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Intro
2019 was een fijn jaar voor ETWIE. Om de belevenissen
en verwezenlijkingen van dat jaar ook met jou te kunnen
delen, beslisten we onlangs om onze belangrijkste
avonturen voortaan in een jaarboek te gieten. In het
jaarboek laten we het volledige team aan het woord:
Coördinator Joeri Januarius, die naast de coördinatie van ETWIE
ook het voorzitterschap voor België binnen ERIH opneemt – het
Europese netwerk rond industrieel erfgoed. Joeri beet zich
dit jaar vast in de asbestproblematiek binnen de cultureelerfgoedsector en ontfermde zich over de beginselen van wat
uitgroeide tot een fikse digitale strategie.
Kennismedewerker Robin Debo, die gepassioneerd is door
bedrijfserfgoed en bij elke gelegenheid wel een erfgoedweetje
uit de mouw schudt. Robin bracht met veel bewondering de
volledige schrijnwerkerscollectie van Pierre Vangroenweghe
op het nippertje in kaart, organiseerde alweer een uniek en
boeiend bedrijfsbezoek in de catacomben van Delhaize en
stampte samen met andere erfgoedspelers opnieuw fijne
projecten uit de grond.
Kennismedewerker Lieselot Cornelis, die met vaste regelmaat
de gekste ‘formolpotten’ – dingen op sterk water – met ons
deelt vanuit diverse universitaire collecties. Lieselot bekommert
zich vanuit ETWIE ook om het immateriële erfgoed en bracht
niet alleen een prachtige brochure over het klompenerfgoed tot
stand, maar bood ook de nodige hulp bij heel wat meester-leerlingtrajecten – ook als cameravrouw!

Projectmedewerker Sanne Van Bellingen, die zich als waarderingsdeskundige een jaar lang over ons brandweererfgoed
mocht buigen. Sanne haalde alles uit de kan om de brandweercollecties van het brandweermuseum in Mechelen en Aalst
in kaart te brengen, en oplossingen aan te reiken voor het
voorbestaan ervan. Een hobbelig parcours met heel wat leerrijke
bevindingen! Intussen werd Sanne vast kennismedewerker
binnen team ETWIE om zich volop op het textielerfgoed te
storten.
Communicatiemedewerker Hannelore De Craene, die naast
haar communicatietaken in het Industriemuseum deeltijds ook
de communicatie van ETWIE in goede banen leidt. Hannelore
initieerde diverse communicatieacties om de vele verhalen
vanuit ETWIE en vanuit erfgoedland te delen met een groter
publiek. Via verhalen uit de kennisbank, via korte filmpjes of via
het kersverse Instagramprofiel.
Ook vrijwillig medewerkers Joost Van Deuren en Luc Corthouts
zetten telkens weer hun beste beentje voor bij ETWIE. Joost als
grote fan van ons maritieme erfgoed, Luc als fotograaf. Dikke
merci, mannen!
Veel leesplezier aan jullie allen.
Team ETWIE

Coverfoto:
Machinekamer van spinnerij Cotonnière des Flandres, ca. 1930.
Collectie Industriemuseum.

© Corlazzzoli
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• Aalst

• Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

• Heusden-Zolder

• Oosterzele

• Aalst (Erembodegem)

• Deinze

• Heuvelland (Wijtschate)

• Oosterzele (Balegem)

• Antwerpen

• Deinze (Nevele)

• Hooglede

• Oudenaarde

• Antwerpen (Berchem)

• Dilbeek

• Izegem

• Poperinge (Watou)

• Antwerpen (Deurne)

• Eeklo

• Kortrijk

• Rijkevorsel

• Antwerpen (Hoboken)

• Gent

• Kruisem (Ouwegem)

• Roeselare

• Antwerpen (Wilrijk)

• Gent (Drongen)

• Laakdal

• Rumst

• Asse

• Gent (Zwijnaarde)

• Leuven

• Sint-Gillis-Waas

• Beringen

• Geraardsbergen

• Lievegem

• Sint-Truiden

• Boom

• Grobbendonk

• Lint

• Tielt

• Brugge

• Hasselt

• Londerzeel (Steenhuffel)

• Waregem

• Brugge (Sint-Andries)

• Heist-op-den-Berg

• Malle

• Wetteren

• Brussel

• Heist-op-den-Berg (Itegem)

• Mechelen

• Willebroek (Tisselt)

• Brussel (Etterbeek)

• Herentals

• Mesen

• Zandhoven

© Hugo Maertens - Collectie Jenevermuseum Hasselt

Opgelet:
gevaarlijk erfgoed!
In 2019 stak ik heel wat tijd en energie
in een traject dat al een tijdje liep onder
de noemer ‘gevaarlijk erfgoed’. Samen
met collega Pieter uit het Industriemuseum, met FARO en met de OVAM
werd een brainstorm georganiseerd
rond, onderzoek gedaan naar en een
grootschalig project ingediend over de
asbestproblematiek in de cultureelerfgoedsector. Doelstelling: een asbestveilige erfgoedsector, geheel in lijn met
de plannen van de Vlaamse overheid
en de OVAM om ook de rest van
Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te
maken.

Van wondermiddel tot genadeloze doder… Asbest is in ons land veelvuldig
gebruikt in allerlei toepassingen. Studiebureaus botsen geregeld nog
op niet eerder ontdekte gebruiken: de teller staat ondertussen op 3500
asbestpraktijken, voornamelijk gelinkt aan de bouwsector. Sinds 1998 is het
verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of
te hergebruiken. De stof is namelijk zeer kankerverwekkend: bij inademing
van de fijne vezels kunnen verschillende ongeneeslijke ziektes, soms na een
incubatieperiode van 30 jaar, zich manifesteren. De burger kreeg vroeger de
boodschap dat asbesthoudende materialen ongevaarlijk zijn wanneer we deze
niet bewerken en de vezels dus niet vrij kunnen komen. Sinds een aantal jaren
treedt echter een nieuwe problematiek op: verwering. VITO, Vlaamse instelling
voor technologisch onderzoek, voerde in opdracht van de OVAM hierover een
studie uit. Daaruit blijkt dat onder meer door veroudering het bindmiddel slijt
en asbestvezels spontaan vrijkomen.
Een verbod betekent zeker niet dat asbesttoepassingen niet langer bestaan.
De OVAM schat dat er ondanks alle inspanningen nog meer dan 2 miljoen ton
asbest in omloop is. Musea verzamelen natuurlijk geen asbest, maar door de
diversiteit aan toepassingen is asbest ook terug te vinden in museumcollecties.
Denk maar aan textiel, strijkijzers, filters, stoommachines, isolatie, asbestpapier
en -karton, designmeubelen, kunstwerken… En hier draait ons ingediende – en
intussen goedgekeurde – project om: asbestveilig werken moet ook verankerd
worden in de cultureelerfgoedsector. Het project wil minder bekende asbestpraktijken traceren en onderzoeken hoe we daarmee kunnen/moeten omgaan.
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Een weinig gekende asbesttoepassing: de platenfilter van het
merk Seitz, bedoeld om onzuiverheden uit moutwijn te filteren.
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Collectie Industriemuseum

In een recent onderzoek van dr. Laura Van den Borre (VUB)
is duidelijk geworden dat de publieke bewustwording rond
asbestproblematiek in België eerder aan de lage kant is.
Het is een thema waar lang een taboe rond bestond en nog
bestaat, niet in het minst in de regio’s waar asbestverwerkende
bedrijven zorgden voor lokale tewerkstelling. Asbest is dus niet
alleen gevaarlijk erfgoed, maar ook controversieel erfgoed.
De Vlaamse regering keurde in 2018 alvast het Actieplan
Asbestafbouw van de OVAM goed, gericht op het asbestveilig
maken van Vlaanderen in 2040. Als cultureelerfgoedsector
willen we die boot niet missen. We moeten zelf initiatief nemen
om op een verantwoorde manier om te gaan met deze problematiek, in lijn met het Vlaamse beleid en met de steun van de
OVAM.
De cultureelerfgoedsector bewust maken van de asbestproblematiek en voldoende instrumenten aanreiken om met die
problematiek om te gaan, dát vormt de kern van het project dat
de komende jaren uitgevoerd zal worden!

“Zorg dragen voor het erfgoed is de hoofdbekommernis van veel museummedewerkers.
Ze beschermen het tegen fysieke krachten, dieven,
vandalisme, brand, waterschade, ongedierte,
schimmel, de verkeerde klimatologische omstandigheden en andere calamiteiten. Zelden staan
ze stil bij het gevaar dat ze zelf soms lopen. En
toch! De wetenschap en de industrie hebben
producten voortgebracht waarvan de schadelijke
werking voor mens en milieu pas op langere
termijn duidelijk werd. Asbest is er zo één van.
Dus bezint eer ge begint. Dit traject is voor de
erfgoedwereld ook dé gelegenheid om de publieksgerichte opdracht en dienstverlening maximaal
te benutten. Met een open communicatie over
dit soms beladen verleden/erfgoed streven we
samen naar een ‘asbestveilig Vlaanderen’, want
voorkomen is beter dan genezen.”
Pieter Neirinckx, Industriemuseum

Meer informatie?
Neem contact op via joeri@etwie.be of lees volgende artikelen:
NEIRINCKX (P.). “Asbest is ook erfgoed”, FARO – Tijdschrift over
Cultureel Erfgoed, 2019, 2, pp. 6-11.
JANUARIUS (J.). “Gevaarlijk erfgoed! Asbest en industrieel erfgoed:
een korte stand van zaken”, Erfgoed van Techniek en Industrie,
2019, 2, pp. 17-21.
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Waarom?
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Als er één boodschap is die ik in dit
jaarboek wil meegeven, dan is het
wel dat ETWIE er is voor jullie, de
vele actoren die in Vlaanderen op
één of andere manier met technisch,
wetenschappelijk of industrieel
erfgoed begaan zijn. Van liefhebbers,
privéverzamelaars en onderzoekers
tot musea, bedrijven en allerhande
organisaties met interessante plannen
of initiatieven die we misschien een
duwtje in de rug kunnen geven. Soms is
een extra helpende hand precies wat je
nodig hebt. Ook daarvoor kunnen jullie
beroep op ons doen. Wij proberen dan
ondersteuning op maat te bieden. ETWIE
at your service.

De overkoepelende doelstelling van ETWIE houdt in dat we actoren uit het
erfgoedveld bijeenbrengen waar dat anders niet zou gebeuren, dat we
onderlinge uitwisseling en samenwerking bevorderen en zo de boeiende
erfgoedgemeenschappen sterker maken. Zo kunnen we al doende het erfgoed
- roerend en immaterieel - veiligstellen of tot bij een breder publiek brengen.

