg: ‘Ik zit nu
op zo’n 70 km van Córdoba, in Belmez - voor de tweede Europese
bijeenkomst over mijnen en groeven (zie www.miningheritage.be).
Weinigen weten dat deze streek een van de meest geïndustrialiseerde van Spanje was, met tal van kolen- en ertsmijnen. Woensdag
bezoek ik in Almadén een mijnsite waar kwik ontgonnen werd - en
die nu op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed prijkt.’

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Hoe ontstond die prestigieuze
prijs en wat betekent hij voor de
erfgoedsector in ons land én in
Europa? De felbegeerde prijs
wordt ondersteund door het Creative Europe programma van de
Europese Unie. De Europese
Commissie heeft de huidige Europese
Erfgoedprijs/Europa
Nostra Prijs in 2002 ingesteld.
Sindsdien wordt hij jaarlijks georganiseerd door Europa Nostra,
het leidende erfgoednetwerk in
Europa. Er gaat een grote invloed
uit van die prijs, want hij eert en
bevordert ‘best practices’ of wervende praktijkvoorbeelden op het
gebied van het instandhouden
van erfgoed, onderzoek, beheer,
vrijwilligers, opleiding en communicatie. Zo draagt de prijs bij aan
een sterkere publieke waardering
voor cultureel erfgoed als strategische hulpbron voor Europa’s
economie en gemeenschap.
CREATIEF
Het programma voor een creatief
Europa? Dat is het programma
waarmee de Europese Unie de
culturele en creatieve sector in de
Europese lidstaten ondersteunt,
zodat zij een grotere bijdrage kunnen leveren aan banen en groei.
Creatief Europa heeft voor 20142020 een budget van 1,46 miljard euro: daarmee ondersteunt
het organisaties in heel Europa,
die actief zijn op het gebied van
erfgoed, uitvoerende kunsten,
schone kunsten, interdisciplinaire
kunsten, uitgeverij, film, televisie,
muziek en videogames. Bedoeling is dat zij zo een nieuw publiek
kunnen bereiken en de benodigde vaardigheden opdoen voor het
digitale tijdperk.
AANMELDINGEN
In de voorbije 17 jaar dienden
organisaties en personen uit 39
landen in het totaal 3.032 aanmeldingen in voor de prijs. Spanje liet

rijk staat op de tweede plaats
met 61 en Italië is derde met 45
prijzen. Volgens categorieën
heeft Instandhouding de meeste
winnaars (291), gevolgd door
Onderwijs, Opleiding en Bewustmaking (82), Toegewijde Dienst
(76), en tot slot Onderzoek (63).
Uit die prijswinnende projecten,
werd een totaal van 116 Grand
Prix van elk 10.000 euro gekozen.
Die geldprijzen gingen naar prominente erfgoedinitiatieven uit de
reeks gekozen prijswinnaars. Tijdens het Europese erfgoedcongres van 28-29 oktober in Parijs,
zal ook een Europa Nostra Prijs
uitgereikt worden aan twee opmerkelijke erfgoedprestaties uit
Europese landen, die niet deelnemen aan het Creative Europe programma, Turkije en Zwitserland.
NETWERK
De prijzen die dus eind oktober
in Parijs zullen worden uitgereikt,
maakten de Europese Commissie en Europa Nostra al op 21
mei in Den Haag bekend. ‘De 25
laureaten uit 16 landen worden
erkend vanwege hun indrukwekkende prestaties in instandhouding, onderzoek, toegewijde
dienst, en onderwijs, opleiding en
bewustmaking’, werd toen onder-

