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Intro
ETWIE is een topteam, ook in coronatijden. Na de werkuren houden we elkaar al eens 

op de hoogte van smakelijke recepten, gekke thuissituaties of opvallende actua via 

Whatsapp. Tijdens de kantooruren maken we gebruik van Slack om snel zaken met 

elkaar af te stemmen, vragen te stellen, geluksmomenten te delen of ook wel eens te 

mopperen. Het houdt ons ook telewerkend verbonden met elkaar, wat met collega’s in 

Izegem, Ronse, Antwerpen, Gent, Deinze en Ninove geen overbodige luxe is!

Collegiaal was 2021 dus een fijn jaar, met als kers op de taart een teamdagje tussen 

de rariteiten van de Verbeke Foundation, met knusse picknick en alcoholvrije apero in 

de zon langs de E17.

Een kleine terugblik op onze activiteiten doorheen 2021 leert ons dat we ook profes-

sioneel alweer een hele reeks boeiende projecten mochten opstarten, verderzetten of 

voltooien. Dus doken we naar goede gewoonte terug in onze pen om ook jullie mee te 

nemen in onze erfgoedverhalen. En dat zijn er wel wat!

Zo schudde Joeri onder andere de allereerste ETWIE-expo uit z’n mouw over de 

kolenwasserij. Hij deed dit samen met de partners die we intussen kennen als “de 

crew”. Robin verdiepte zich na de kunststoffen in de kunstMESTstoffen en overspoelde 

ons met weetjes, foto’s en filmpjes van… wel ja… vogelkak. Lieselot en Joost wisselden 

hun gangbare ledematen in voor zeemansbenen en stortten zich op het mooie project 

Focus Vakmanschap rond maritiem erfgoed met heel wat beelden van boten en zeeën 

tot gevolg. Sanne breide verder aan het weefnetwerk en haalde er terloops ook nog 

eens naaimachines bij. Peter ging lekker verder op speurtocht naar asbest in museale 

collecties. En Hannelore zette met rode balpen de puntjes op de i.

Meer details over onze projecten – waaronder diverse veldtekeningen – vind je verder 

in dit jaarboek. En terwijl jij leest, zijn wij allang nieuwe avonturen aan het bouwen. 

Tot volgend jaar!

Team ETWIE

Coverfoto: 
Slaapzaal Hospice Guislain, ca 1930. Collectie Museum Dr. Guislain
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In 2016 vindt aan de Universiteit Antwerpen een internationale workshop 
plaats over medisch-erfgoedcollecties, een initiatief van Hospitium vzw en 
het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Ervaringen en best 
practices uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gunnen ons een 
blik over de muur. En maar goed ook, want we stellen vast dat het medisch 
erfgoed in eigen land meer en meer onder druk komt te staan. Bovendien blijkt 
er geen gemeenschappelijk collectiebeleid te bestaan, ontbreekt een specifieke 
thesaurus en staat de samenwerking tussen de verschillende organisaties nog 
in kinderschoenen. 

Die kinderschoenen, die vult Hospitium vzw, de vereniging voor de 
geschiedenis van de hospitalen en de zorg. Hospitium bestudeert en 
valoriseert de geschiedenis en het (on)roerende erfgoed van medische bedrij-
vigheid en zorgactiviteiten in België, en wil dat erfgoed van geneeskunde 
en zorg toegankelijker maken voor een breed publiek. Een aantal projecten 
zijn al succesvol voltooid, zoals de publicatie ‘Architectuur van Belgische 
hospitalen’1. Een aantal jaren later, in 2014, verschijnt ook ‘IJzeren longen, 
warme harten’2. Die uitgave biedt een overzicht van alle publiek toegankelijke 
medisch-erfgoedcollecties in de Benelux. Van HistarUZ in Leuven over het 
Sint-Janshospitaal in Brugge tot l’Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines: er 
is een rijk en divers gamma aan medisch erfgoed en zorgerfgoed. Het is echter 
door communautaire en financiële moeilijkheden niet gemakkelijk om de 

1 Allegaert, P. e.a. Architectuur van Belgische hospitalen. Brussel, Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap. Afdeling monumenten en landschappen, 2004, 256 p. 
2 Allegaert, P. & Van Roy, V. IJzeren longen, warme harten: musea en collecties van 

geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg. Antwerpen, Garant, 2013, 125 p. 

Er beweegt wat rond het erfgoed van 
geneeskunde, zorg en welzijn. 

De laatste jaren zijn enkele initiatieven 
op poten gezet die wijzen op nieuwe 

(en vernieuwde) interesse voor dit soort 
erfgoed, en ook ETWIE trekt aan de kar! 

Medisch erfgoed in Vlaanderen: 
wie, wat en waar?
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samenwerking tussen verschillende partners op een duurzame 
manier te bestendigen. Vandaag bestaat Hospitium nog steeds 
en wordt volop onderzocht hoe de werking een nieuwe boost 
kan krijgen. 

In 2021 worden vanuit andere richtingen stappen gezet.

Binnen het Erfgoedlab Antwerpen wordt een project opgestart 
rond de wijk Antwerpen-Noord. Daar is het algemeen 
ziekenhuis Stuivenberg gevestigd, dat in 2022-23 zal verhuizen 
naar een nieuw gebouw. Het Lambotte Museum, onderge-
bracht in het ziekenhuis, kan echter niet mee verhuizen. De 
toekomst van het museum en de collectie is dus bijzonder 
onzeker. Erfgoedlab start daarom een waarderingstraject op en 
in 2021-22 doorlopen vrijwilligers van het museum er samen 
met andere spelers een traject om de collectie te waarderen 
aan de hand van verschillende parameters en criteria. Wat 
is de samenhang van de objecten en deelcollecties? Welke 
topstukken zijn er? Wat kunnen al deze stukken betekenen voor 
de buurtbewoners, de stad Antwerpen, Vlaanderen en België? 
De vraag of dit museum kan blijven bestaan, is zeker niet de 
enige, maar wel de belangrijkste vraag.

KADOC en Museum Dr. Guislain zetten sinds 2021 de schouders 
onder een driejarig project dat inzet op identificatie, sensibi-
lisering, kennisopbouw en kennisdeling rond het erfgoed van 
zorginstellingen en -organisaties in Vlaanderen. De bedoeling is 
om met dit project de grondslag te leggen voor een duurzaam 
samenwerkingsverband dat via een dienstverlenende rol diverse 
doelgroepen rond zorg- en welzijnserfgoed ondersteunt.

En ook in academische kringen is er aandacht voor medisch 
erfgoed en zorgerfgoed. Het Leuven Centre for Health 
Humanities is een interdisciplinair onderzoekscentrum 

Anesthesie ventilator. Collectie MGG
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Balans. Collectie Musea Maaseik

opgericht in 2021 en wil onderzoekers en academici vanuit 
verschillende hoeken samenbrengen: sociologen, historici, 
filosofen, wetenschappers…. Als deel van de internationale 
Health Humanities-beweging zet het onderzoekscentrum 
aan tot nadenken over onze ervaringen met en kennis over 
gezondheid en ziekte. In een jaar dat in heel wat facetten van 
ons leven door COVID-19 bepaald wordt, is deze invalshoek 
alleen maar relevanter geworden. 