Leofoon en de bijeenkomst van telefonieverzamelaars
Leo De Boeck is een gepassioneerd verzamelaar van alles wat met telefonie te
maken heeft en stampte in Steenhuffel met zijn collectie een heus privémuseum
‘Leofoon’ uit de grond. Neem gerust een kijkje op www.leofoon.be als je meer
wil weten. In maart 2019 nam Leo De Boeck contact met ons op. Hij wilde een
ei kwijt. Er zijn namelijk heel wat telefonieverzamelaars in België. Sommigen
kennen elkaar al, anderen nog niet. En daar wilde Leo iets aan doen. Het
plan? Initiatief nemen om voor het eerst alle telefonieverzamelaars samen te
brengen! Kan ETWIE daarbij helpen? Uiteraard!
In overleg met Leo werd een taakverdeling uitgewerkt. Hij nam alvast de
praktische uitwerking van de bijeenkomst voor zijn rekening: locatie, catering,
sfeer en gezelligheid… Het moet gezegd worden: als je een fijne namiddag wil
beleven, dan organiseert Leo die als de beste!
ETWIE volgde het administratieve luik grotendeels op: uitnodigingen
opmaken en versturen, telefonieverzamelaars aanschrijven en informeren
over de bijeenkomst, opvolgen wie komt en wie niet… Wanneer bleek dat
de bijeenkomst ook internationale belangstelling genoot (inschrijvingen uit
Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zorgde
ETWIE op vraag van Leo voor het opstellen en verspreiden van een persbericht.
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Eén van de thema’s die op de dag aangekaart werden, was
het feit dat de kennis en expertise over het uitbouwen,
onderhouden en herstellen van oude telefoonnetwerken stilaan
verdwijnt. Sinds de jaren 1980 is het telefoonnetwerk binnen
België in sneltempo gedigitaliseerd. De kennis over de analoge
werking zit nog in het hoofd en de handen van een beperkte
groep ingenieurs en technici die ondertussen - op een aantal
uitzonderingen na - de pensioendrempel naderen of reeds
overschreden hebben. Kan die kennis op één of andere manier
geborgd worden? En als we dat willen, hoe pakken we dat dan
aan? Een belangrijke vraag, want een oude telefoon of een
oude schakelkast zijn maar doods als ze niet kunnen werken. Er
is heel wat meer beleving als je de beltonen, ratelende verbindingen en tikkende schakelkasten kan zien en horen. Dan pas
ga je beseffen hoe complex het telefonienetwerk vroeger was
en vandaag nog steeds is, en waarom dat netwerk wel eens
overbelast geraakt als iedereen tegelijk belt om bijvoorbeeld
”Gelukkig Nieuwjaar!” te wensen.

Waarschootstof en het educatief pakket voor de
lagere scholen
In 2017 zette architecte Julie D’Aubioul met één e-mail heel
wat in beweging in Waarschoot. Ze lanceerde, begeesterd door
een bezoek aan textielbedrijf B&T Textilia, een initiatief om in
2018 het textielverleden van Waarschoot (ondertussen fusiegemeente Lievegem) terug op de kaart te zetten. Tijdens dat jaar
sprongen heel wat vrijwilligers en enthousiastelingen op de
kar. Ook ETWIE was vanaf de eerste verkennende vergadering

aan boord. Onder begeleiding van COMEET/Erfgoedcel
Meetjesland en IOED Meetjesland werden eind 2018 meteen
twee dossiers ingediend voor een groots project met aftrap in
2019. Een succes, want beide aanvragen werden goedgekeurd.
Niet veel later ging het project met de toepasselijke naam
‘Waarschootstof’ van start.
Doorheen het jaar werden tal van textielworkshops georganiseerd. Er werden wandelroutes uitgestippeld en bewandeld.
Op inzameldagen werden herinneringen, verhalen, foto’s
en objecten uit het Waarschootse textielverleden bijeengebracht. Er werd een Waarschootstoffilm gemaakt (te bekijken
via Youtube: ‘Waarschootstof, de Film’). Er werd een boek
over de textielgeschiedenis van Waarschoot geschreven, er
werden totebags geweven, nocturnes met boeiende lezingen
over industrieel erfgoed bijgewoond en er werd een tentoonstelling geopend... Enorm veel lof voor de enorme inzet van de
werkgroep, die hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat!
Ook ETWIE droeg een steentje bij door in samenwerking
met Erfgoedcel Meetjesland, Team Cultuur van de gemeente
Lievegem en enkele gemotiveerde leerkrachten uit het lager
onderwijs een uitgebreid educatief pakket uit te werken op
basis van al deze initiatieven. Het was een fijne samenwerking.
Het werd een leuke, leerrijke zijsprong voor ETWIE. In 2014 had
ik de opleiding Erfgoed en Onderwijs, georganiseerd door het
expertisecentrum voor Erfgoededucatie van VIVES Hogeschool,
gevolgd, maar er had zich nog geen opportuniteit voorgedaan
om wat ik daar had geleerd in de praktijk toe te passen. Dit
was dus een mooie kans om enige ervaring in het maken
van een educatief pakket op te doen. Leerkrachten warm
maken, speuren naar geschikt materiaal, het uitdenken en
uitwerken van leuke, leerrijke (en gezien de maximumfactuur
in het lager onderwijs bovenal budgetvriendelijke) activiteiten.
Ervoor zorgen dat naast geschiedenis ook andere vakken (bv.

wiskunde, taal, aardrijkskunde) en vaardigheden (onderzoeken,
analyseren, informatie verwerken) aan bod kwamen... Het
resultaat mag er zijn.
Voor mij was de leukste uitdaging het bedenken en vormgeven
van een bijzonder eenvoudig houten bouwpakket waarmee
leerlingen een eigen functioneel weefraam in elkaar kunnen
timmeren. Doel was om de stukprijs onder 1.50 euro per
persoon te houden – want dergelijke kant-en-klare bouwpakketjes schommelen al snel tussen de 7 en de 42 euro, ver boven
het budget van een lagere school - en dat is gelukt!
We hopen hiermee de volgende generatie inwoners van
Waarschoot een interesse voor weven, een appreciatie voor
textiel en een breder inzicht in het verleden van hun gemeente
bij te brengen.

“De samenwerking met ETWIE is bijzonder vlot
verlopen en ik was blij dat Robin zich met veel
enthousiasme en expertise volledig voor het
educatief pakket ‘gesmeten’ heeft. Een klas van
het vijfde leerjaar heeft het pakket al getest en
zij keurden het unaniem goed. De opdrachten
zitten vol afwisseling en vooral het weven wordt
heel erg gesmaakt. Zelf heb ik ook veel geleerd
uit onze samenwerking, van leuke proefjes met
textiel tot weten in welke doe-het-zelf winkel je het
best je hout kan laten verzagen. Ik hoop dat de
erfgoedcel nog vele projecten samen met ETWIE
mag uitwerken!”
Leontine Dhondt, erfgoedconsulent COMEET
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Een bericht dat goed werd opgepikt bovendien: Leofoon kreeg
onder andere bezoek van RINGtv. (Ha, RRRRINGtv, toepasselijk
voor een telefoniedag!) Zij kwamen een reportage maken die
je via deze link kan bekijken: https://www.ringtv.be/nieuws/
telefoonverzamelaars-wisselen-expertise-uit-bij-leofoon.

13

ETWIE JAARBOEK 2019

Enkele klompenmachines in 't Klingspoor in
Sint-Gillis-Waas. © ETWIE
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KLOMPEN
“Holderken bolderken
loopt op zolderken
mee zijn muile vol menschenvleesch”
Had je me enkele jaren geleden gezegd
dat ik enthousiast zou worden van
klompen, ik zou gelachen hebben.
En toch…

Sinds 2013 brengt ETWIE klompenmakers en -liefhebbers samen om hun
immaterieel erfgoed te borgen. In 2017 voegde toenmalig Vlaams minister
van Cultuur Sven Gatz de klompencultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze lijst draagt bij tot de zichtbaarheid
van het ambacht en de traditie, en stimuleert publiek en betrokkenen om er
bewust mee om te gaan. Sinds 2018 zijn de klompenpartners verenigd in het
Klompenforum, dat bestaat uit zowel klompenmakers en privéverzamelaars
van klompen als collectiebeherende organisaties en erfgoedcellen.
Ronny Mondelaers is fervent klompenmaker en -demonstrator. Hij leerde de
stiel van zijn vader, een enorm bezielde man die tot zijn overlijden in 2018
de oudste klompenmaker van het land was. Tim Van Goethem vertegenwoordigt de jongere garde en wil vol passie en overtuiging het handmatige
klompenmaken beheersen en toekomst geven.

Sam Mondelaers
© Klompenmuseum Den Eik

klompencollectie is te zien in belevingscentrum ’t Klingspoor in
Sint-Gillis-Waas. Ook erfgoedcel k.ERF en erfgoedcel Waasland
droegen hun steentje bij. Om elk van deze partners een stem
te geven en verbondenheid te creëren door middel van een
gemeenschappelijk project, besloten we in de zomer van 2018 om
een folder te maken waarin het ambacht van het klompenmaken
werd voorgesteld.
De folder draaide groter uit dan verwacht… Naar aanleiding
van Erfgoeddag 2019, met als thema ‘Hoe maakt u het?’
stelden we immers een heuse publicatie voor: Kletterende
klompen, klompenerfgoed in de 21e eeuw. Op maar liefst

58 pagina’s wordt de klompenmakerij in heel wat facetten belicht.
Jong en oud komen aan het woord en er zijn korte bijdragen over
de geschiedenis, grondstof en vervaardiging van de klomp.
Daarnaast vertellen enkele musea over hun klompencollecties:
het MOT, Openluchtmuseum Bokrijk en Klompenmuseum Den
Eik. Ten slotte is er een uitgebreid artikel over klompenmakersmachines en hun merken. Interesse in de publicatie? Stuur ons
een mailtje en we sturen een exemplaar op!
Ondertussen kocht ik bij Klompenmakerij Verreydt-Verboven in
Grobbendonk twee paar kleine klompjes, waar mijn tweelingpeuters nu vrolijk mee rondkletteren in huis. Lawaaierig wel, dat
erfgoed!

“Ik vind het Klompenforum een meerwaarde, des
te meer omdat de samenwerking zich voor ons
vooral manifesteert in persoonlijke contacten met
diverse partners. Zeker met Tim Van Goethem
botert het zeer goed. Wij stoten af, hij investeert.
De samenwerking met Steven (van het MOT, nvdr)
en met ETWIE ervaren we als zeer waardevol.
De klompenmakerij zou nooit dit niveau halen
zonder jullie medewerking.”
Eric De Keyzer, De Klomp De Klinge vzw
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Verder maakt ook TWIE-duizendpoot Luc Verachtert deel uit
van het Klompenforum. Met zijn kennis over machines en
merken blaast hij iedereen omver. Het MOT, Museum voor
de Oudere Technieken bewaart dan weer heel wat klompenmakersgereedschap, gaande van bijlen en messen tot haken en
zagen. Openluchtmuseum Bokrijk heeft eveneens een collectie
en zelfs onroerend klompenerfgoed in huis. Het enige Vlaamse
museum dat uitsluitend gewijd is aan de klompenmakerij is
het Klompenmuseum Den Eik in Laakdal. De Klomp De Klinge
vzw is een vereniging die demonstreert, verzamelt, onderzoekt
en doorgeeft, als eerbetoon aan de duizenden klompenmakers die ooit in het Waasland actief waren. Een deel van hun
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Met een kleuter in huis kan je niet
om de brandweer heen: puzzels,
brandweerwagens in alle vormen en
maten, Brandweerman Sam op de tv…
Het project rond het brandweererfgoed
werd hier thuis dan ook met veel
interesse gevolgd. Iedereen kent wel
de mooie roodblinkende wagen van
Samson & Gert (ja, die waarmee ze de
poes van mevrouw Praline uit de boom
halen), maar wat is het erfgoed van de
brandweer nu in het echt?