streept. Wie al eens op stap gaat
om een bijzondere brok erfgoed
of een opmerkelijk museum te
bezoeken, zag wel al eens een
plaatje van Europa Nostra op een
voorgevel. Wie zo’n prijs krijgt,
verstopt hem niet, en hangt dat
(h)erkenningsteken zeker zichtbaar uit. Onlangs zagen we het
voor Villa Empain, het bijzondere
art-deco-huis in Elsene. Maar
wat is Europa Nostra? Dat is
de pan-Europese federatie van
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in de erfgoedsector.
Europa Nostra wordt ook ondersteund door een groot netwerk
van publieke instanties, bedrijven
en personen. ‘Door 40 landen in
Europa te bestrijken, is de organisatie de stem van de burgermaatschappij die begaan is met het
beschermen en bevorderen van
Europa’s culturele en natuurlijke
erfgoed’, staat in het persbericht
over de belangrijke prijzen. Europa Nostra werd in 1963 opgericht. Vandaag is de organisatie
erkend als het meest representatieve netwerk op het gebied van
erfgoed.
ERFGOEDHELDEN
Plácido Domingo (Madrid, 21 januari 1941), de wereldberoemde
Spaanse operazanger en dirigent, is de president van Europa
Nostra. Hij is bijzonder trots dat hij
alle winnaars geluk mag wensen
met hun prijs. ‘Deze erfgoedhelden, specialisten en vrijwilligers
vanuit heel Europa, hebben iets
ongelooflijks verwezenlijkt’, zegt
hij. ‘Hun werk om Europa’s tastbaar en ontastbaar erfgoed te
restaureren, in stand te houden, te
ondersteunen of te bevorderen, is
van de allerhoogste kwaliteit. De
prijzen zijn bewijs van de weergaloze invloed die erfgoedprojecten
hebben op onze economie, onze
leefomgeving, onze cultuur en
onze kwaliteit van leven. Europa’s
erfgoed is een essentiële factor in Europa’s toekomst en ons
welzijn.’ Namens de Europese
Commissie, merkte de Europese
Commissaris voor Onderwijs,
Jongerenzaken, Sport en Cultuur,
op 22 mei op, dat ons cultureel
erfgoed ‘onze gezamenlijke hulpbron is, een nalatenschap uit het
verleden waar we onze toekomst
op bouwen. Het heeft een plaats
in het hart van de mensen en in
hun dagelijks leven, en is essentieel in het creëren van een samenhorigheidsgevoel.’ Een hele
tijd, tot in de huidige zomer, konden de Europese burgers ‘en de
rest van de wereld’, op een webstek stemmen op de publieksprijs
en zo één project of meer projecten steunen, uit hun eigen land of
een ander Europees land.
SUCCESVERHALEN
Enkele van de toegewijde individuen en Europese succesverhalen, die in 2019 een prijs ontvangen? Dit gaat bijvoorbeeld over
de ‘voorzichtige restauratie’ van
de Kapel van de Heilige Lijkwade
in Turijn: ‘een iconisch voorbeeld
van religieus erfgoed dat verwoest werd door een brand in
1997 en nu opnieuw toegankelijk
wordt voor het publiek; of over het
ontwikkelen van een digitaal archief van de Roma, een ‘internationaal toegankelijk forum waar de
Roma-cultuur en Roma-kunsten
zichtbaar worden gemaakt voor
het brede publiek, en weerwoord

Foto van de VVIA: tijdens de reddingsactie voor de bewaarde delen
van de vakbibliotheek van het voormalige ministerie van Openbare
Werken. Binnenkort maakt de VVIA bekend wat met de oude verzameling zal gebeuren om ze te bewaren voor de toekomst.