Rol van ETWIE

Met een vaste werking rond wetenschappelijk erfgoed en de 
dagelijkse bekommernis om het themanetwerk academisch 
erfgoed, besluit ETWIE in 2021 om in te zetten op het medische 
erfgoed. We bouwen voort op de collecties die in ‘IJzeren 
longen, warme harten’ worden opgenomen. Uit een eerste 
korte zoektocht komt namelijk voort dat er sedert de publicatie 
in 2014 heel wat veranderd is. Het wordt duidelijk dat medisch 
erfgoed bedreigd wordt, en dat een nieuwe veldtekening en 
verdere acties dringend nodig zijn. 

Hoe maak je zo’n nieuwe veldtekening? Hoe geef je een helder 
overzicht van de stand van zaken vorm? Een startpunt wordt 
natuurlijk de publicatie uit 2014. Desktop research vult de 
eerste gegevens al meteen aan: we zien algauw welke musea 
nog steeds toegankelijk zijn en welke ondertussen gesloten zijn. 
Tegelijkertijd wordt via Google Forms een webformulier 
opgemaakt waarmee de medisch-erfgoedspelers rond 
verschillende zaken bevraagd worden: waar de focus van de 
collectie ligt, in welke mate de collectie geïnventariseerd is, 
waar de collectie zich bevindt… We willen niet gewoon een 
geüpdatet overzicht maken van wat welke speler in bezit heeft, 
we willen ook polsen naar de pijnpunten: welke noden en 
behoeftes zijn er omtrent dit medische erfgoed? We spitsen 
ons toe op het werkingsgebied van ETWIE – de collecties in 

Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel – en laten Wallonië, 
Luxemburg en Nederland buiten beschouwing. 

Met een vragenlijst alleen kom je natuurlijk slechts tot een deel 
van het verhaal. Nog belangrijker worden de plaatsbezoeken. 
Deze kunnen ondanks de COVID-19 situatie grotendeels 
doorgaan. Waar dit niet lukt, zijn telefoontjes en online 
meetings minstens zo belangrijk! 

Interessant aan medisch-erfgoedcollecties is dat er heel wat 
verschillende soorten actoren actief zijn. Er zijn universitaire 
collecties, collecties van ziekenhuizen, museale collecties en 
collecties waar het medische erfgoed slechts een heel klein 
aandeel betreft. Voor al die actoren die ook in ‘IJzeren longen, 
warme harten’ staan, maken we een fiche waarbij we zowel de 
focus van de collectie meenemen als gegevens omtrent collec-
tievorming, inventarisering, contacten met andere collecties… 
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Handboeien en dwangbuis. Collectie Gasthuismuseum Geel. 
Foto: Eddy Huybrechts

Heb je vragen over onze werking 
rond medisch erfgoed? 
Stuur gerust een mailtje naar lieselot@etwie.be.

Belangrijk zijn de noden die de collectiebeheerders formuleren. 
We vragen elke collectiebeheerder immers met welke 
problemen ze kampen binnen hun medische collectie en waar 
ze behoefte aan hebben. Op basis van de antwoorden bekijken 
bij ETWIE vervolgens wat we kunnen doen en waarmee we 
kunnen helpen.

“Super initiatief! 
Fijn dat jullie aandacht besteden aan 

medisch erfgoed, een domein waarvoor de 
aandacht inderdaad aan het groeien is. 

Veel succes met het verdere onderzoek!” 

Joris Vandendriessche, KU Leuven 

Door de veldtekening te maken en te verspreiden via collectie-
fiches, zullen in de eerste plaats collectiebeheerders beter op 
de hoogte zijn van wat hun collega’s in huis hebben. Op die 
manier beogen we een betere samenwerking en afstemming. 
Tegelijk is er sprake van dat Hospitium vzw een nieuwe 
doorstart zal kennen, en ook in dit opzicht is de veldtekening 
bijzonder interessant. Op die manier kan het netwerk opnieuw 
naar elkaar toe groeien en kan Hospitium een breder platform 
bieden voor de verschillende collecties. Samen met ETWIE 
kunnen de contacten verder versterkt worden. In 2022 zal 
de veldtekening uitgebreid worden met andere collecties en 
musea die in het bezit zijn van medische objecten. We willen 
bovendien ook graag privéverzamelingen in kaart brengen. 
Tegelijk met het onderzoek rond het medische bedrijf en het 
uitwerken van twee acties die volgen op de geformuleerde 
noden komt er dus nog heel wat aan in medisch-erfgoedland! 

mailto:?subject=
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Een veldtekening

Naast bedrijfserfgoed en academisch erfgoed coördineert 
ETWIE in deze beleidsperiode ook het themanetwerk textiel-
erfgoed. Samen met het Industriemuseum, Design Museum 
Gent, Texture, Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST 
Ronse, Stadsmuseum Lokeren, SteM Sint-Niklaas, PARCUM, 
MAS, Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en 
Openluchtmuseum Bokrijk wordt in 2021 een veldtekening 
gemaakt waaruit duidelijk moet worden wat textielerfgoed 
precies is, en wie binnen dit erfgoedveld iets kan, iets weet of 
iets heeft.

Waarom?

Een veldtekening geeft aan wat er zich binnen het veld van het 
textielerfgoed in Vlaanderen bevindt, maar idealiter toont deze 
ook wat er tussen de mazen van het net valt. Op basis van een 
veldtekening kunnen organisaties hun collectieprofielen en 
verzamelbeleid uitwerken, onderling afstemmen en gerichter 
doorverwijzen en herbestemmen. 

Textielerfgoed in Vlaanderen in 
kaart via mapping

Hoe een veldtekening textielerfgoed maken?

De veldtekening textielerfgoed wordt in de loop van 2021 
opgesteld aan de hand van de textielcollecties die zich in de 
Vlaamse musea bevinden. Alle erkende musea in Vlaanderen 
worden hiervoor bevraagd. Niet alleen wordt zo in kaart gebracht 
wat de musea in hun collectie hebben, maar ook wat hun 
actieve en passieve verzamelbeleid is en welke deelcollecties ze 
willen herbestemmen, zoals bijvoorbeeld deelcollecties die niet 
langer in het collectieprofiel passen. Door de bevraging worden 
uiteindelijk data van meer dan veertig musea verkregen. 

De uitdaging? Al deze gegevens en informatie verwerken tot 
een praktische, bruikbare en inzetbare veldtekening. Het louter 
tekstueel uitschrijven van al deze informatie zou leiden tot een 
omvangrijk document waarvan de leesbaarheid in vraag gesteld 
kan worden. Er wordt uiteindelijk gekozen voor mapping, 
een aanpak waarbij elk deelnemend museum z’n textielcol-
lectie opdeelt in deelcollecties of invalshoeken. Doordat alle 
bevraagde musea eenzelfde mapping invullen, krijgen we een 
overzichtelijk en vergelijkbaar beeld van de collecties. 
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De gekozen invalshoeken voor de mapping zijn:

• periode
 In welke eeuw of periode werd het textielerfgoed aanwezig 

in de collectie geproduceerd of vervaardigd?

• vervaardiger
 Waar werd het object vervaardigd, ontworpen of 

geproduceerd? Lokaal in België of niet?

• geografische afkomst
 Waar werd het object gebruikt? Voor welke markt werd het 

geproduceerd?

• grondstoffen
 Uit welke materialen bestaat de textielcollectie?

• productieproces
 Welke gereedschappen of machines zijn in de collectie 

aanwezig die deel uitmaken van het productieproces?