Al sinds mensenheugenis ontstaan er branden en tracht de mens deze onder
controle te krijgen om de brandschade te beperken. Een brand vernietigt
de leefomgeving van de mens en maakt dodelijke slachtoffers. Waar de
mens vroeger vaak genoodzaakt was om louter de schade van een brand te
beperken - denk maar aan het vermijden van het overslaan van branden van
het ene houten huis naar het andere - kwam de focus doorheen de tijd meer te
liggen op bewustwording en het treffen van preventieve maatregelen zodat de
risico op brand wordt beperkt. Doorheen de jaren bleven er op verschillende
plaatsen diverse soorten erfgoed van de brandweer bewaard.
In de eerste plaats zijn de gebouwen waar de brandweer zich doorheen de
tijd vestigde een tastbaar restant. ETWIE heeft het onroerend erfgoed niet als
werkterrein, dus liet ik deze links liggen in het waarderingstraject.
In de tweede plaats zijn er de objecten zoals wagens, uniformen, koppelingen,
hydranten, brandblusapparaten… Binnen de groep objecten maken we een
onderscheid tussen de materiële restanten die betrekking hebben op de
werking van de brandweer en de interventies. Daarnaast is er ook nog materiaal
bewaard dat gerelateerd is aan het verenigingsleven dat zich afspeelde
in de marge van de brandinterventies. Zo werden er vroeger toernooien
en wedstrijden georganiseerd tussen verschillende korpsen in binnen- en
buitenland, bestonden er voetbalploegen binnen een korps… Hiervan zijn vaak
truitjes, trofeeën, medailles en andere aandenkens bewaard. Dit materiaal is
nog in beperkte mate terug te vinden in verschillende hulpverleningszones.
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Naast de objecten bleef een grote hoeveelheid archiefmateriaal bewaard. Deze bronnen getuigen over de interventies,
de personeelsbezetting, de aankoop en het onderhoud van
materiaal en de plaatselijke reglementering met betrekking
tot brandpreventie. In het archief is kortom de hele werking
van de brandweer terug te vinden. Het is dan ook belangrijk
om eveneens aandacht te besteden aan het archief als bron
van informatie. Door de verschillende hervormingen bij de
brandweer, de regelmatige verhuis naar een nieuw onderkomen
of de slechte zorg voor deze archieven is er al veel materiaal
verloren gegaan. Brandweerarchieven worden in eerste
instantie bewaard in de brandweerkazerne zelf; na verloop van
tijd gaan deze naar het stads- of gemeentearchief. De laatste

brandweerhervorming van 2015, waarbij de kazernes en posten
worden ondergebracht in grotere hulpverleningszones, stelt de
plaatsing van de archieven voor nieuwe problemen. Wie draagt
nu zorg voor deze archieven zodat dit waardevol materiaal voor
de toekomst bewaard blijft?
Naast archiefmateriaal, is er nog veel documentatie zoals
boeken, folders en foto’s bewaard. Veel van dit materiaal
vormt een goede bron voor de datering van objecten en
de reconstructie van de geschiedenis van de plaatselijke
brandweer. Heel wat Vlaamse steden hebben de geschiedenis
van ‘hun’ brandweerdienst onderzocht en/of beschreven in
boekvorm of online, vaak naar aanleiding van een jubileumjaar.
Ten slotte zijn er nog de immateriële aspecten van het
brandweererfgoed, zowel verbonden aan de brandbestrijding
als aan het verenigingsleven. De kennis van en de omgang
met het blussen van branden wordt doorgegeven van de ene

generatie op de volgende. Ook de kennis met betrekking tot
het erfgoed wordt vaak nog mondeling doorgegeven en dreigt
verloren te gaan wanneer een oudere generatie met pensioen
gaat. Verhalen over legendarische branden of rampen, gelinkt
aan het materiaal, geven meer informatie over het belang
en de waarde ervan, maar werden niet altijd vastgelegd of
doorgegeven. Gebruiken en tradities zoals de organisatie van
tornooien tussen verschillende korpsen en festiviteiten rond
Heilige Barbara, patroonheilige van de brandweer, maken
eveneens deel uit van dit immateriële erfgoed.
Uit het project rond het waarderen van het brandweererfgoed
in Vlaanderen trokken we een aantal lessen:
- Brandweerlieden zijn geen museummedewerkers. Het zijn
veelal gepassioneerde verzamelaars die – geheel begrijpelijk –
weinig tot geen kennis hebben over het behoud en beheer
van een collectie. Dit gebrek aan kennis uit zich in het
ontbreken van registratiegegevens, toestandsbeschrijvingen

en het bijhouden van inhoudelijke kennis die nodig is voor
het begrijpen en inschatten van het belang en de waarde
van een object of stuk. Men weet ook niet waar men terecht
kan voor hulp en ondersteuning rond deze onderwerpen.
Daartegenover staat wel dat men een grote inhoudelijke
kennis heeft over het materiaal zelf, en deze graag deelde
met ons.
- Er zijn veel en diverse actoren bezig met brandweererfgoed.
Men is in deze sector echter slecht op de hoogte van wat er
zich elders bevindt. Collecties zijn niet altijd opengesteld of
publiek toegankelijk. Onderlinge expertisedeling is minimaal.
De oprichting van een werkgroep rond brandweererfgoed in
Vlaanderen lijkt ons een eerste stap in de goede richting.
- Het lokale belang speelt binnen de brandweererfgoedsector
een grotere rol dan het federale karakter van de brandweer
vandaag. Een object, archief of documentatie vindt zijn
waarde vaak in de lokale geschiedenis waarbij een voorwerp
of een wagen een rol speelde in een lokale brand of ramp. Bij
herbestemmingen moeten we zeker rekening houden met
dit lokale belang en zoeken naar een lokale herbestemming.
Brandweererfgoed is dus een zeer divers en boeiend geheel,
wat het niet altijd makkelijk maakt om ermee om te gaan.
De brandweermannen en het omvangrijke materiaal stelden
mij in 2019 voor grote uitdagingen, maar ook voor plezante
ontdekkingen en ontmoetingen.

Meer weten?
We brachten een verslag uit over dit pilootproject rond
waardering van het Vlaamse brandweererfgoed. Interesse?
Stuur een mailtje naar sanne@etwie.be en we bezorgen je een
exemplaar!
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Meer materiaal is bewaard in de private verzamelingen van
oud-brandweerlieden, thuis of in private musea. Zo ontstonden
ook de collecties van het Brandweermuseum in Aalst en in
Mechelen.
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Ik reis mee
Twee jaar maak ik intussen deel uit van
ETWIE. Ik ben slechts een klein radertje
in het topteam en zet gemiddeld één
dag per week mijn schouders onder
de online communicatie. De andere
vier dagen werk ik voor het Industriemuseum. Ik sta nog elke dag versteld
van wat mijn teamgenoten allemaal
verwezenlijken. De vele projecten
waarmee Joeri handig jongleert, de
tonnen weetjes die Robin elke dag op
ons afvuurt, de fijne ideeën die Lieselot
telkens opnieuw enthousiast in de groep
gooit… Ook in 2019 kon ik via artikels,
verslagen en sociale media met hen
meereizen door erfgoedland, over de
grenzen heen. En jullie mogen mee.
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Lieselot legt linken in Brno
Begin juni, net voor de eerste zomerdagen, trok Lieselot naar het zonovergoten
Brno in Tsjechië voor de jaarlijkse conferentie van Universeum (European
Academic Heritage Network). Het thema van de bijeenkomst was meteen een
hele mond vol: ‘Universitaire musea en collecties als netwerken om de wereld
te begrijpen: het vormgeven van verhalen over kennis voor verleden, heden,
toekomst.’
Eén verhaal dat Lieselot meebracht, was dat van de inter-, multi- en transdisciplinariteit. Het is bijzonder belangrijk om linken te leggen tussen verschillende
objecten en collecties, tussen diverse academische disciplines, maar ook
met andere musea en organisaties én met hot topics als klimaatverandering
of koloniale collecties. Enkel zo maak je een verschuiving mogelijk van een
elitepubliek naar het brede publiek en bijgevolg de volledige samenleving.
Er werd in Brno ook druk gebrainstormd over nieuwe media, nieuwe trends,
nieuwe digitale tools… voor universiteitsmusea. Een mooie afsluiter werd
voorzien door Steph Scholten, directeur van The Hunterian, University of
Glasgow. Hij besloot dat het belangrijk blijft om regelmatig samen te komen en
niet alleen succesverhalen - maar ook de misstappen of vergissingen - te delen
met elkaar: we kunnen er alleen maar uit leren!

Robin ‘keeps talking’ na zijn bezoek aan
Londen

Oktober 2019 bracht voor Joeri een uitstap naar Berlijn
met zich mee, want daar ging het 15e ERIH-congres
door. Het Europese netwerk rond industrieel erfgoed
legde de focus op industrieel erfgoedtoerisme.

Robin stak in november 2019 het kanaal over. Hij
bezocht er in Londen de jaarlijkse bijeenkomst van het
Business Archives Council (BAC). Thema van het event?
Het aanmoedigen van het bouwen van netwerken,
en samenwerkingen opzetten rond bedrijfsarchieven.
“The archive is not an island”, klonk het bij het BAC.
Robin gniffelde in zijn continentale vuistje.

Zeer inspirerend vond Joeri de lezing van dr. Peter
Wakelin, zelfstandig erfgoedonderzoeker uit Wales.
Die stelde op basis van zijn origineel onderzoek naar
19e-eeuwse reisverslagen vast dat ervaringen en
belevingen in industriële regio’s - met een link naar
natuur – zelfs toen al bovenaan de lijst van reizigers
stonden. Boodschap aan erfgoedsites vandaag? Koppel
een belevenis aan je verhaal en creëer een mix van
erfgoed en avontuur! Ik denk al spontaan aan het
beklimmen van schoorstenen of een death ride van
indrukwekkende fabrieksgebouwen…

Wat Robin het meeste bijbleef in Londen was de
boodschap ‘keep talking’. Bedrijfsarchieven zijn zelden
gekend bij onderzoekers, academici of erfgoedwerkers,
terwijl er vaak een enorm potentieel in de collecties
van bedrijven schuilt. Maar nog onbekender is het
bedrijfsarchief vaak bij de onderneming zelf! Tijdens
de bijeenkomst namen verschillende bedrijfsarchivarissen het woord. Het is al vrij zeldzaam dat bedrijven
een archivaris in dienst hebben, en zelfs dan blijkt
dat binnen het bedrijf haast niemand weet dat er
een archivaris actief is, wat die doet of waarom het
bedrijf historisch materiaal goed wil bijhouden. Om uit
dat vergeethoekje te raken is er maar één oplossing:
proactief blijven praten over het archief, de collectie,
de verhalen en de mogelijkheden om hier iets mee
te doen. En dat gewoon blijven volhouden tot je
anderen ofwel enthousiast hebt gemaakt, ofwel dat
ze meestappen in je verhaal zodat je er eindelijk over
ophoudt. Dus toon wat je hebt. Deel leuke anekdotes
en beelden. Contacteer universiteiten zelf en nodig
meteen een professor uit om eens in je archief rond te
komen neuzen. Dan komt van het één vast het ander!