wordt gegeven aan stereotypen’
door een verhaal te brengen
dat door de Roma zelf verzorgd
wordt; of over de toewijding van
een van de oudste erfgoedorganisaties (een NGO) in Europa, die
zich toegelegd heeft op de bescherming van erfgoed in Noorwegen, en dat al ruim 175 jaar gedaan heeft. Voorts gaat een prijs
naar een opleidingsprogramma
voor Syrische erfgoedspecialisten, die in Turkije verblijven, geleid door een Duits archeologisch
instituut, gevestigd in Istanbul, ‘en
dat een krachtig voorbeeld is voor
landen in Europa en erbuiten’.
BRANDWEER
Dit jaar is er in Parijs nog een extra
prijs bij. De Europese Commissie
en Europa Nostra kondigden die
Speciale Europese Erfgoedprijs
aan om de Parijse brandweer te
eren. De brandweer heeft zich
‘moedig en kundig ingezet om de
vlammen die de Notre Damekathedraal verwoestten in de nacht
van 15 april, onder controle te
houden en het hoofdgebouw en
de kerkschatten tegen volledige
vernieling te beschermen’.
ENTHOUSIASME
Adriaan Linters is al meer dan
veertig jaar de geestdriftige en
kundige bezieler, samen met de
geestdriftige vrijwilligers van de
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA). Zaterdag 1 juni ontving hij al veel
felicitaties voor het werk van de
vereniging en de huidige prijzen,
tijdens een feestelijke en symbolische bijeenkomst in de gerestaureerde Papiermolen van
Herisem (Alsemberg). Geen toeval, glunderde Linters, want het is
op die plek dat ooit alles begon
voor de VVIA of de beschermers
van industrieel erfgoed in Vlaanderen. Televisiereporters van
de BRT brachten ooit in de late
jaren zeventig in beeld, dat een
groepje vrijwilligers daar de vervallen gebouwen restaureerden.
Een stunt die in scène was gezet
en uiteindelijk ook echte vrijwilligers aantrok. Een verhaal om
op een andere keer van naaldje
tot draadje te vertellen, als we
onthullen hoe de oude boeken
van het vroegere ministerie van
Openbare Werken uiteindelijk
zullen bewaard blijven. Adriaan
Linters meende dat de eer in de
eerste plaats naar de vrijwilligers
mag gaan. Over die Papiermolen in Herisem en de voormalige
kartonfabriek Winderickx gesproken? Dat prachtig gerestaureerd
complex is nu nog in handen
van nazaten van de familie Winderickx, die het uitbaten als een
goed bezoekbare historische site.
Het is een negentiende-eeuws
industrieel complex dat gegroeid
is uit een oude papiermolen, die
opgericht werd in 1536. Die site
is nu een van de best bewaarde
voorbeelden van de ooit bloeiende papier- en kartonnijverheid
in de regio van Vlaams- Brabant.
Tegenwoordig leven ze daar van
de levendige belangstelling van
individuele bezoekers en groepen. Jong en oud is er welkom. Er
is een educatief aanbod, er zijn
rondleidingen, er is zalenverhuur,
ze bieden huifkartochten aan, ze
hebben overnachtingsmogelijkheden, een brasserie De Smidse,
enzovoort. De site staat op de lijst
van beschermde monumenten
als industrieel erfgoed. De Europese Commissie erkende ze als
modelproject voor de instandhouding van architectonisch erfgoed.
We beloofden Philippe Winderickx dat we hem nog opnieuw
zullen bezoeken voor een mooie
reportage in De Serrist. Tijdens
de bijeenkomst in de Papiermolen, lichtte de VVIA met vlotte
woorden en veel foto’s toe, hoe ze
in 1978 ontstond. Mooie heldere
uitleg en boeiende foto’s op de
mobiele spandoeken: een expo
op zich van de VVIA, die daarmee
toont dat alles in de eerste plaats
wordt gedragen door vrijwilligers,
en dat niets vanzelfsprekend is.
Of om alle uitleg en geschiedenis met een zin uit de toespraak
van Adriaan Linters samen te vat-