• vorm
 Dit behelst het cultureel erfgoed zoals beschreven in het 

CE-decreet: roerende en immateriële culturele uitingen 
die gemeenschappelijke betekenissen en waarden krijgen 
binnen een actueel referentiekader en die worden 
doorgegeven over generaties heen. Het onroerend textiel-
erfgoed maakt ook deel uit van deze veldtekening, maar 
vormt niet de kern of het uitgangspunt ervan.

• afgewerkt product
 Welke eindproducten uit of met textiel bevat de collectie? 

• thema 
 Met welke thema’s houdt de collectie verband?

Er wordt getracht om zoveel mogelijk gegevens in de mapping 
onder te brengen. De invalshoeken worden gekozen op basis 
van bestaande lexicons, lijsten en indelingen. Onder andere 
Fedustria, AAT, Textielwarenbank en OKV vormen bronnen 
voor de mapping. De mapping wordt tevens afgestemd 
met verschillende personen uit het Netwerk textielerfgoed 
Vlaanderen, en wordt al snel bruikbaar en inspiratievol 
bevonden.

Al snel blijkt dat de mapping nooit volledig én correct zal 
zijn. Ongeacht de tijd die eraan besteed wordt en het aantal 
personen dat geraadpleegd wordt, zullen er termen blijven 
toegevoegd, aangepast, geschrapt en ter discussie gesteld 
worden. Daarom wordt beslist om pragmatisch te zijn en op 
korte termijn knopen door te hakken en toch met voorliggende 
mapping te werken. 
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De mapping toont voor elke organisatie wat er in de collectie zit en welke plaats dit textielerfgoed inneemt:

Door alle individuele fiches bij elkaar te leggen, krijgen we het grotere beeld van het textielerfgoed per invalshoek. 
Op basis daarvan kunnen conclusies getrokken worden, wordt mogelijke overlap zichtbaar en kunnen hiaten opgespoord worden.

ACTIEF 
VERZAMELEN

• in collectie aanwezig

• in collectieprofiel 
beschreven

• actief verzamelbeleid

• hiaten opsporen en 
aanvullen

TE 
HERBESTEMMEN

• in collectie aanwezig

• niet (meer) in 
collectieprofiel 

beschreven

• geen verzamelbeleid

• ter herbestemming 
of afstoot

PASSIEF 
VERZAMELEN

• in collectie aanwezig

• in collectieprofiel 
bechreven

• passief verzamelbeleid

• in collectie omwille van 
historisch verzamelbeleid 

of geschiedenis van de 
collectie

NIET VAN 
TOEPASSING

• niet aanwezig in 
de collectie
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Bemerkingen: 

Er wordt in de mapping geen minimum aantal stukken of 
objecten bepaald om een specifiek veld te kunnen aanvinken. 
Elke organisatie of persoon beslist dus zelf of de collectie in 
kwestie voldoende representatief is om dat veld aan te duiden. 
Noodzakelijk is een begeleidend document waarin niet alleen 
het opzet uitgelegd wordt, maar waarin ook definities en een 
omschrijving van de termen te vinden zijn. Zo vult iedereen de 
mapping met eenzelfde bril in.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande termen 
afkomstig uit algemeen gebruikte thesauri (met de bron erbij 
vermeld), publicaties, decretale termen.

Terminologie en definities zijn tijdsgebonden en niet allesom-
vattend. Definities worden aangepast aan de veranderingen 
binnen de samenleving, aan nieuwe inzichten of onder invloed 
van het beleid.

Er is speciale aandacht nodig voor een aantal thematieken die 
niet in deze mapping aan bod komen, maar die wel dienen 
vervat te worden in de veldtekening, waaronder gevaarlijk 
erfgoed (denk maar aan schadelijke materialen zoals asbest) 
en gevoelig erfgoed (erfgoed met betrekking tot ons koloniale 
verleden). Deze thema’s worden in de synthese apart uitgelicht 
en behandeld. 

Bij elke invalshoek worden de velden ‘onbekend’ en ‘onbepaald’ 
opgenomen. De collecties in de deelnemende musea zijn nooit 
100 procent geregistreerd en onderzocht. Daarom worden 
deze velden toegevoegd om ook zicht te krijgen op het aandeel 
textielerfgoed waarvan de kennis nog niet bekend of bepaald is. 
Onbekend betekent: onderzocht, maar niet achterhaald. 

Onbepaald betekent: nog niet onderzocht, misschien nog te 
achterhalen.

De volgende stap in het proces om tot de veldtekening te komen 
is de mapping in een overkoepelend systeem onderbrengen 
waarin deze in- en aangevuld kan worden. Ook hier worden 
diverse pistes bewandeld. Er volgt advies van de digitaal 
strateeg van het Industriemuseum en in samenspraak wordt 
beslist om aan de slag te gaan met een eenvoudige Google 
Form. Daarin kunnen alle invalshoeken gevat worden, waarbij 
per invalshoek kan worden aangeduid of dit type collectie 
actief of passief wordt verzameld, en of de stukken herbestemd 
moeten worden of helemaal niet verzameld zijn. 

 In het voorjaar van 2022 wordt de mapping toegepast 
op de collecties textielerfgoed die in de Vlaamse erkende 
musea bewaard worden. De resultaten hiervan worden 
enerzijds als individuele fiches en anderzijds als synthese 
verwerkt en gedeeld. 
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Meer weten?
Voor alle info omtrent het Netwerk textielerfgoed 

Vlaanderen kan je terecht bij sanne@etwie.be. 
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Het onderzoek voor deze veldtekening kent voor mij twee bijzondere highlights 
waar ik vooraf toch graag apart bij stilsta: de samenwerking met Greet Draye en 
met Paul Balduck. Die blijft het hele jaar lang echt bijzonder fijn en erg leerrijk.

Een plus een is drie

In 2020-21 stellen de dienstverlenende rollen ETWIE en Centrum voor 
Agrarische Geschiedenis (CAG) een concrete nota op om de thematische 
werkvelden af te bakenen. Zo zal ETWIE zich gedurende deze beleidsperiode 
ontfermen over het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie, en het 
CAG over het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven. Die afbakening 
heeft als doel de werkvelden van beide organisaties te begrenzen, maar tegelij-
kertijd zijn er onvermijdelijk ook onderwerpen die sterk overlappen en waar 
het juist aangewezen is om samen te werken. Kunstmest bijvoorbeeld. Voor 
het eerst is het onderzoek en de uitwerking van een veldtekening voor mij geen 
solomissie. Het onderwerp kunstmest leent zich immers bijzonder goed voor 
een samenwerking tussen het CAG en ETWIE. 

Greet Draye, stafmedewerker verantwoordelijk voor de werking rond archief, 
bibliotheek en documentaire collectie binnen het CAG, is ook lid van de 
stuurgroep bedrijfserfgoed gecoördineerd door ETWIE. Al in 2020 rijpt in die 
context het idee om samen in de kunstmeststoffen te duiken. Het concept 
wordt uitgewerkt, voorgesteld aan onze respectievelijke coördinatoren en 
krijgt in een gezamenlijk overleg groen licht.

Vanuit ETWIE gaat de interesse uit naar alle aspecten die te maken hebben 
met de productie van kunstmest. Welke fabrikanten waren er? Welke 
machines en processen zijn gebruikt? Welke producten werden er gemaakt?  