De toekomst lijkt momenteel volledig open te
liggen voor detourism: reisbureaus die pakketten
ontwikkelen naar verlaten industrieelerfgoedregio’s.
Dit roept weliswaar ook veel vragen rond veiligheid en
wenselijkheid op… De valkuil is dan weer overtourism:
een teveel aan bezoekers, zoals bij brouwerij Pilsner
Urquell in Plzen (Tsjechië) of mijnsite Cracow Saltworks
Museum in Wieliczka (Polen). Zoals zo vaak zal de
gulden middenweg vermoedelijk een oplossing bieden?

Ik ben al razend benieuwd waar Sanne me in 2020 mee
naartoe neemt!
Collectie Industriemuseum
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Joeri gaat volledig voor de mix in Berlijn
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TWIE…
dat is ook een Europees verhaal
Het erfgoed van techniek, wetenschap
en industrie is een belangrijke getuigenis
van de evolutie die onze samenleving
de afgelopen drie eeuwen doormaakte.
Zoals de artikelen in dit jaarboek
aantonen, gaat het om erfgoed dat
zowel lokaal als nationaal veel betekenis
heeft en geeft. Maar daar stopt het
uiteraard niet. Het TWI-erfgoed vertelt
een verhaal met een Europese en zelfs
internationale dimensie.

Werelderfgoedsite Völklingen Hütte © Bart Van Acker

Het aantal performante TWIE-netwerken dat zich de laatste decennia
ontwikkelde, is hier een goed voorbeeld van. Ik ga graag even dieper in op het
belang en de rol van één van die netwerken waar ook ik sterk aan participeer.
ERIH, European Routes of Industrial Heritage, is als enig industrieelerfgoednetwerk erkend door de Europese Raad als Culturele Route. Het netwerk zet
zich namelijk in om via het thema industrieel erfgoed de Europese waarden
aan te sterken en ook het inzicht in onze gedeelde Europese geschiedenis te
versterken.

De verklaring van Duisburg: het ontstaan van ERIH
Onder impuls van verschillende industrieel-archeologische sites in België,
Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië is in 1999 ERIH als idee ontstaan. Het
doel was om onder die merknaam een netwerk te ontwikkelen. Dat netwerk
wilde de transitie van actieve industrieën naar erfgoedsites met potentieel
begeleiden en de krachten bundelen om zo het industrieelerfgoedtoerisme in
Europa op de kaart te zetten. Innovatieve ideeën, toeristische ontsluiting en
valorisatie vormden de kernbegrippen van de verklaring van Duisburg, dat aan
de basis lag van het INTERREG-project (een Europees subsidiekanaal) dat in
2001 is ingediend en goedgekeurd. ERIH kon officieel van start gaan!
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ERIH vandaag

ERIH in België?

In this era of great changes to our European nations and cities,
industrial heritage is an important witness to our common history
and identity. The common history of European industry has played
and will continue to play an important part in the culture and identity
of our European nations and it offers possibilities to create both
shared and individual identities.

Na meer dan twintig jaar activiteit is ERIH uitgegroeid
tot het grootste industrieelerfgoednetwerk in Europa.
Tot dat netwerk behoren meer dan 300 sites en musea
in 26 Europese landen. Een kernelement in de werking
is de succesvolle website www.erih.net, die maandelijks
door meer dan 120.000 unieke bezoekers geraadpleegd
wordt. Die website bundelt meer dan 1850 relevante
TWIE-sites in Europa en geeft meer informatie over 14
uitgewerkte themaroutes. Eén van mijn favoriete routes
gaat over het Europese mijnerfgoed. Ik heb in een vorige
carrière nog onderzoek gedaan naar de geschiedenis
van de Limburgse mijnen. Deze ERIH-themaroute
laat mooi zien dat er vele gelijkenissen zijn tussen de
verschillende sites, maar eveneens vele verschillen
in de sociaaleconomische en culturele geschiedenis
van die regio’s. Er verschijnt op de website regelmatig
nieuw onderzoek naar de industriële geschiedenis
van Europa en biografieën van captains of industry
worden aangevuld. ERIH voert ook beleidsonderzoek:
de Industrial Heritage Barometer is een lopend, kwantitatief onderzoek naar het belang van het industriële
erfgoed in Europa.

Op dit ogenblik telt België 5 ERIH-leden: DIVA,
Industriemuseum, Mijnmuseum Beringen, Blegny en
Bois du Cazier. Daarnaast zijn tientallen sites reeds
aangemeld op de website. ETWIE is een aantal jaren
actief binnen het netwerk. De laatste jaren heb ik
dit engagement sterker opgenomen: in 2017 ben
ik namelijk national representative geworden voor
de TWIE-sector in België, met als doel het lokale
TWI-erfgoed Europees onder de aandacht te brengen
en daar waar mogelijk projecten te initiëren. In de
bijdrage van Hannelore hebben jullie gelezen dat
ik jaarlijks deelneem aan de ERIH-congressen en
participeer aan andere ERIH-initiatieven. Zo ben ik in
2019 uitgenodigd door de Tsjechische ERIH-vertegenwoordiger Tomas Raboch om een lezing te geven op
de eerste Industry Open Conference in Plzen. Ik sprak
er over de lopende initiatieven om het TWI-erfgoed te
borgen en deed veel inspiratie op om, naar analogie
met initiatieven in Duitsland (ExtraSchicht) en Polen
(Industriada), een eigen industrieelerfgoedfestival te
ontwikkelen. Wordt zonder meer vervolgd!

The accessibility of our cultural heritage is a key element in
experiencing this identity and it helps us to understand better our
common roots. The sustainable development of our industrial
heritage helps to secure the economic and social regeneration of
municipalities. Historical continuity creates a sense of belonging and
respect for the historical environment.
‘The European Route of Industrial Heritage’ is a project that
underlines the importance of our shared industrial past. It will create
accessibility to Europe’s industrial heritage for the inhabitants of
our nations and will help identify the locations where sustainable
redevelopment has to take place.
In our professional involvement with industrial heritage, we are
aware of its major importance for the future of spatial planning,
cultural heritage tourism and recreation and for the individual
identities of nations.
We embrace the ERIH concept with its network of Anchor Points,
Transnational Theme Routes, and Regional Routes as a convincing
programme for transnational cooperation and regional tourism
development.
Therefore ERIH - The European Route of Industrial Heritage – is our
common concern.

De laatste jaren zet ERIH meer en meer in op
projectwerking. Leden kunnen via eenvoudige
aanvragen deelnemen aan initiatieven die inspelen op
kennis- en expertisedeling. Een inspirerend voorbeeld
is het project Twinning of Sites. Twee Europese sites
die werken rond een gelijkaardig thema (bijvoorbeeld:
textielmusea die inzetten op het borgen van immaterieel
erfgoed) kunnen een beurs aanvragen die de kosten
dekt voor leertrajecten die in beide sites worden
opgezet. De eerste resultaten van deze Twinning of
Sites zijn alvast veelbelovend!

“ERIH network truly belongs to one of the greatest
cultural networks in Europe, bringing together industrial
sites, places and professionals around all European
countries. Thanks to the passion and love for industrial
heritage of the people involved around the continent, we
are able to collect the benefits of a functional cooperation
within the ERIH network. And networking, exchanging
ideas and learning from the best practices belongs to one
of the most valuable advantages that ERIH has to offer to
its members and partners. Let’s hope, we will be able to
continue in this very successful European cooperation
also in the new era, that is ahead of us.”
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Verklaring van Duisburg
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Tomas Raboch, Tsjechisch ERIH-coördinator

Als de coronacrisis er geen stokje voor steekt,
heeft Vlaanderen in 2020 de eer om het zestiende
ERIH-congres te organiseren. Dat zou dan plaatsvinden
tussen 7 en 9 oktober in het Gentse Industriemuseum!

Meer weten?
www.erih.net

Een Belgische stoommachine in het Rahmi M. Koç Museum
in Istanbul, ontdekt tijdens een congres is 2016. © ETWIE

In 2018 vroeg Pierre Vangroenweghe uit Izegem
erfgoedcel TERF om hulp om een toekomst te
zoeken voor zijn levenswerk. De erfgoedcel
contacteerde op zijn beurt ETWIE. In zijn
privémuseum ‘Den temmerman en z’n aloam’
had Pierre namelijk een bijzonder diverse
en omvangrijke collectie gereedschappen,
materialen en objecten die te maken hebben
met houtschrijnwerk. Schaven, hamers en
zagen, maar ook: een collectie glas om te tonen
waarmee je rekening moest houden bij het
maken van een raam. Een collectie nagels om
het enorm brede scala aan specifieke nagels te
onderstrepen. Speciale hamers om bepaalde
nagels in te kunnen kloppen. Gereedschap
om het gereedschap van de schrijnwerker te
onderhouden. En nog zo veel meer.