Een beeld van de Henegouwse stad Lessen (Lessines): 11 november 2015 bezocht ik de stad en fotografeerde ik dit industrieel
erfgoed op een oever van de Dender, in het centrum. Ik heb geen
goede omschrijving om te zeggen dat dit een transportsysteem
was om goederen te laden en te lossen, wellicht kasseien uit een
steengroeve in de regio. Maar dit beeld spreekt voor zich, denk ik.
Bovendien werkten ooit veel Vlamingen in Henegouwen. Foto: JeanPierre Dubois.
ten: ‘Het is het enthousiasme dat
andere mensen enthousiast kan
maken’.
KRACHTTOER
In 1978 werd de VVIA opgericht
als een niet-gouvernementele
organisatie voor de bescherming van industrieel erfgoed in
Vlaanderen. De VVIA werd nooit
gesubsidieerd en is afhankelijk
van de niet-aflatende inzet van
haar leden en vrijwilligers, om de
vele industriële sites en artefacten (voorwerpen) van de regio te
redden. Enkele van de vele initiatieven van de VVIA? U kon al
mijn twee stukken lezen over de
recentste krachttoer, het redden
van de bewaarde technische bibliotheek van het vroegere ministerie van Openbare Werken. Een
oudere actie van de VVIA, ging
om het redden van de mijnen van
Limburg, als belangrijk industrieel
erfgoed, toen die vanaf 1965 werden gesloten. Zo’n behoud was
toen nog lang niet vanzelfsprekend. ‘Hun voortdurende inspanningen hebben geleid tot het uitvoeren van een toonaangevend
uitgebreid beschermingsbeleid
(1993-1994) voor mijnerfgoed.
Recente ontwikkelingen hebben
echter aangetoond dat de strijd
voor industrieel erfgoed nog lang
niet is afgelopen. In 2018, na een
nominatie door de VVIA, werd de
kolenwaserij van Beringen op de
‘shortlist’ gezet voor het ‘The 7
Most Endangered-programma’.
Dit is de civiele campagne om
Europa’s bedreigde erfgoed
(monumenten, locaties en landschappen) te redden, een campagne die Europa Nostra beheert
in samenwerking met het European Investment Bank Institute.
INZET
Al ruim veertig jaar gaf de VVIA
blijk van een enorme inzet en
toewijding van vrijwilligers. De
vereniging had een grote invloed

door haar werkwijze om zich met
de mensen ‘van onderen naar boven’ in te zetten. Dat deed en doet
de VVIA met professionele kennis
en vaardigheden, met verstandig
lobbywerk (of beïnvloeding met
feiten en argumenten) en ‘scherp
gericht activisme’. Industrieel erfgoed omvat enorm veel, namelijk
alle onroerende goederen (landschappen, sites en gebouwen)
en alle roerende goederen (werktuigen, machines, onderdelen en
alle documenten, zoals bijvoorbeeld bibliotheken, bedrijfsarchieven, enzovoort). Uit verenigingswerk in Europa, en ook in België
en Vlaanderen, is deskundigheid
gegroeid en verstevigd voor de industriële archeologie, waaraan de
VVIA ook al meer dan veertig jaar
bijdragen levert. De industriële archeologie is de tak van de wetenschap, die zich bezighoudt met
de studie en het onderzoek van
ons industrieel erfgoed. Langs
haar leden om, die verschillende
disciplines vertegenwoordigen,
heeft de VVIA veel nieuwe ideeën
ontwikkeld en aangeprezen voor
het behoud en de toelichting van
industrieel erfgoed in Vlaanderen. De VVIA bevorderde op die
manier ook de samenwerking en
uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen lokale initiatieven
en collega’s, erfgoedwerkers, in
andere Europese landen.
Meer informatie over de VVIA:
www.industrieelerfgoed.be. Over
de Papiermolen van Herisem (Alsemberg): VZW OMV Herisem,
Fabriekstraat 20, 1652 Alsemberg, tel. Myriam Joos 0473 38
32 30 en
Philippe Winderickx 0477 20 24
87, www.papiermolen.herisem.be
en www.desmidse1655.be.§
Jean-Pierre Dubois
wetenschapsjournalist
documentairemaker
Science Press vzw

Enkele zinnen uit het persbericht over de Europese prijs die de VVIA
nu krijgt: de jury waardeerde de voortdurende inspanningen van de
organisatie om een erfgoed te beschermen, waarvan het overleven
en een duurzame restauratie niet vanzelfsprekend zijn. ‘Industrieel
erfgoed was lange tijd een bijzonder bedreigde sector van het cultureel erfgoed. De vaak grote sites en gebouwen, zijn duur om te behouden en hebben voortdurend onderhoud nodig. Bovendien heeft
de enorme rijkwijdte van het concept dat onder meer molens, mijnen, schepen en fabrieken omvat, een grote uitdaging gevormd voor
personen en organisaties die dit erfgoed willen behouden voor toekomstige generaties. Ondanks deze en andere complicaties, stond
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, vaak zonder
de broodnodige financiële hulp, keer op keer in de frontlinie om de
plaatsen en monumenten te verdedigen die met vernietiging werden bedreigd.’ Foto: een themabeeld – mijnbouwsite (niet in België).

