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Vooraleer het te hebben over de echte reden waarom wij hier in Alsemberg in de prachtig
gerestaureerde Herisem  Papiermolen zijn wil u ik toch even schetsen wat Europa Nostra doet.

Europa Nostra  werd opgericht in 1963 en is sedertdien uitgegroeid tot het grootste Europees
netwerk van verenigingen, organisaties en individuen die zich inzetten voor het erfgoed. Wij
vertegenwoordigen de burgermaatschappij en erfgoedorganisaties uit meer dan 40 landen van
Georgië tot Estland, Portugal tot Oekraïne of Armenië tot Ierland, Wij hebben dan ook de
ambitie de stem van het erfgoed te zijn. Onze voorzitter is Placido Domingo en men kan zich
moeilijk een betere stem voorstellen als het erop aan komt om die te verheffen waar en
wanneer het erop aan komt.

Europa Nostra zet zich in voor het verdedigen van roerend en onroerend, materieel en
immaterieel erfgoed, gebouwen en landschappen, het opsporen en bekronen  van waardevolle
initiatieven en het opkomen voor bedreigd erfgoed. Daarom lobbyen wij voor rechtmatige
aandacht voor erfgoed binnen nationale en Europese strategieën en beleid.

Wij doen dat op verschillende manieren. Eerst en vooral doen wij aan netwerking en
beleidsbeïnvloeding, noem het gerust lobbying voor een positief erfgoedbeleid.  Het was dan
ook met een gevoel van fierheid dat we samen met anderen gedaan gekregen hebben dat de
Europese Commissie besliste 2018 uit te bouwen tot het Jaar van het Europees erfgoed.

Als vlaggenschip voor dat jaar publiceerden wij als afsluiting van de eerste ooit Cultural
Heritage Summit  de “Berlin Call to Action for Cultural Heritage for the future of Europe”.
Daarin worden de Europese, nationale, regionale en lokale overheden uitdrukkelijk
opgeroepen het erfgoed hoger op de prioriteitenlijst te zetten en er de nodige middelen in te
investeren. Uitgangspunt daarbij waren de bevindingen van onze studie “Cultural Heritage
counts for Europe” uit 2014 waarin duidelijk aangetoond werd dat een holistische benadering
van erfgoed vanuit economisch, maatschappelijk, cultureel en milieu perspectief leidt tot
duurzame ontwikkeling en een solidaire, inclusieve samenleving. Het is in deze tijd cruciaal
voor een Europa in crisis om in te zetten op het verbindend vermogen van erfgoed, om het
Europees project een nieuwe adem te geven. 

Vervolgens zetten wij ons in voor bedreigd erfgoed en zo lanceerden we samen met het
European Investment  Institute de campagne voor de 7 Most Endangered, de zeven meest 
bedreigde erfgoedsites in Europa. En in de shortlist voor 2018 werd de Kolenwasserij van de
Mijn in Beringen opgenomen. Samen met de lokale verenigingen speelde VVIA trouwens een
belangrijke rol in het opstellen van het dossier. En die actie heeft al en eerste resultaat gehad:
de  toegestane sloping van de beschermde  Kolenwasserij werd geschorst.  De nadien
opgestarte vraag om de bescherming alsnog op te heffen heeft een negatief  advies gekregen
van de Vlaamse  Adviescommissie voor het Onroerend Erfgoed  en er werd een zeer druk
beantwoorde Publieke bevraging terzake georganiseerd. De verdere opvolging wordt nu
afgewacht.



 
Maar naast het pleiten voor bedreigd erfgoed  zetten wij ons al sedert 1973 in om
uitmuntendheid in bescherming van erfgoed te promoten en te bekronen.  Omdat wij geloven
in de kracht van het voorbeeld loven wij elk jaar een dertigtal prijzen uit in vier categorieën :
bescherming, restauratie en (her)bestemming; onderzoek; jarenlange  volgehouden inzet;  en
tenslotte vorming en sensibilisering. Sedert 2002 organiseren wij dit in samenwerking met de
Europese Unie  en vandaar dan ook de naam  “European  Heritage Awards/Europa Nostra
Awards”. Sedertdien kregen wij  4883 inzendingen met 485 winnaars uit 34 landen.  En dit is
dan de Award die VVIA dit jaar krijgt in die categorie ‘Volgehouden en jarenlange inzet’.
Goed om weten is dat er voor deze categorie dit jaar 16 kandidaten uit 12 landen waren. Voor
de vier categorieën samen ontvingen we dit jaar  163 kandidaturen uit 31 landen. Dit alles
maar om te zeggen dat het hier echt wel om een belangrijke Europese erfgoedprijs gaat.   