Een deel van de collectiestukken uit het museum zijn afkomstig uit het
familiebedrijf - de Vangroenweghes zijn al verschillende generaties actief
als schrijnwerker, sinds 1695! - maar heel wat materiaal verzamelde Pierre
ook via toevallige contacten, aankoop, recuperatie uit afbraak, schenkingen
van collega’s uit de sector… Hij streefde ernaar de bezoeker te kunnen
tonen wat een schrijnwerker allemaal kan maken. Goed gereedschap speelt
daarbij een rol, maar nog belangrijker zijn kennis van materialen, ruimtelijk
inzicht, de ontwerpvaardigheden van de schrijnwerker en het vermogen
om eenvoudigweg veel, hard, nauwkeurig en verzorgd te werken.
De verzameling van Pierre was zeer omvangrijk en erg divers. Om de
collectie een tweede leven te geven was het uitvoeren van een basisregistratie van de vele stukken noodzakelijk. Geïnteresseerde partijen
willen namelijk graag een overzicht hebben van de collectie om te kunnen
inschatten of een herbestemming van dit materiaal voor hen financieel,
logistiek, inhoudelijk... mogelijk is. Ter plaatse komen kijken is natuurlijk
ook nodig, maar er is doorgaans zovéél te zien en te weinig tijd om elk
object de revue te laten passeren.
Eind 2018 startte ETWIE met basisregistratie op deelcollectieniveau,
zodat gericht gezocht kon worden naar geschikte partners voor een
herbestemming. De basisregistratie werd uitgevoerd op maat van Pierre,
want omwille van gezondheidsredenen was het voor hem niet mogelijk om
er langer dan 4 uur per dag bij te zijn. Het werkritme? Eén namiddag per
week, en dat 11 keer na elkaar. Soms met een weekje extra ertussen.
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herbestemming van een collectie
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Zo’n lange samenwerking schept al snel een band. Ik
kwam graag bij Pierre over de vloer. Ook in mijn vrije
tijd durfde ik er al eens binnen springen om verder
te praten en dingen te ontdekken. Collecties zoals die
van Pierre zijn echte levenswerken. Dus spraken we
uitvoerig over zijn visie op het museum, zijn passie voor
schrijnwerk, waarom hij bepaalde objecten er absoluut
in wilde, wat hij aan bezoekers wou meegeven bij een
bezoek, welke vragen of bedenkingen hij hoopte op te
roepen. Bij Pierre ging het echt om de liefde voor het
schrijnwerk, validatie voor dit vakmanschap en respect
voor het harde werk van honderden vaardige handen
die zoveel moois gemaakt hebben.
Elke keer ontdekten we samen een ander hoekje van
het privémuseum en gingen we stapsgewijs door
de objecten. Pierre kon vlot vertellen. Soms wist hij
alles over een object, soms gingen we samen op zoek
naar wat dat vreemde ding nu precies was. Want
hij verzamelde ook graag stukken die hij niet kon
thuisbrengen om te speculeren over waarvoor het nu
juist dient. Als smaakmaker werden enkele stukken uit
de collectie in de kijker gezet op de website van ETWIE
en TERF, van de vouwbak en aanzetstaalhouder tot een
bijzonder gesmeed nageltje en een beitel. Objecten
die je tijdens een eerste bezoek aan het museum niet
meteen zouden opvallen tussen alle andere stukken,
maar eens je er de aandacht op vestigt plots erg
interessant blijken te zijn. We hopen dat dit potentieel
geïnteresseerden warm kan maken om de collectie
grondig te verkennen en op erfgoedwaarde te schatten.
Ik kreeg veel respect en bewondering voor Pierre en
zijn collectie. Ik leerde dankzij hem enorm veel bij op

korte tijd. Bij het afronden van de basisregistratie was
hij zelf verrast over hoeveel items hij bij elkaar had
gebracht. Hij hoopte op een herbestemming van zijn
collectie waarbij het geheel samen blijft. Midden 2019
werd een goede poging ondernomen door de schepen
van Cultuur van Izegem, maar deze oefening strandde
helaas. Tijdens de registratie toonden verschillende
partijen wel duidelijk interesse voor stukken van de
collectie, zowel vanuit museale hoek als van privéverzamelaars. Daarop ingaan zou echter beteken dat de
verzameling uiteen zou vallen en dat kreeg Pierre niet
over zijn hart.
Op 5 oktober 2019 overleed Pierre Vangroenweghe.
Het was een mooie begrafenis in een kerkje met
prachtig houtsnijwerk. Erg toepasselijk. Ik was daarna
een tijd van m’n melk. Ik was triest dat het niet gelukt
was om tijdig een geschikte herbestemming voor de
collectie van Pierre te vinden. Ik was dankbaar dat ik
nog zoveel tijd heb kunnen doorbrengen bij hem in z’n
museum. Ik word nostalgisch als ik het filmpje over de
aanzetstaalhouder en de vouwbak herbekijk - blij dat
die filmpjes er zijn. En ik ben hoopvol dat er nog een
mooie toekomst op de imposante collectie van Pierre
wacht. Het ga je goed, Pierre. Bedankt voor alles!
Voor wie dit leest: de collectie blijft voorlopig in het
privémuseum. Rondleidingen zijn af en toe mogelijk
dankzij de bereidwilligheid van een buurman die zelf
heel wat tijd bij Pierre in het museum heeft vertoefd
en bovendien ook vlot kan vertellen. Ga er eens langs,
nu het nog kan. Ik garandeer je dat je onder de indruk
zal zijn.
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Persoonlijk contact, bijleren, verlies
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Eén van de doelstellingen in deze
beleidsperiode is dat ETWIE haar
professionele expertise en netwerk
inzet voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van vrijwilligers
en privéverzamelaars. Concreet houdt
dit in dat ETWIE privéverzamelaars op
hun vraag individueel begeleidt op vlak
van behoud, beheer, ontsluiting en
communicatie. Robin had het al over
de helpende hand die ETWIE kan zijn,
maar graag wil ik het hebben over de
stap hiervoor: weten wie en wat er
zich allemaal afspeelt in het Vlaamse
erfgoedveld.

Waar men zich in Vlaamse velden begeeft, komt men algauw
een verzamelaar tegen
Wikipedia noemt een verzamelaar een persoon die, bij wijze van hobby
of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald type voorwerpen aanlegt.
Koekendozen van het koningspaar, postzegels, stripalbums, suikerzakjes… Je
kan het zo gek niet bedenken of iemand verzamelt het. Ook in het TWIE-veld
wordt er duchtig bijgehouden. Binnen het pilootproject rond het brandweererfgoed kwam ik een aantal gepassioneerde verzamelaars tegen. Zo
verzamelt Paul uit Lint brandweerhelmen. Zijn collectie bestaat ondertussen
uit een slordige 1300 unieke exemplaren uit binnen- en buitenland. Hij bouwde
er achter zijn huis zelfs een aparte ruimte voor. Een andere Paul, uit Mechelen,
heeft op zijn beurt een collectie van om en bij de 500 brandblusapparaten. Om
nog maar te zwijgen over datgene wat een handvol vrijwilligers in het Aalsterse
brandweermuseum bijeen verzameld hebben: de loods staat overvol! Nog
iemand die me zal bijblijven, is Gerard uit Maaseik, die een fantastische
collectie elektrische scheerapparaten heeft. Gust Van den Brande op zijn beurt
verzamelt alles wat met elektriciteit te maken heeft, en zorgt ervoor dat het in
werkende toestand verkeert. In zijn klein museum ‘Hier brandt de lamp’ kom
je er alles over te weten.
Het fijne aan het leren kennen van deze mensen is dat zij veelal ook een grote
technische en historische kennis hebben over het materiaal dat ze verzamelen.
Kennis die ze graag delen met een breder netwerk om tegelijkertijd ook hun
eigen kennis verder uit te breiden. Onder andere voor waarderingstrajecten en
herbestemmingen doen we bij ETWIE zelf beroep op de verzamelaars uit ons
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(collecties in kaart brengen)
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We helpen tevens graag als privéverzamelaars vragen
hebben over het behoud en beheer van hun collectie.
Hoe kunnen ze deze het beste beschrijven? Waar
kunnen ze informatie vinden over de restauratie van
een bepaald object? Komen ze in aanmerking voor een
subsidie of waar kunnen ze financiering vinden voor
een project? Horen er stukken niet meer thuis in hun
collectie, waar kunnen ze dan herbestemd worden?

“Voor mijn privéverzameling vind ik het interessant
om met zoveel mogelijk mensen in contact te komen,
bijvoorbeeld om gegevens over toestellen of toestellen
zelf te vinden. Het is niet alleen interessant om zelf in
de kennisbank te staan en informatie te kunnen geven
aan personen die vragen hebben over oude blussers,
maar ook om zelf inlichtingen te vinden over het lokale
erfgoed van mijn gemeente. De kennisbank is nodig
voor verzamelaars en om de gegevens over de collecties
altijd terug te vinden via de website.”
Paul Van Den Eede,
vrijwilliger Brandweermuseum Aalst

De ETWIE-Kennisbank
We geven deze privéverzamelaars trouwens graag
een podium om hun collectie vindbaar te maken voor
externen. Via de ETWIE-kennisbank kan je per thema
vinden wie iets heeft en wie iets weet. Zo willen we
niet alleen gegevens over collecties en verzamelingen
vergaren, maar die ook delen met het erfgoedveld. In
de praktijk worden medewerkers van ETWIE regelmatig
gecontacteerd met vragen over een bepaald thema,
en dan verwijzen we graag door naar één van de
vele actoren uit onze kennisbank. Zij hebben immers
de kennis die ons ontbreekt. ETWIE is in deze de
verbindende schakel, wij zorgen voor het netwerk.

Verzamel je zelf iets en wil je je collectie en je expertise graag delen
via de kennisbank? Of ken je iemand met een vraag over zijn of haar
privéverzameling, verwijs dan zeker door naar ETWIE!
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netwerk. Of we zoeken actief naar personen met een
specifieke kennis of verzameling om de hiaten in onze
eigen kennis te dichten.
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Bedreigde ambachten en oude
technieken documenteren blijft een
noodzakelijke stap in het borgen van
immaterieel erfgoed. Ook in 2019
onderzocht ETWIE volop hoe we dit
erfgoed een toekomst kunnen geven.
De komst van de meester-leerlingtrajecten bleek het geknipte moment om
ons hier nóg meer op toe te leggen.

We namen contact op met Wendy van Wilgenburg, visueel antropologe
en directeur van het Nederlandse Ambacht in Beeld Festival. Wendy maakt
regelmatig documentaires en korte films over ambachten. Samen met haar
organiseerden we in 2019 de beginnerscursus ‘Breng je ambacht of techniek in
beeld’. De cursus bestond uit vier lessen, afgewisseld met cameraoefeningen
en opnames in het atelier van een ambachtsman. Zelf waren we ook van de
partij. Onze ambachtsman? Patrick Storme, meester in het ciseleren van zilver.
De cursus bracht alvast enkele aha-momenten met zich mee…

De voorbereiding
Filmen doe je niet zomaar. Tijdens de voorbereiding mag een filmplan niet
ontbreken. Wat wordt je onderwerp? Wat wil je filmen? Wat is de meerwaarde
van film bovenop een handleiding of tekst? Voor wie is de film bedoeld? Een
filmplan dwingt je om het ambacht dat je in beeld wil brengen beter te leren
kennen, zodat je perfect voorbereid bent én weet vanuit welk standpunt je
best gaat filmen doorheen de verschillende stappen in het maakproces.
Maak zeker ook kennis met de persoon die je zal filmen en ga na welke ethische
zaken je in acht moet nemen. Wil de persoon met het gezicht in beeld komen?
Zijn er dingen die beter niet gefilmd worden? Het maken van proefopnames is
een echte aanrader. Als de ambachtsman jou leert kennen, zal hij bovendien
gewend geraken aan jou en je camera en zal je vrijer kunnen bewegen in zijn
atelier. De ambachtsman zal dan rustiger en natuurlijker overkomen op het
scherm.
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techniek documenteren
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Conclusie

Een smartphone of GoPro hebben uiteraard hun limieten. Gebruik
daarom als je kan een professionele camera bij het filmen, mét
aansluiting voor een externe richtmicrofoon. Tegelijk zet je een
koptelefoon op zodat je ruis en andere storende geluiden kan
onderscheppen en bijsturen indien nodig. Kies ook zeker een SD-kaartje
met voldoende geheugen... en neem altijd een reservebatterij en
oplader mee! Laat de ruimte het toe? Gebruik dan een statief bij je
camera. Het zorgt voor rustige beelden. Is dit niet mogelijk, dan kan
je eventueel een ‘buikstatief’ gebruiken. Vloeiende bewegingen tijdens
het filmen zijn namelijk essentieel om rustige beelden te krijgen.
Vergeet ook niet tijdig te ademen…

De workshop vonden we heel nuttig om een eerste portie expertise
op te bouwen. Zo kunnen we ook zelf bedreigd immaterieel erfgoed
in beeld helpen brengen én bij het inschakelen van een professionele
documentairemaker kunnen we voortaan aangeven wat er zeker in
beeld moet komen bij het filmen van ambacht of techniek. Zo kunnen
we de dankbare spil vormen tussen beoefenaars van een ambacht en
videasten! Benieuwd naar alle tips en tricks? Download ze allemaal via
www.etwie.be.