Vanuit het themanetwerk 
bedrijfserfgoed brengt ETWIE in 2021 
een onderbelichte industriesector in 
kaart met nog een veldtekening. Het 

doel van deze inspanning is om inzicht 
te krijgen in ‘vergeten’ sectoren en op 

zoek te gaan naar hun overgebleven 
erfgoed in de vorm van objecten, 

machines, producten, promotiema-
teriaal, documentatie, bedrijfsarchief en 
immateriële aspecten. De uitgeschreven 

veldtekening ontsluit deze sector dan 
naar een breder (erfgoed)publiek en 
helpt via de onderzoeks- en erfgoed-
balans om even de schijnwerpers te 

plaatsen op wat wel of niet bewaard is 
en waar er nog potentieel zit. 

We gaan verder op de in 2020 ingeslagen 
weg van verkenning van het erfgoed van 
de chemische industrie door te focussen 

op het erfgoed van kunstmest. 
Een welriekend, weloverwogen 

onderwerp en – eerlijk toegeven – 
voor mij met stip op één het meest 

fascinerende thema waar ik me tot nu 
toe in mocht verdiepen. 

Coöperatief kunstmesterfgoed 
in kaart brengen
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Kortom: het eerder vermelde erfgoed van techniek, wetenschap 
en industrie. Anderzijds kan je moeilijk naast het massale 
gebruik van kunstmeststoffen in België kijken dat natuurlijk 
ook een significante invloed had op de manier waarop hier aan 
landbouw werd gedaan, wat dan weer interessant is als erfgoed 
van landbouw, voeding en landelijk leven.

Met de krachtenbundeling CAG-ETWIE wordt de expertise van 
beide organisaties dus samengebracht met vooral heel wat 
kruisbestuiving en betere inzichten als gevolg. Het is volgens mij 
de eerste keer dat ETWIE en het CAG op een dergelijke manier, 
elk vanuit de eigen invalshoek, zo nauw samenwerken en het 
smaakt eigenlijk wel naar meer. 

Het maken van de veldtekening met Greet blijkt een waar 
plezier. De verscheidene coronamaatregelen beperken helaas 
sterk de momenten waarop we fysiek kunnen samenwerken, 
afgezien van het bezoek aan de verrassend rijke bibliotheek van 
het MOT in Grimbergen en de speurtocht naar oorlogsschade-
dossiers in het Rijksarchief, depot Joseph Cuvelier. Toch vlot het 
gezamenlijke onderzoek en het uitschrijven van de bevindingen 
vanop afstand eigenlijk erg goed. Hopelijk kunnen we in de 
toekomst nog op dergelijke manier met gedeelde kracht aan 
boeiende projecten werken.

De daguitstap naar Depot Joseph Cuvelier, om samen met Greet in 
het oorlogsschadedossier van de Union Chimique Belge te duiken, 
lijkt bijna op niets uit te draaien wanneer de nummers in de inventaris 
niet corresponderen met de dozen. Met hulp van de rijksarchivaris 
die destijds de oorlogsschadedossiers heeft ontsloten wordt op de 
valreep, een goed uur voor sluitingstijd, plots deze kar binnengerold in 
de leeszaal. Het wordt een steekproefsgewijze speurtocht in sneltrein-
vaart. Foto: ETWIE



Privéles en vaststelling: samenwerking essentieel

Een tweede highlight is de uitgebreide uitleg – in feite bijna 
privéles – door Paul Balduck, voorzitter van de Koninklijke 
Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Historiek, in 
Leuven. 

De KVCV organiseert doorheen de jaren boeiende studiedagen 
die onze aandacht trekken en die we met veel interesse 
bijwonen, zoals de lezing over 150 jaar benzeenformule in 2015 
of over 100 jaar chemische industrie in de Lage Landen in 2019. 
Het uitwerken van de veldtekening rond de kunstmeststoffen 
biedt voor ETWIE een ideale gelegenheid om verder kennis te 
maken met deze boeiende groep. En eigenlijk meteen ook om 
hulp te vragen.

Al vrij snel wordt namelijk duidelijk dat er van mijn kant niet 
genoeg kennis is om goed te begrijpen hoe de chemische 
reacties om bepaalde kunstmeststoffen te produceren precies 
verlopen, wat het ook moeilijk maakt om dit correct en 
begrijpelijk op papier te zetten. Paul Balduck leest de eerste 
hoofdstukken over de verschillende productieprocessen van 
verscheidene kunstmeststoffen kritisch na en trekt daarna een 
dag uit om samen met mij de opmerkingen en correcties te 
overlopen. Ik blijk de bal meer dan eens verkeerd te hebben 
geslagen. Afspraak in Leuven in Café Sport aan het Martela-
renplein. 

Daar helpt hij me stapsgewijs om de reacties te begrijpen en 
te noteren en neemt de tijd om dit allemaal zorgvuldig uit te 
leggen. Ik vind het waanzinnig interessant en ben erg dankbaar 
voor alle moeite. Paul neemt vervolgens ook de tijd om de 
eerste proefdruk van de veldtekening na te lezen en opnieuw 
correcties en verbeteringen voor te stellen, want ik blijk met 
sommige reacties van de verschillende fosfaatmeststoffen toch 
nog de mist in te gaan. Met een meer overzichtelijke tabel van 

Paul wordt er een mouw aan gepast. Alweer een opsteker voor 
het dossier.

Vast staat dat vanuit een opleiding in de ‘zachte’ wetenschappen 
dergelijke productieprocessen moeilijk te vatten zijn. Voor de 
werking rond het erfgoed van de chemische industrie is een 
verdere samenwerking met organisaties zoals de KVCV - Sectie 
Historiek dus essentieel. Ook om het te waarderen en met een 
breder publiek te delen. 

Ik hoop oprecht dat we in de toekomst nog intenser zullen 
collaboreren en heb voor 2022 alvast het voornemen om in 
mijn vrije tijd serieus met zelfstudiepakketten chemie aan de 
slag te gaan; kwestie van elkaars taal wat beter te spreken…

Een van de vele pagina’s aantekeningen die me resteren na het 
boeiende onderricht van Paul. Aanvankelijk een groot vraagteken, 
nu dankzij zijn instructies vlot leesbaar voor deze leek. Foto: ETWIE
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Enthousiast over kunstmeststoffen

Doorheen 2021 vertel ik mijn collega’s – tot vervelens toe 
– alles over lodenkamers, superfosfaat en ammoniaksynthese- 
installaties bij cokesovens. Enthousiast omdat het fijn 
samenwerken was met Greet en Paul, maar ook omdat 
kunstmeststof me enorm weet te boeien. Ik neem me dan 
ook voor om het thema de komende jaren zeker niet op de 
achtergrond te laten verdwijnen. De vaststelling in de erfgoed-
balans, onderdeel van de veldtekening, dat er vrijwel geen 
erfgoed van deze industrietak overgebleven is, stemt me 
immers droef. 

Tijdens het onderzoek groeit dan ook een intens besef dat 
de kunstmeststoffenindustrie en het gebruik ervan binnen de 
landbouw een grote maar moeilijk kwantificeerbare impact 
heeft gehad op zoveel verschillende aspecten, van voeding en 
maatschappij tot gezondheid en economische ontwikkeling – in 
positieve en negatieve zin. 