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw is een bijzonder boeiende
vereniging, die erin geslaagd is veertig jaar lang een richtinggevende rol  te spelen  als
woordvoerder voor en  belangenverdediger van het industrieel erfgoed, en dit niet alleen
binnen Vlaanderen. Als vereniging zocht en vond zij Europese partners om het technisch,
industrieel en wetenschappelijk erfgoed op het internationale niveau te verdedigen. Zo kwam
EFAITH, de European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage tot
stand. VVIA ontwikkelde thematische samenwerkingen met  partners in Noord-Frankrijk, 
Catalonië, Andalusië; Engeland, Nederland. En dat dit lukte ondanks afwezigheid van
overheidssubsidies is te danken aan een onverzettelijk geloof in de kracht van vrijwilligers en
het systematisch aanhouden van een bottom-up beleid waar professionelen en liefhebbers zich
kunnen in vinden en zich gerespecteerd weten.

VVIA slaagde er ook soms in de beleidsinstanties bij haar strijd te betrekken.  Zo werd 2015
mede dank zij hen uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Industrieel erfgoed. Dat de
overheden niet altijd gelukkig zijn met VVIA’s acties is vanzelfsprekend maar dat
verhinderde Minister President Bourgeois niet VVIA  enkele weken terug uit te nodigen om
hen te huldigen en te bedanken voor het werk dat zij 40 jaar lang in Vlaanderen verricht
hebben, al was het dat zij vanuit hun opdracht soms de luis in de pels moesten zijn.

Het lijkt  mij bijzonder moeilijk zich een hogere graad van tomeloze inzet en professionele
betrokkenheid ten aanzien van de bewustmaking rond het belang van het industrieel erfgoed 
en het beschermen, bewaren en  hergebruik ervan in te denken. Dit blijkt overduidelijk uit de
breedte  en variëteit van acties waarbij zij betrokken werden.  

VVIA is al die jaren niet alleen  een perfect adres geweest voor al diegenen die op zoek waren
naar hulp en steun in hun strijd voor het behoud van industrieel erfgoed, maar was er ook zelf
om  gevaar te ontdekken en er tegen ten strijde te trekken, dikwijls tegen alle verwachtingen
in.   En wanneer het beoogde doel al eens niet gehaald werd zoals bij de Charlesville, de enig 
overlevende Congo boot was dat geen reden om op te geven.  

Opmerkelijk hierbij  is  ook dat dat niet alleen VVIA dit al 40 jaar lang waar maakt, maar
misschien nog meer dat haar voorzitter Adriaan Linters  al meer dan veertig jaar inzet voor het
industrieel erfgoed op zijn teller heeft. En de BRT opname van 40 jaar terug waarbij hij de
Herisemmolen  bezoekt  en de restauratie ervan op gang trekt is daarbij zeer relevant, voor
meer dan een reden. Hij gebruikte zelfs de Openbare Omroep om vrijwilligers te werven! 



En dit is wat de jury als oordeel formuleerde 

“The jury appreciated the relentless efforts of the organisation to protect a strand of heritage
whose survival and sustainable restoration is not self-evident. They highlighted that,
“Industrial heritage has long been an especially endangered part of the cultural heritage
family, costly to preserve and in need of continuous maintenance. In addition, the vast scope
of the concept, including mills, mines, ships and factories among others, has posed a great
challenge to those individuals and organisations that wish to preserve it for future
generations. Despite these and other complications, the Flemish Association for Industrial
Archaeology has time and time again stood at the frontline to protect those sites and
monuments that faced destruction, often without much needed financial aid.”

 “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni  de réussir pour persévérer” , de
lijfspreuk van  Willem I , Prins van Oranje, Graaf van Nassau en eveneens  gekend als Willem
de Zwijger verwoordt perfect de levenshouding die Adriaan Linters complexloos in praktijk
brengt. Het is bovendien zeer merkwaardig en vrij uitzonderlijk dat  de inzet en trefkracht van
een organisatie over veertig jaar volledig samenvalt met de inzet en deskundigheid van de
persoon die het oprichtte en al die jaren aanstuurde. En  de European Heritage Award/Europa
Nostra Award die aan VVIA toegekend werd is in feite evenzeer een eerbetoon aan haar
voorzitter Adriaan Linters.  Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat ik als
Vice-Voorzitter van Europa Nostra de eer krijg om deze oorkonde die hem op 29 oktober
officieel in Parijs door onze Voorzitter Placido Domingo en de Europese Commissaris
uitgereikt zal worden vandaag reeds te mogen  overhandigen.
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