Filmen en monteren
‘Inzichtelijk filmen’ is van levensbelang. Probeer het maar eens: de
ene persoon strikt de veters, de andere persoon filmt. Het strikken
van veters kan je opdelen in verschillende stappen en dié stappen
wil je in beeld brengen. Gaat het te snel, dan kan je niet zien hoe de
strik gemaakt wordt. Film je vanuit de verkeerde hoek, dan kan er
een schaduw zijn die voorkomt dat je bepaalde details ziet. De shots
zijn dan niet ‘inzichtelijk’ genoeg. Zo gaat het ook bij het filmen van
een ambacht of techniek: je wil alle deelaspecten in beeld brengen.
Denk ook aan de verschillende perspectieven: vooraanzicht, boven de
schouder, close-up... Dat zorgt voor een interessante afwisseling van
beelden bij de kijker, die zo ook aandachtiger blijft.
Voor de montage van je filmproject kan je werken met programma’s als
Adobe Premiere Pro of Final Cut Pro. Eerst plaats je alle filmpjes op een
tijdlijn en bekijkt ze stuk voor stuk. Daarna kies je welke scènes je zal
gebruiken en waar je gaat knippen. Je kan gerust spelen met verschillende
instellingen en soorten overgangen hier!

“Wie weet gaan we in de toekomst ook zelf nog eens aan
de slag met de camera! We hebben dan alvast geleerd in
deze cursus dat het enorm helpt om het proces dat je in
beeld wil brengen vooraf al eens gezien te hebben.”
Chantal Bisschop & Laura Danckaert
Centrum Agrarische Geschiedenis

“Wij hebben veel bijgeleerd tijdens de cursus, al is
het maar om op een bewustere manier naar video’s
te kijken. Daarnaast leerden we dat er verschillende
manieren zijn om een ambacht in beeld te brengen:
er zijn commerciële filmpjes, instructiefilmpjes...”
Nele Behaeghel & Ina Ruckebusch
Bakkerijmuseum
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De uitrusting
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Waarderen, naar waarde schatten, waarde
bepalen… De voorbije jaren is er al veel inkt
gevloeid over het onderwerp. De pilootprojecten waardering sproten als paddenstoelen
uit de grond, met dank aan twee rondes impulssubsidies van voormalig minister van Cultuur,
Sven Gatz. Ook ETWIE werkte in 2018-2019
een waarderingstraject uit en onderzocht het
brandweererfgoed in Vlaanderen en meer
specifiek de collecties van de brandweermusea
in Aalst en Mechelen. Welke valkuilen zijn we
tegengekomen bij het waarderen van de
(deel)collecties? En vooral: wat zijn we met al dat
waarderen?

Weet wat je waardeert
Een absolute voorwaarde voor de start van het waarderen zelf is weten
wat je waardeert. Dit vereist een uitgebreide fase van vooronderzoek.
Deze fase kan zelfs langer duren dan het effectieve waarderen. Hoe
beter je je onderwerp kent en weet waarover het gaat, hoe grondiger
de waardering kan gebeuren. In de praktijk is het echter niet altijd
mogelijk om een uitgebreid onderzoek, vaak samenhangend met een
update van de registratie, uit te voeren. Dit was het geval voor de
enorme collectie die het Brandweermuseum in Aalst beheert.
Als projectmedewerker had ik niet de tijd om de hele collectie op
stukniveau te onderzoeken en te registreren. Tijdens de onderzoeksfase
las ik mij in de geschiedenis van de brandweer en haar erfgoed
wereldwijd in, maar een expert in brandweerwagens en -materiaal
ben ik nooit geworden. Het was daarom van belang dat personen met
kennis van het onderwerp en de collectie zich engageerden in het
waarderingsproject. Dit is echter minder vanzelfsprekend dan het lijkt.
Kennis delen en inzetten bij een waardering vraagt tijd, energie en
goodwill van personen die hier niet altijd persoonlijk baat bij hebben.
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tips voor een geslaagd traject

43

Joost Vanhessche, Fokus-100

Maak duidelijke afspraken voor je begint
Een valkuil bij het waarderen is het gebrek aan
afspraken met partners en betrokkenen. Alle neuzen
moeten in dezelfde richting wijzen. Bij aanvang van
de waardering was er een duidelijke aanleiding
geformuleerd voor het traject in Aalst en Mechelen. Uit
deze aanleiding kwamen een aantal concrete vragen
naar voor die tijdens de waardering beantwoord
moesten worden. Een enkelvoudige aanleiding en een
concrete vraagstelling zijn essentiële elementen voor
het slagen van een waarderingstraject. Echter, bij de
start en tijdens het traject doken er andere vragen en
verwachtingen op. In de eerste plaats kwamen deze van
de vrijwilligers van beide musea, die een waardering
zoals geformuleerd in de subsidieaanvraag gaandeweg
in twijfel trokken. In Aalst verschenen er andere noden
en verwachtingen op het toneel wanneer één partner
afhaakte als lokale trekker van het project. De noden en
verwachtingen van de overgebleven vrijwilligers waren
eerder praktisch van aard en hadden betrekking op het
beheer van de collectie (welke nummering gebruiken,
hoe de collectie ordenen, inventariseren…). Het
waarderen, zoals vooraf bepaald, was geen prioriteit
meer.

Waarderen is een circulair gegeven
Bij het waarderen start je met een aanleiding, gevolgd
door een concrete vraagstelling en het (voor-)
onderzoek. Daarna volgt de waardering en je eindigt
met een conclusie. Die conclusie geeft een antwoord
op de vragen uit je vraagstelling en leidt tot acties die
aansluiten bij de aanleiding van de waardering. Alle
stappen volgen elkaar naadloos op en roepen, als

het goed is, nieuwe vragen en acties op. Zo wordt je
waardering ook een praktisch instrument dat je in je
werking kan inzetten, wat ons brengt bij het laatste
punt: wat is het nut van een waardering van je collectie?

“Sowieso heeft het waarderingsproject het netwerk
versterkt en kon heel wat extra informatie
verzameld worden.”
Joost Vanhessche, Fokus-100

AANLEIDING

VRAAGSTELLING

CONCLUSIE

WAARDERING
ONDERZOEK

WAARDERING

Waarderen: wat ben je ermee?
Als het goed gaat, eindig je na je waardering met een
duidelijk antwoord op je oorspronkelijke vraag. De
waardering is dan een gids voor toekomstige acties,
ongeacht waarover deze gaan. Wil je herbestemmen,
een collectieplan uitwerken, een tentoonstelling maken
met je topstukken, weten welke stukken prioritair aan
restauratie toe zijn of weten waar de hiaten zitten?
Soms draait je waardering door omstandigheden
anders uit dan verwacht. Dit was ook het geval bij ons
waarderingsproject. Maar geen nood! In het slechtste
geval heb je je collectie onderzocht, je registratie
aangevuld of je verdiept in het onderwerp. Het is dus
sowieso niet voor niets geweest en het blijft altijd een
waardevol traject.
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“Eind 2018 werden we door ETWIE gecontacteerd
met een verrassende vraag. Er zou onderzoek gedaan
worden naar het brandweererfgoed in Vlaanderen, en
of we wilden meewerken. Dat klonk ons als muziek
in de oren. Na zo’n dertig jaar opzoekwerk beschikte
Fokus-100 al over behoorlijk wat technische en
historische achtergrondinformatie over brandweerwagens. Bij dit project stootten we zelf ook op nieuwe
vragen, die na intensief onderzoek ook nieuwe
antwoorden opleverden. Op de ontmoetingsdag en in
de nasleep ervan werden ook diverse banden gesmeed
met mensen die over informatie, documentatie
en fotomateriaal beschikten. Zelfs al is het project
inmiddels afgesloten, de samenwerking met ETWIE
heeft Fokus-100 nog meer op de kaart gezet als
inhoudelijke expert op het vlak van de voertuigen die
in ons land hulp bieden of geboden hebben. Ik denk
dat gerust gesteld mag worden dat de samenwerking
tussen ETWIE en Fokus-100 voor beide partijen niet
alleen aangenaam, maar zeker erg verrijkend is
geweest.”

45
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Leerling Steven Reeckmans en Meester Jan Kempeneers
in het Jenevermuseum. © Kobe Vanderzande
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Meester-leerlingtrajecten
Eén van de projecten waar ik het meest
van heb opgestoken, is de begeleiding
van de beurzen voor het doorgeven van
vakmanschap in een meesterleerlingtraject. Er passeerden heel
wat interessante ambachten en oude
technieken en ik maakte kennis met
personen uit alle hoeken van Vlaanderen
die vol vuur over hun passie konden
vertellen. Immaterieel erfgoed kreeg een
steeds groter plaatsje in mijn hart!

Vier jaar nadat verschillende erfgoedpartners, waaronder ETWIE, de krachten
bundelden en het rapport Virtuoos Vlaanderen! uitgaven, besliste toenmalig
minister van Cultuur Sven Gatz in 2018 om van start te gaan met een
beurssysteem voor het doorgeven van vakmanschap: het meester-leerlingtraject.
Vlaanderen is rijk aan menselijke schatten (living human treasures), maar
de opgebouwde kennis en vaardigheden van meesters in ambachten en
vakmanschap komen meer en meer onder druk te staan. Sommige ambachten
en technieken die vaak al een eeuwenlange geschiedenis achter de rug hebben,
worden steeds meer bedreigd. Hun toekomst is niet langer verzekerd.
Een meester-leerlingtraject kan die toekomst alsnog verzekeren. Via het
traject wordt kennisoverdracht gestimuleerd, want meesters krijgen binnen
een bepaald ambacht of een bepaalde techniek de kans om unieke kennis
en vaardigheden door te geven in een één-op-één traject. Het niet-tastbare
erfgoed dat in hoofden, handen en harten van mensen leeft, wordt op die
manier geborgd voor de toekomst.