Ook de vaststelling dat de kunstmeststofproductie eigenlijk een 
belangrijke driehoeksrelatie had met de steenkoolontginning 
en cokesproductie enerzijds en de siderurgie en metallurgie 
anderzijds is belangrijk. Vanuit het erfgoedveld in België is er 
al heel wat aandacht voor staal en steenkool. Bij deze een klein 
pleidooi om kunstmest als missing link in dat verhaal zeker niet 
te vergeten, zorg te dragen voor het weinige dat er nog resteert 
en vanuit het erfgoedveld in te grijpen indien er nog relevant 
materiaal opduikt (roerend, onroerend of immaterieel) nu de 
sector beter in kaart is gebracht.

De veldtekening verschijnt in het voorjaar van 2022 en zal gratis 
beschikbaar zijn op de websites van ETWIE en CAG.

Het Guanolied, afkomstig uit een promotionele kalender van 
Guano-importeur en superfosfaatfabrikant Anglo Continentale 
(voorheen: Ohlendorffsche) Guano-Werke in Burcht, 1901. 
Een leuke vondst waarvoor helaas geen plaats meer is in de 
veldtekening. Foto: ETWIE

Meer weten over de veldtekening 
rond kunstmeststoffen? 
Contacteer robin@etwie.be.
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De afgelopen jaren gaat een van de grotere industrieel-erfgoeddossiers 
in Vlaanderen over de toekomst van het complex aan kolenwasserijen in 
Beringen. Beschermd als monument in de jaren 1990, is de voormalige mijnsite 
(BE-mine) er grotendeels getransformeerd en herbestemd. Behalve dus de 
kolenwasserij die als een imposante kolos uittorent boven het terrein. Niet 
alleen bepaalt het geheel het uitzicht van BE-mine, ook het roerend erfgoed 
heeft een grote industrieel-archeologische waarde. Hoe kan je dergelijk groot 
industrieel erfgoed herbestemmen met voldoende respect voor het erfgoed 
zelf en de betrokken stakeholders? Die vraag houdt de eigenaar, het beleid 
en erfgoedverenigingen al heel lang bezig. Vragen tot declassering en sloop 
zijn gesteld, maar niet goedgekeurd of doorgevoerd, onder meer dankzij de 
inspanningen van lokale erfgoedverenigingen.

Een van die verenigingen is het Vervolg vzw. Eind 2018 borrelt het idee op 
om het actuele herbestemmingsdossier op een andere manier te benaderen. 
Tijdens een kennismakingsgesprek komt het idee van een fototentoonstelling 
over de kolenwasserij en de toekomst ervan op tafel te liggen. De zoektocht 
naar een sterk concept, voldoende middelen en praktische omkadering 
(materialen, locatie, foto’s…) gaat van start. Op 18 juni 2021 opent TRIAGE 
officieel en coronaveilig de deuren voor het grote publiek, in het Industrie-
museum in Gent . Bij afloop op 20 augustus klokken we af op om en bij de 5000 
bezoekers: een groot succes! Wat hebben we van dit traject geleerd?

Als dienstverlenende organisatie 
ondersteunen we individuen en 

verenigingen die begaan zijn met ons 
industrieel erfgoed. In 2021 voegen 

we een primeur toe aan die dienstver-
lening: de begeleiding en realisatie van 
een rondreizende fototentoonstelling: 

TRIAGE. De tentoonstelling belicht – 
vanuit internationaal perspectief – de 

herbestemming van groot(s) industrieel 
erfgoed: de kolenwasserij, het 

kloppende hart van een mijnsite. 

Een fototentoonstelling, 
hoe begin je daaraan?
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De kolenwasserij van Beringen, van bedreigd naar gered erfgoed. Foto: Bart Vanacker



Een geoliede werkgroep

Een expo bouw je niet alleen. Een goed functionerende 
werkgroep met een duidelijke taakverdeling is essentieel. 
Iedereen in de werkgroep TRIAGE speelt z’n talenten zo goed 
als mogelijk uit: Patrick Viaene (onder andere inhoudelijke 
coördinatie), Paul Boutsen en ik (onder andere projectcoör-
dinatie en logistiek), Bart Vanacker (onder andere scenografie) 
en Johan Carlens (onder andere productie) vormen op korte 
termijn een goed geoliede machine.

“Een prachtige tentoonstelling 
op een unieke locatie. Bedankt voor het 
initiatief en de uitnodiging. Op naar een 
duurzame en gedragen oplossing voor 

Kolenwasserij 1 & 3.” 

uit het gastenboek van de expo

Een sterk concept

Het dossier rond de herbestemming van de kolenwasserij in 
Beringen is er eentje met een complexe geschiedenis. Er is 
veel over geschreven, argumenten pro en contra zijn heen en 
weer gegaan... Het wordt de ambitie van de werkgroep om 
vanuit een nieuwe invalshoek een blik verse inspiratie open te 
trekken pro behoud en erfgoedgerichte herbestemming van de 
kolenwasserij. Het concept van de fototentoonstelling bestaat 
er dan ook in om aan de hand van goede en slechte voorbeelden 
het potentieel in Beringen extra in de verf te zetten. Contacten 
met fotografen worden gelegd, en een selectie van een 120-tal 
foto’s wordt uiteindelijk op dibond gedrukt en op reboard-
panelen bevestigd. De tentoonstelling is geboren.

Kansen grijpen

Een project verloopt zelden of nooit zoals gepland, zeker 
niet tijdens een coronacrisis. Maar soms dienen zich ook 
onverwachte kansen aan die de moeite waard zijn om te grijpen. 
Een kleine tentoonstellingsbrochure met de nodige context bij 
de foto’s en het erfgoeddossier wordt uiteindelijk een uit de 
kluiten gewassen, meertalige publicatie van 178 pagina’s. De 
publicatie is inhoudelijk en visueel sterk uitgewerkt, combineert 
oude en nieuwe teksten en geeft zo een stand van zaken over 
dit ingewikkelde erfgoeddossier; een veel ambitieuzer eindre-
sultaat met ook een reële impact op het erfgoeddossier zelf!

 Na de passage in Gent komt TRIAGE op 11 september 
2021 thuis in de kolenwasserij in Beringen. Tijdens de 
opening van de tentoonstelling wordt daar aangekondigd 
dat de bedreigde delen van de kolenwasserij behouden 
blijven en ontwikkeld zullen worden met het concept 
RE-NATURE als uitgangspunt. De concrete uitwerking, 
die heel wat vragen oproept over wat er met de inhoud 
van de kolenwasserij zal gebeuren, staat voor later 
gepland. We hopen dat de rondreizende tentoonstelling 
en daarbij horende publicatie een kleine bijdrage hebben 
kunnen leveren aan dit lijvige erfgoeddossier, en dat de 
lokale verenigingen optimaal betrokken blijven bij het 
proces. In 2022 staan ook nog een passage in Bois du 
Cazier (Marcinelle) en Blegny-Mine (Blegny, tegen Luik) 
gepland. 

22

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

21



Op 11 september kwam de expo TRIAGE thuis in de kolenwasserij in Beringen. Foto: ETWIE

Benieuwd naar de expo? 
Klop gerust even bij joeri@etwie.be aan!

mailto:joeri%40etwie.be?subject=


Goed begonnen is half gewonnen

De eerste stap naar het prentenboek is de marktverkenning: welke 
soortgelijke prentenboeken bestaan er al? Welke tekenstijl vinden we tof? 
Welke illustratoren, auteurs en uitgeverijen vinden we interessant? Zelfs de 
Kringwinkel ontsnapt niet aan ons bezoek. Daar vinden we bijvoorbeeld ‘Mike 
Mulligan and his steam shovel’! 