“Het ciseleerproject, ingediend en toegekend als gesubsidieerd
meester-leerlingtraject onder impuls van toenmalig minister Sven
Gatz, bood een werkelijk unieke gelegenheid om een ambacht zoals
het ciseleren aan een volgende generatie door te geven. Als specifieke
techniek binnen de edelsmeedkunst is het een zeer veelzijdig, maar
bijzonder arbeidsintensief procedé. Daardoor is het voor velen niet
aantrekkelijk of gewoon qua tijdsbesteding niet mogelijk om de techniek
aan te leren en beroepsmatig uit te oefenen. Toch kent de techniek veel
mogelijkheden om vanuit een koperen of zilveren plaat een driedimensionale vorm te maken en hierop ook fijne details of een bijzondere
textuur aan te brengen.
De vier leerlingen die zich inschreven voor dit traject hebben zich tijdens
het project stelselmatig bijgeschoold in het tekenen, het boetseren en het
maken van stalen ponsen om ten slotte met het ciseleren zelf aan de slag
te gaan.

Uiteindelijk kregen 35 aanvragen uit die tweede ronde
een beurs toegekend, goed voor een budget van 1,15
miljoen euro. Maar liefst 22 trajecten hebben iets te
maken met ambachten en technieken, gaande van
traditionele bootbouw over mandenvlechten tot
kuiperij, steendruk, historisch vakwerk en leembouw.

Niettegenstaande de inzet en motivatie van de leerlingen blijft het een
uitdaging om gedurende anderhalf jaar elke werkweek een dag of meer
vrij te maken in combinatie met een professionele loopbaan. Het was een
keuze om een langdurig traject op te zetten voor leerlingen die reeds
een maturiteit in edelsmeedkunst bezitten. Hun handvaardigheid en hun
gevoel om met metalen te werken hebben ze alvast mee. Ook de motivatie
om voor deze techniek te kiezen, als aanvulling op hun andere technische
mogelijkheden, is een pluspunt in deze groep.

“ETWIE is voor ons een grote hulp geweest
bij het opstellen van de beursaanvraag. Ze
hebben ons duidelijke richtlijnen gegeven,
met succes! Ook kunnen we bij ETWIE
terecht als we vragen hebben tijdens
het traject. Zo hebben ze ons in contact
gebracht met andere deelnemers aan het
meester-leerlingtraject. Op deze manier
kunnen we ervaringen uitwisselen. ETWIE
is voor ons het eerste aanspreekpunt bij
vragen over het traject en dit is zeker een
meerwaarde!”
Brecht Jonckers, Rijtuigmuseum Bree

Leerlingen Bregt Schrauwen en Dieter Van Mol
aan het werk in het traject wagensmederij.
© Roxanne Danckers

Als lesgever bied ik hen de mogelijkheid om samen te werken en het
ciseleren vooral te ervaren, te experimenteren en naar een eigen
vormentaal te evolueren. Wat ze er elk precies mee gaan doen, zullen
ze in de loop van het project ontdekken. Dit mondt uit in een eindwerk
tegen de zomer van 2020. Het proces van de cursus en de cursisten
werd en wordt opgevolgd door medewerkers van ETWIE, met interviews
en met filmopnames. Dit is heel waardevol om het project in beeld te
brengen, maar vooral om later te herevalueren en de waarde ervan in
te schatten naar eventuele gelijkaardige nieuwe projectinitiatieven. Deze
samenwerking wordt heel erg op prijs gesteld.”
Patrick Storme, docent Conservatie-Restauratie Universiteit Antwerpen
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De beurzen konden aangevraagd worden door
personen die in zo’n meester-leerlingtraject hun
vakmanschap op een intensieve manier wilden
doorgeven. Meester en leerling(en) vragen de beurs
samen aan voor maximaal twee jaar. Per maand
kunnen de partners samen 2000 euro krijgen als
ondersteuning voor het leertraject, om zo de tijd en
ruimte vrij te maken die nodig is om een specifiek
ambacht of een techniek aan te leren. Na het grote
succes van deze beurzen in 2018, besliste de minister
om een nieuwe ronde te organiseren in 2019.
Opnieuw mochten we heel wat interessante dossiers
begeleiden, voor én na de toekenning van de beurs.
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Studiebezoeken bedrijfserfgoed
ETWIE zet nu al enkele jaren in op
bedrijfserfgoed. Enerzijds willen we
ondernemingen stimuleren om hun
erfgoed met een breder publiek te
delen. Anderzijds willen we de erfgoedwereld aanmoedigen om te ontdekken
wat voor fantastisch materiaal en
verhaal er achter de fabriekspoorten
schuilt. We willen bovendien graag ‘good
practices’ leren kennen en delen met
beide groepen.

In 2018 organiseerden we daarom voor het eerst een bezoek aan een
onderneming met eigen historische collectie, bedrijfsarchivaris en een vaak
geconsulteerd historisch archief. Een benchmark, zeg maar. Kandidaat bij
uitstek was familiebedrijf D’Ieteren in Brussel. Wat in 1805 begon als een atelier
waar de carrosserie van koetsen en motorrijtuigen werd gemaakt, groeide uit
tot een ware autobouwer (Studebaker, Pierce-Arrow) en later importeur van
Volkswagen.
De interesse voor een bezoek aan D’Ieteren Gallery was onvoorzien groot. Op
korte tijd waren er zoveel inschrijvingen dat we niet één, maar twee volledige
groepen konden rondleiden; een gevarieerd publiek uit de archiefwereld, de
erfgoedsector en ook flink wat liefhebbers trokken er speciaal tijd voor uit.
Het eerste gezamenlijke bedrijfsbezoek smaakte naar meer. In 2019 waren
we vervolgens één van de eerste en tevens laatste groepen die het archief
van Delhaize mochten ontdekken onder begeleiding van de archivaris. Het
hoofdkantoor zou later op het jaar verhuizen. De inschrijvingen voor het
bezoek liepen opnieuw bijzonder snel vol.

© Luc Corthouts
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De rondleiding werd ook geen ‘gewone’ toer
doorheen een papieren archief. Want naast reclameborden, Delhaize-uniformen en een klein leger aan
leeuwenbeeldjes viel er namelijk ook een volledige
stookinstallatie en zelfs een collectie door paarden
getrokken brandweerwagens te bewonderen. Opnieuw
een bijzonder geslaagd bezoek!
In 2020 stond een uitstap naar SABCA, de Société
Anonyme Belge de Constructions Aeronautiques, op de
planning. Het is het oudste luchtvaartbedrijf in België,
dat dit jaar 100 kaarsjes uitblaast. Aan de wieg van
SABCA stond overigens niemand minder dan Georges
Nélis, de eerste Belgische militair met een vliegbrevet.
In de afgelopen eeuw verzorgde SABCA het technische
onderhoud van de vliegtuigen van Sabena en de
luchtmacht, bouwde het zelf vliegtuigen (aanvankelijk
eigen ontwerpen en bijvoorbeeld starfighters of F-16’s
onder licentie) en werden er specifieke onderdelen
voor Airbus en de Europese ruimteprogramma’s
geproduceerd. Als extra activiteit in periodes waar
het minder goed ging, werden ook caravans, Willys
Jeeps en zelfs kano’s gemaakt. Kortom, heel wat om
te ontdekken! Ook nu waren de 25 plaatsen om deel
te nemen – geheel verwacht - in minder dan een week
volzet. Corona strooide echter roet in het eten. Het zal
van het virus afhangen of het bezoek later kan hervat
worden.
Hou zeker de nieuwsbrieven van ETWIE in de gaten
voor het volgende bedrijfsbezoek in 2021!

© Luc Corthouts
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Omdat het de moeite is
Communiceren vanuit team ETWIE…
Eigenlijk is dat heel erg fijn. Waarom?
Omdat het de moeite is. Technisch,
wetenschappelijk en industrieel erfgoed
vind je namelijk overal. In de verhalen
van je opa die ooit in de mijnen aan
de slag was, in de alaambak van je
buurman die vroeger smid was en in de
fotoalbums van je moeder, die op de
universiteit tussen de dieren op sterk
water poseerde.

Iedereen die ooit in industrie, techniek of wetenschap tewerkgesteld was, zit
vol kennis en weetjes die verloren dreigen te gaan als wij er samen met de
erfgoedgemeenschap niet voor zorgen dat ze geborgd worden. We willen oude
gereedschappen tonen aan toekomstige generaties. Verhalen doorspelen aan
kinderen en kleinkinderen. Kennis verzamelen en ontsluiten zodat die nooit
verloren kan gaan. Opdat mensen binnen 100 jaar nog steeds weten hoe kant
werd geklost, stoffen werden geweven en ijzerwerk werd gesmeed.

Het is een nobel doel, dat doel van ETWIE.
Via onze communicatiestrategie moeten we er dus voor zorgen dat
erfgoedspelers enerzijds de weg vinden naar ETWIE, zodat we hen
kunnen samenbrengen en ondersteunen waar nodig. Anderzijds willen we
TWI-erfgoed onder de aandacht brengen van alle anderen, ook buiten de
erfgoedgemeenschap. Zodat iedereen bij het opruimen van zolder, kelder of
bedrijfsarchief twee keer nadenkt vooraleer een oude telefoon, een stoffig
boek, een krakkemikkig tuinstoeltje of een op het eerste zicht betekenisloze
koffiemolen naar het recyclagepark te brengen.

Bij het grote publiek hebben we echter nog een hele weg
te gaan om iedereen te sensibiliseren rond het belang en
de mogelijkheden van ons technisch, wetenschappelijk en
industrieel erfgoed. Dus onderneemt ETWIE ook heel wat op
sociale media. Niet alleen delen we via Instagram al eens vaker
een blik achter de schermen of nu en dan een TWIE-woord van
de dag. We kloppen ook elke maand bij iemand uit de erfgoedgemeenschap aan om in onze kennisbank te duiken. Wie dan
een thema uit die kennisbank kiest, vertelt daar doorgaans
een persoonlijk verhaal bij – storytelling, weet je wel – wat erg
in de smaak valt bij de lezers; óók bij lezers die verder nooit
stilstaan bij erfgoed, en dat hopelijk voortaan wel zullen doen.

Onze laatste aanwinst zijn de één-seconde-filmpjes, waarbij
we met z’n allen momenten uit onze werkdag filmen en aan
elkaar rijgen om in één (reeks van) flits(en) te tonen waar we
momenteel mee bezig zijn. In zo’n video zie je zowel organisaties, baksteenschoorstenen en pizzalunches, als treinritten,
opleidingsmomenten en overzeese uitstappen na elkaar
verschijnen. Een leuke manier om te tonen dat team ETWIE zich
zowat overal bevindt en met héél veel projecten tegelijkertijd
goochelt.
We hebben intussen alvast ons logo opgefrist, en onze huisstijl
aangevuld met tal van nieuwe, vrolijke kleuren om ons erfgoed
lekker in de verf te zetten. En met een nieuwe website in zicht
hebben we binnenkort de perfecte uitvalsbasis voor onze
verdere communicatieplannen.

Mijn communicatiedroom voor ETWIE in 2020? Een reeks
persoonlijke portretten uit erfgoedland. Zoals ‘Humans of New
York’ op Facebook en Instagram. Ik zou er erfgoedspelers aan
het woord laten, van overheidspersoneel over handwerkers
tot pure liefhebbers. En ik zou hen hun grote liefde voor
TWI-erfgoed laten delen. Omdat zo’n passie mensen dieper
raakt dan de zoveelste wetenschappelijke publicatie.
Volg ons dus gerust op Facebook en Instagram, en schrijf je in
op de nieuwsbrief als je dat nog niet deed. Heb je zelf een idee?
Zin om in de kennisbank te duiken? Of om onze eerste Human
of TWIE te worden? Eén adres!
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De erfgoedgemeenschap? Die lijkt de weg naar ETWIE al vrij
vlot te vinden. We werken mee aan publicaties in erfgoedbladen, ontsluiten informatie via onze TWIE-kennisbank,
zenden nieuwsbrieven, gaan naar congressen, moedigen
onderzoek aan, organiseren ontmoetingsdagen, studiedagen…
Ook de jonge erfgoedliefhebbers maken al snel kennis met
ETWIE tijdens hun erfgoedstudies, waar Joeri vol begeestering
z’n steentje bijdraagt. Dit jaar ging daarbovenop de allereerste
Engelstalige nieuwsbrief de deur uit naar TWIE-vrienden over
de grenzen heen. Zodat ook zij ook weten waar onze erfgoedgemeenschap vandaag mee bezig is.
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Een digitale strategie voor ETWIE.
Euhm… wablief?
2013. De pas opgerichte vzw ETWIE stelt op
een druk bijgewoonde ontmoetingsdag de
website mét kennisbank voor aan de sector. De
tool vormt het uitgelezen instrument om de
TWIE-sector in Vlaanderen en Brussel in kaart
te brengen. De ontsluiting gebeurt via drie
vragen, namelijk ‘wie heeft iets’, ‘wie kan iets’
en ‘wie weet iets’. Elke fiche uit de kennisbank
bevat links naar andere fiches, waardoor op een
makkelijke manier erg veel informatie wordt
verzameld en gepresenteerd.

2019. Zes jaar na de lancering bevat de kennisbank 1600 uitgewerkte
pagina’s en maar liefst 9144 referenties in de lopende bibliografie
‘industrieel erfgoed en industriële archeologie’. Het aantal gebruikers
van de website en de kennisbank neemt jaarlijks sterk toe, en het
volledige team zet zich in om de TWIE-veldtekening actueel te houden.
Het belang van de website en de kennisbank kan niet voldoende
benadrukt worden. Omdat de digitale sector snel evolueert en de
verwachtingen ten aanzien van erfgoedorganisaties op dat vlak sterk
toenemen, hebben we in 2019 werk gemaakt van een volwaardige
digitale strategie. De strategie werd ontwikkeld onder begeleiding
van de digitale strategen van Datable. Maar wat betekent zo’n digitale
strategie nu juist, en waarom is die van belang voor ETWIE en de
bredere sector?
Een digitale strategie is nadenken over de meerwaarde die je als
organisatie biedt: over welke (digitale) informatie beschik je en hoe
kan die informatie gestructureerd en met jullie gedeeld worden? De
ETWIE-strategie voor de komende jaren bestaat uit zes grote punten:

59

De huidige kennisbank werd voornamelijk door het ETWIE-team
uitgewerkt. Bovendien laat het systeem achter de kennisbank
ons niet toe de individuele pagina’s open te stellen, wat
interactie en ook participatie moeilijk maakt. We bouwen
de structuur van de kennisbank opnieuw uit en vergroten
via myETWIE meteen ook de betrokkenheid, zodat jullie zelf
eigenaar worden van jullie individuele profiel- of organisatiepagina’s.

4. Optimaliseren van werkprocessen
… is een dure zin uit onze strategie die zo veel wil zeggen
als: we willen als team zo efficiënt mogelijk werken. Een
concreet voorbeeld: e-mails. We kunnen ons nog amper een
tijdperk zonder e-mails voorstellen. Maar trop is uiteraard te
veel. In 2019 hebben we beslist om zo veel mogelijk interne
communicatie via een chatsysteem zoals Slack te laten verlopen
in plaats van elkaar mails te sturen. Een groot verschil in onze
inbox. En oh ja, uiteraard praten we ook nog tegen elkaar!

2. Bibliografie: delen maar!
De afgelopen jaren hebben we heel wat informatie verzameld:
van een eigen fotoarchief tot resultaten van projecten die we
met diverse partners hebben uitgevoerd. Een doorlichting
maakte duidelijk dat we die data op een meer doordachte
manier moeten beheren: mediabestanden nog meer dan
nu het geval is centraal beheren, bestanden zo veel mogelijk
metadateren… (Voorbeeld in het geval van een beeld: wie zijn
de rechthebbenden?) Dit is een hele klus, maar het is absoluut
noodzakelijk.

3. Meten is weten, toch?
6. Nieuwe website
Het is de komende jaren onze ambitie om de online
communicatie meer en beter te monitoren. Bovendien willen
we via gerichte analyses op de informatie in de 1600 fiches in
de kennisbank nog meer specifieke projecten ontwikkelen die
inspelen op noden in de sector. Het kwantificeren is uiteraard
een hulpmiddel, en geen doel op zich!

Onze website is naar de huidige digitale normen… erfgoed
geworden. Hoog tijd dus voor een nieuwe, frisse structuur die
de beste elementen van de huidige website behoudt en die
ervoor zorgt dat de TWIE-sector en de ETWIE-projecten nog
meer in de verf worden gezet.

“Met de digitale strategie heeft ETWIE een ambitieuze,
maar uitgebalanceerde visie ontwikkeld. De strategie
steunt op drie pijlers: de gebruiker centraal, delen en
hergebruiken van data en integratie van systemen.
ETWIE heeft hiermee een instrument in handen
waarmee het de digitale uitdagingen van het nieuwe
decennium kan aangaan.”

Meer weten?
Henk Vanstappen, Datable
Neem dan gerust contact op via joeri@etwie.be voor
meer informatie.

5. Het beheer van media en data

De huidige bibliografie in de kennisbank is een verderzetting
van de bibliografie die in 1991 door Patrick Viaene en Peter
Scholliers werd samengesteld in het tijdschrift TIC. We willen het
bereik van de bibliografie vergroten door niet alleen de bibliografische databank gebruiksvriendelijker te maken, maar ook
de bibliografische gegevens optimaal te delen en beschikbaar
te stellen met interne en externe platformen.

Zullen we dit allemaal in 2020 realiseren? Vast niet, en
dat is ook niet de bedoeling. Wel willen we eind 2020
het prototype van de nieuwe website en bijbehorende
kennisbank klaar hebben, en werken we de komende
jaren naarstig voort aan alle andere punten!
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1. myETWIE:
een andere aanpak voor de kennisbank!
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Een woordje van Joost,
vrijwillig medewerker
Vrijwillig medewerker zijn bij ETWIE
is ‘mee-werken’ aan een bruisend
cultureelerfgoedverhaal.

Vandaag ben ik er bijna twee jaar aan de slag. Hoe gaat zoiets?
Zoals wel vaker gebeurt, is wat ik vandaag doe bij ETWIE het gevolg van een wat
eigenzinnige tocht zonder duidelijk einddoel.
Nu ik er even bij stilsta, merk ik dat die tocht al erg vroeg begon. Zo denk ik
dat je vanaf het prilste begin al aanleg meekrijgt voor techniek en wetenschap.
Met aanleg bedoel ik dan vooral interesse in en nieuwsgierigheid naar wat er
allemaal beweegt rondom jou. Openstaan voor verwondering, dat is het!
Want wat is er als kind leuker dan de radio van je opa uit elkaar te schroeven en
te onderzoeken waar dat geluid vandaan komt? (Het humeur van opa achteraf
heb ik verdrongen). Wat is er fijner dan als jonge kerel te merken dat al die saaie
wetten van de elektrotechniek en de mechanica bijzonder mooi samenhangen
en écht blijken te werken tijdens – achteraf gezien volstrekt onverantwoorde –
experimenten in een tuinschuur? Als je er even bij stil staat, is de wet van Ohm
(uit 1826!) toch een pareltje, niet?
Nog later in je leven ontdek je dat al die ontdekkingen sterk verbonden zijn met
cultuur. Met grote en kleine c. Van de zoektocht van mensen naar eenvoudige
oplossingen voor praktische problemen tot artistieke experimenten die filosofisch-wetenschappelijke vragen oproepen. Technieken en wetenschappen
werden en worden sterk gestuurd door cultuur.
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Dat inzicht boeit me enorm, dus ik maakte tijd vrij om er
langer bij stil te blijven staan. Ik ging terug studeren, ging
van ontdekking naar ontdekking en voor ik het wist, kwam ik
in aanraking met de cultureelerfgoedsector en leerde ik de
organisatie en de mensen achter ETWIE kennen.
Voor mij is ETWIE een kruispunt waar veel kennis samenvloeit en
wordt gedeeld. Technieken, wetenschappen, industriële activiteiten (TWI-erfgoed) worden er in kaart gebracht, bestudeerd,
levendig gehouden... Kortom: geborgd.
Nu werk ik mee aan het opzoeken en invoeren van werken in
de ondertussen al indrukwekkende bibliografie, die iedereen
kan raadplegen via de website. Opzoekwerk, inlezen, specialisten contacteren om allerlei thema’s verder uit te diepen… is
uiteraard heel boeiend. De digitale kennisbank wordt meer en
meer de ruggengraat van ETWIE. Het is heel fijn om daar een
klein steentje aan bij te mogen dragen.

Minstens even leuk zijn de mensen die je ontmoet. Op de eerste
plaats team ETWIE zelf, een ploeg van jonge enthousiastelingen
met elk een uitgebreide kennis van hun deeldomein. Maar het
is ook heel fijn om rond gedeelde interesses te werken met
andere actoren in het veld: andere verenigingen, enthousiaste
verzamelaars, specialisten, vakmannen... Van hen leren, hen
ondersteunen en helpen waar kan, inspireert me en geeft veel
voldoening.
Als vrijwillig medewerker bij ETWIE kan dat allemaal. De vaste
medewerkers ondersteunen je volop, doen suggesties en nemen
je opmerkingen au sérieux. Je bent echt een onderdeel(tje)
van het team. Je hebt echt het gevoel mee te wérken aan een
cultuur die TWI-erfgoed ernstig neemt.
Wat mij betreft, mag de vrijblijvende connotatie van het woord
‘vrijwilliger’ dus geschrapt worden uit mijn taakomschrijving bij
ETWIE. Je krijgt bij ETWIE alle kansen en veel vrijheid om samen
met fijne collega’s echt mee te bouwen aan een boeiende
erfgoedcultuur in Vlaanderen. Ik kan het iedereen met een hart
voor TWI-erfgoed aanraden!
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ETWIE IN CIJFERS
2019
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