Omdat ETWIE verbonden is aan het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed 
en dus ook aan de Stad Gent, moeten we uitzoeken op welke manier we 
deze opdracht correct tot een goed einde kunnen brengen. Denk maar aan 
het opvragen en vergelijken van offertes, het uitschrijven van overheidsop-
drachten, het opmaken van bestekken, bestelbonnen en facturen en nog meer 
van die – voor de leek – complexe procedures. Eind goed, al goed: na een 
tweedaagse opleiding in de materie zijn we gewapend en weten we perfect 
welk soort offerte we moeten opvragen en hoe we opdrachtvereisten moeten 
formuleren. We gieten onze wensen in een one pager, maken het onderwerp 
van ons toekomstige kinderboek visueel in een mindmap/woordenwolk, en 
kloppen met ons idee bij enkele uitgeverijen aan. 

Kiezen is verliezen

Met twee van die uitgeverijen gaan we na de verkenningsronde verder in 
gesprek. Er worden ideeën afgetoetst, overlegmomenten bijgewoond en 
financiële mogelijkheden besproken. We moeten bedenken welk type boek 
het zal worden, welk formaat de voorkeur heeft, welke boodschap we willen 
meegeven, of we een verhaal voor ogen hebben of een zoekboek, en zo voort. 
Er komt plots heel wat meer bij kijken dan we oorspronkelijk hadden gedacht! 
En dan volgt het moeilijkste: kiezen met welke uitgeverij we in zee zullen 

Er was eens… een wild idee: wat als we 
ons met al dat technisch, wetenschap-
pelijk en industrieel erfgoed ook eens 
tot de jonge lezertjes zouden richten? 

Jong geleerd, oud gedaan, weet je 
wel. De reacties zijn meteen positief 
en enthousiast, en algauw staan alle 

ETWIE-neuzen in dezelfde richting: het 
wordt een prentenboek. We gaan echter 
bewust niet over één nacht ijs en leggen 

een lange, boeiende weg af tot het 
boek ‘Hier wordt gewerkt! Een zoek- en 
kijkboek doorheen ateliers’ uiteindelijk 

in de winkelrekken ligt. 

ETWIE presenteert: 
een kinderboek! 
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Cover van het boek 
‘Hier wordt gewerkt!’
 Illustratie: Gunter Segers
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gaan. Binnen het team worden pro’s en contra’s tegen elkaar 
afgewogen. De uiteindelijke keuze valt op Uitgeverij Van 
Halewyck1. Vooral hun sterke link met het onderwijs lijkt ons 
een grote meerwaarde. 

We kunnen aan het werk! Een brainstorm met Van Halewycks 
uitgever van kinderboeken, met team ETWIE en met educatief 
medewerker Lize van het Industriemuseum brengt ons meteen 
een grote stap vooruit. Het streefdoel? Een zoekboek voor 
kinderen van vier tot zes jaar, met tien thematische prenten. 
Elk van deze tekeningen zal heel veel erfgoedelementen 
bevatten met daarnaast ook telkens iets bizars.2 Als illustrator 
wordt Gunter Segers de uitverkorene, met onder andere de 
zoekboeken ‘België’ en ‘Sinterklaas’ al op zijn palmares. 

“Prijkt sinds vandaag in mijn boekenkast. 
Ongelooflijk hoeveel ik al heb geleerd. 

En dat zonder één woord nodig te hebben! 
Mooi werk!” 

Floortje Vantomme,
Coördinator Jeugd bij Natuurpunt

We bepalen binnen team ETWIE tien thema’s: tien bijzondere 
werkplekken, fabrieken of ateliers om in beeld te brengen. Per 
werkplek of thema zorgen we voor een berg aan informatie 
waarmee de illustrator aan het schetsen kan. De berg informatie 
bestaat uit een situatieschets, foto’s van werkinstrumenten, 
machines en eindproducten en heel wat andere elementen die 
een plekje in de prenten zouden moeten krijgen. De input komt 

1 Tijdens het proces werd uitgeverij Van Halewyck overgenomen  

door Pelckmans. Niets dan goede ervaringen! 
2 Zoek maar eens naar de telefonerende duif. 😉

De steenbakkerij. Illustratie: Gunter Segers

De steenkoolmijn. Illustratie: Gunter Segers
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vooral van onszelf, maar we maken zeker ook gretig gebruik 
van ons netwerk. Immers: waarom een prent voorzien van een 
steenbakkerij als we die niet laten nakijken en verbeteren door 
dé kenners in het veld? Heel wat illustraties passeren bijgevolg 
langs experten uit onze ETWIE-kennisbank, waardoor de finale 
illustraties veel rijker, beter, waarachtiger én relevanter worden.

In het boekenrek! 

Na enkele feedbackrondes ligt ons prentenboek in augustus 
– hops – in de winkelrekken! ‘Hier wordt gewerkt!’ loodst 
je voortaan aan de hand van kleurrijke tekeningen langs 
verschillende ateliers en werkplaatsen boordevol erfgoed. De 
haven bruist van de bedrijvigheid. Spinmachines en weefge-
touwen weerklinken in de textielfabriek. Boeken komen in de 
drukkerij tot leven. Boomstammen worden omgevormd tot 
klompen. Graan wordt in de molen gemalen. Broodjes worden 
gebakken. Stenen ook. De smidse houdt het lekker warm. 
De steenkoolmijn neemt je mee onder de grond. En ook het 
laboratorium is best een spannende plek! Kan jij overigens alle 
voertuigen opnoemen die je tegenkomt onderweg? 

Staan jullie te popelen om dit fantastische 
prentenboek in huis te halen? 
Gelijk heb je, want het staat garant voor uren ontdekkingsplezier 

voor de kleine én de grote erfgoedliefhebber! Stuur een mailtje 

naar lieselot@etwie.be om het boek te bestellen voor een luttele 

15 euro. 

Het laboratorium. Illustratie: Gunter Segers
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ETWIE, een bron van kennis

Veel vragen in onze inbox komen van personen die een bepaald artikel, een 
publicatie of bronnen zoeken in het kader van een onderzoek. We speuren 
met hen diverse bibliotheekcatalogi af, schrijven auteurs rechtstreeks aan en 
maken leeslijstjes waarmee de vraagsteller aan de slag kan. Lieselot zoekt op 
een bepaald moment zelfs mee naar materiaal rond taxidermie!

Elk jaar dienen zich ook enkele onbekende voorwerpen aan. Wat is het? 
Waarvoor werd het gebruikt? Een eerste object is een soort tang, afkomstig 
van een schoenmaker. Na onderzoek blijkt het om een knopjestang of knopen-
aanzettang te gaan. De ID-DOC van het Museum voor Oude Technieken (MOT) 
biedt uiteindelijk de sleutel tot de oplossing. ID-Doc staat voor databestand 
‘Identificatie Documenten’ en is een online hulpmiddel bij het identificeren 
van technische voorwerpen, en specifiek handwerktuigen. ID-DOC gaf ons al 
meerdere keren de sleutel om mysterieuze objecten te identificeren.

2021 is weerom een jaar vol telewerk, 
online vergaderingen en virtuele 

ontmoetingen. Maar dat houdt ons niet 
tegen om onze dienstverlening ook op 

die manier verder te zetten en uit te 
breiden. Iedereen kan ons bereiken via 

info@etwie.be, het contactformulier 
op etwie.be of via de ETWIE-mede-

werkers per mail of telefoon. Alles bij 
elkaar ontvangen en beantwoorden we 

doorheen het jaar 234 vragen, goed 
voor meer dan 5000 (!) minuten of 

93 uur pure dienstverlening – al is dat 
waarschijnlijk een onderschatting van 

de tijd die we stoppen in lezen, zoeken, 
reageren en verwerken. Gemiddeld 

duurt het één tot drie dagen om een 
antwoord uit te pluizen en terug te 

sturen. De inhoud van de vragen die we 
ontvangen varieert ook nu weer sterk. 

Hierbij alvast een greep uit de boeiende 
vragen van 2021!

ETWIE tot uw dienst

Knopenaanzettang. Collectie MOT
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Een ander mysterie bevindt zich in een heemkundig museum. 
Het is al snel duidelijk dat het voorwerp diende om te wegen of 
te meten. Uiteindelijk lijkt het om een chondrometer te gaan die 
gebruikt werd om het soortelijk gewicht van graan te meten. De 
trechtervorm wordt gevuld met graan en glad afgestreken. Dan 
wordt het schuifje weggedraaid, zodat de hoeveelheid graan 
netjes in de recipiënt van de weegschaal terechtkomt.

ETWIE netwerkt en verbindt

Een belangrijke rol die ETWIE opneemt is het verbinden van 
personen die actief zijn in of interesse hebben voor technisch, 
wetenschappelijk of industrieel erfgoed. Een belangrijk 
hulpmiddel hiervoor is onze kennisbank. We helpen talrijke 
personen met het aanpassen van hun gegevens, het aanmaken 
van een MyEtwie account of het aanmelden voor de nieuwsbrief. 

“En dus van mezelf ook een dikke dank u 
voor alle hulp bij mijn research. 

Hopelijk kan je er wat van terugvinden 
in het resultaat, vanaf het najaar 2022 

normaal op tv.” 

Marijke Ryckmans, De Mensen

Diezelfde kennisbank helpt ons bovendien om personen met 
elkaar in contact te brengen en gegevens te delen. Opvallend is 
dat we in 2021 niet alleen vragen krijgen van personen vanuit 
een persoonlijke of professionele interesse, maar ook in functie 

Chondrometer

29

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

21



van televisie- en filmproducties. We zoeken ambachtsmensen 
en restaurators en lijsten vergeten beroepen op voor een 
televisieprogramma, denken mee na over een locatie voor een 
boekverfilming en verschaffen achtergrondinformatie over de 
eerste treinrit op het Europese continent voor een productiehuis. 

Ons netwerk zetten we ook in bij de vragen rond herbestem-
mingen. Via PARCUM ontvangen we een vraag rond de 
herbestemming van diverse kloosterobjecten. Onder andere 
bakkerijgereedschap, stereoscopen en een mysterieus 
voorwerp vinden zo een nieuwe bestemming. Dat mysterieuze 
voorwerp – wellicht een medisch instrument – wordt trouwens 
herbestemd naar het Nederlandse bedrijf dat het oorspron-
kelijk vervaardigde. Tof, toch? 

Voor M Leuven spreken we ons netwerk dan weer aan om 
een collectie linnenpersen te waarderen. We doen een korte 
rondvraag om zicht te krijgen op linnenpersen in Vlaamse 

museale collecties en kunnen M Leuven zo een beargu-
menteerd antwoord geven op de vraag naar de zeldzaamheid 
en de historische waarde van hun collectie.

Een bijzondere vraag

Een bijzondere vraag die binnenkomt, gaat over een bakoven. 
Er wordt technische, inhoudelijk, financiële… ondersteuning 
gevraagd om de oven terug operationeel te maken. Tegelijk wil 
men van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te 
lanceren om meer informatie in te winnen over deze bakoven 
of het gebruik ervan. 

Onze eerste hulplijn wordt het MOT. Het MOT bracht namelijk 
een boek uit over bakovens, bracht bakovens in Vlaanderen 
eerder al in kaart en bestudeerde de bouwwijzen. Het ideale 
aanspreekpunt dus voor deze vraag. Helaas blijkt dit type 

Linnenpers. Collectie M Leuven Oven van het merk Eterna Oven teruggevonden in Eterna-catalogus
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professionele bakoven niet aan bod te komen in het onderzoek 
van het MOT. Onze zoektocht naar informatie brengt ons 
vervolgens naar het Bakkerijmuseum in Veurne. Daar schuilt 
een catalogus van de producent van deze oven in de collectie, 
namelijk Eterna van de firma J. Kurz. De collega’s van het 
Bakkerijmuseum weten ons het volgende te vertellen: “Over 
de firma J. Kurz weten we momenteel heel weinig. Vermoe-
delijk werd het bedrijf rond de vorige eeuwwisseling gesticht. 
Het was gelegen in Brussel. Naast ovens, vervaardigde de firma 
ook nog klein materiaal en machines voor brood-en banket-
bakkers (zoals kneders, kneedtroggen, rijskasten…)”. In bijlage 
zit een scan van de catalogus waar deze specifieke oven, met 
werking en technische uitleg, in afgebeeld staat. Het gaat over 
een zogenaamde heetwateroven. “Heetwaterovens werken 
volgens het principe van de onrechtstreekse verwarming met 
hete lucht of heet water. Het brood wordt in dit type ovens 
in een afzonderlijke ruimte gebakken, los van de eigenlijke 
stookruimte. Deze stookruimte bevindt zich meestal aan de 
achterkant van de oven. Van de vuurhaard tot de bakruimte 
liggen dikke buizen die voor één derde met water gevuld zijn. 
Een deel van de buizen wordt rechtstreeks verwarmd. Zo 
geraakt het water snel aan de kook. De stoom gaat via de buizen 
naar de bakruimte waar ze haar warmte afgeeft. Bij deze ovens 
zijn er meestal verschillende bakruimtes. De bovenste wordt 
dan gebruikt als droogoven. Voor de oven ligt doorgaans een 
metalen plaat die een put bedekt. De bakker staat in deze put 
wanneer hij brooddeeg in de onderste bakruimte legt. Zo hoeft 
hij niet diep voorover te buigen.”

Tegelijkertijd verwijzen we de vraagsteller ook door naar La 
Fonderie. De fabriek of het atelier van Kurz was gevestigd in 
de Rue Philomènestraat 83 te Brussel, met aan de overkant 
op nummer 108 het herenhuis van de eigenaar. De gevel van 
de fabriek is er nog, zij het in slechte staat. De eigenlijke naam 
van het bedrijf is J. Kurz - Van Oppenbergen. Gezien het een 

Brusselse fabrikant betreft, is La Fonderie zeker een goede 
partij om te contacteren.

Ten slotte consulteren we ook onze eigen collega Peter om een 
inschatting te maken van het potentiële asbest dat aanwezig is 
in deze oven.

We snorren dus bij verschillende partners informatie op en 
kunnen de eigenaar zo meer vertellen over de werking van zijn 
oven. We wijzen hem daarbovenop op de mogelijke gevaren 
en leiden hem naar de bronnen die verdere info kunnen 
verschaffen. Vandaag weten we echter nog niet of er intussen 
opnieuw warme broodjes uit de oven rollen… Benieuwd! 

Heb je zelf een vraag, een onbekend object, een industrieel 
mysterie of wil je gewoon eens “hoi” zeggen? Dan kan je ons 
bereiken door te mailen, te bellen, het contactformulier op 
onze website in te vullen of, als corona ooit verdwijnt, binnen te 
springen. Tot hoors!

Meer weten?
Heb je zelf een vraag? Dan kan ook jij terecht op info@etwie.be!

Oven teruggevonden in Eterna-catalogus
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STOFF vzw is een relatief jonge vereniging. 
Hoe is de vzw ontstaan?

“Het is begonnen met een boek dat Johan De Vos anno 2017 schreef: Het boek 
van Sint-Niklaas. Het verscheen naar aanleiding van het 800-jarige bestaan 
van de stad. Daarin beschrijft De Vos verschillende aspecten van het leven 
in Sint-Niklaas. Eén van de hoofdstukken gaat over asbest. In het centrum 
van Sint-Niklaas staat namelijk de fabriek Scheerders-Van Kerchove (SVK). 
SVK maakte allerlei bouwmaterialen waarin asbest verwerkt werd en dat 
gedurende een lange periode. In het boek wordt voor het eerst nogal kritisch 
naar die geschiedenis gekeken. Dat heeft wel wat opschudding veroorzaakt bij 
de bevolking, en eigenlijk ook wel bij het stadsbestuur.

In opvolging van het boek is Johan met een aantal mensen die hij van 
vroeger kende beginnen te praten over deze problematiek. Hij toetste ook de 
mogelijkheden af om met een beperkte groep rond dit thema initiatieven te 
nemen. De mensen die hij daarvoor aangesprak, waren mensen die hij van 
vroeger kende, vanuit de Academie Beeldende Kunsten in Sint-Niklaas. Johan 
was er directeur, ik voorzitter van de Adviesraad, Eric student aan de Academie 
en Veerle deed het secretariaatswerk. Dat was dus een handig begin omdat we 
elkaar al kenden.

Die gesprekken hebben geleid tot STOFF vzw: we 
hebben met vier onze schouders onder dit initiatief 
gezet. De officiële start dateert van eind 2018.”

2021 is het jaar waarin de tweede 
fase van ons project rond asbest en 

erfgoed groen licht krijgt van minister 
Jambon. De focus van het project 

ligt op asbestherkenning, onderzoek 
en het opstellen van procedures en 

hulpmiddelen voor erfgoedwerkers die 
met asbest in contact kunnen komen. 

Even belangrijk is de manier waarop 
asbest vandaag wordt ervaren in regio’s 

waar grote asbestverwerkende bedrijven 
actief zijn geweest. Het is in die context 

dat we kennismaken met de werking 
van STOFF vzw, een organisatie die het 

beladen asbestverleden in het Land 
van Waas bespreekbaar wil maken. 

We schuiven aan de virtuele tafel met 
voorzitter Hugo De Blende voor een 

kennismakingsgesprek.

We moeten het eens over 
asbest hebben
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Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij de 
asbestproblematiek in Sint-Niklaas? 

“In mijn directe omgeving is er niemand die ziek werd of overleden 
is als gevolg van asbestblootstelling. Dat geldt trouwens voor 
iedereen die nu in het bestuur zit. Ik was in de beginjaren van 
mijn carrière regionaal vrijgestelde voor de KWB in het Land van 
Waas. Vanuit die verantwoordelijkheid heb ik veel contacten 
gehad met arbeiders en bedienden die werkten in bedrijven 
in Sint-Niklaas en het Waasland. De Boelwerf is één van die 
bedrijven. Ik wist vanuit die contacten hoe onverschillig sommige 
werkgevers met asbest omgegaan zijn. Maar dat is dan ook de 
enige manier waarop ik daarmee in contact ben gekomen.” 

Jullie hebben een groot engagement om de 
asbestproblematiek in jullie regio kenbaar te 
maken, om dat bespreekbaar te maken. Is er één 
specifieke doelstelling die je er graag nog even 
uitlicht? 

“Het massale gebruik van asbest vroeger zadelt ons vandaag 
op met twee problemen. Dat is de milieuproblematiek aan de 
ene kant, en de gezondheidsproblematiek aan de andere kant. 
De Vlaamse overheid heeft een plan om Vlaanderen asbest-
veilig te maken tegen 2040. De OVAM schat de aanwezigheid 
van asbest in gebouwen en infrastructuur van vóór 2001 op 2,3 
miljoen ton. Als we Vlaanderen asbestveilig gaan maken, dan 
staan we voor een massaal probleem van afbraak, vervoer en 
opslag van asbest. Dat moet op een veilige manier gebeuren 

die niet belastend is voor het milieu en die ook niet belastend is 
voor de gezondheid van mensen. Dit is een grote uitdaging die 
weliswaar niet de focus is van onze vzw. Er bestond overigens al 
een lokale actiegroep die de asbestvervuiling ter harte nam. Die 
zette juridische stappen tegen het onveilig storten van asbest in 
de kleiputten van SVK; het bedrijf werd veroordeeld.

Wijzelf focussen ons op de gezondheidsproblematiek. De 
gevolgen van de blootstelling aan asbest zijn verregaand. Het 
zijn niet alleen mensen die in asbestverwerkende bedrijven 
gewerkt hebben die ziek worden, maar ook gezinsleden en 
omwonenden van de fabrieken. En niet te vergeten: ook veel 
doe-het-zelvers. 

We kozen die insteek, omdat we dat een culturele insteek 
vinden. Wij komen met het bestuur uit de culturele wereld. 
Cultuur is voor ons de manier waarop mensen met elkaar 
omgaan. In het verleden ging men cynisch om met mensen 
die blootgesteld waren aan asbest. Dit facet van het asbest-
probleem komt vandaag veel te weinig aan bod. Er wordt over 
gezwegen – het is bijna een taboe. Het ligt echt heel moeilijk. 
Dat is de reden waarom wij deze culturele invalshoek gekozen 
hebben. We hebben dat toen als volgt geformuleerd: we willen 
de gezondheidsproblematiek die gepaard gaat met asbest in de 
openbaarheid brengen, bespreekbaar maken, en we sturen ook 
aan op een erkenning van dit probleem. We hopen dat er ten 
aanzien van de slachtoffers erkend wordt dat er in het verleden 
fouten zijn gemaakt. Onze baseline was dan ook: een stem 
geven aan asbestslachtoffers. 
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In de loop van de werking zijn we de accenten toch een beetje 
gaan verleggen. We benoemen de gevolgen voor de gezondheid 
van asbestblootstelling meer en meer als ‘lastig erfgoed’. Het 
is een deel van de industriële geschiedenis van het Waasland 
waar niets over gezegd wordt, die niet beschreven wordt... Het 
is een verzwegen en overwerkte geschiedenis. We willen die 
leemte uit het verleden van de regio aanvullen. De baseline van 
vandaag luidt: de verzwegen en onverwerkte geschiedenis van 
het onrecht dat asbestslachtoffers is aangedaan beschrijven, 
registreren en bewaren voor de toekomst. Om dat te realiseren 
hebben we een eigen manier van werken: we spreken met 
asbestslachtoffers of nabestaanden. Hun verhalen zijn 
authentiek, doorleefd en dikwijls ook erg confronterend. We 
vinden het ook belangrijk dat deze getuigenissen bewaard 
worden. Als kleine vereniging hebben we niet de mogelijkheid 
om dat op een deskundige manier te doen. Daarom werken we 
samen met ETWIE dat op een deskundige wijze de uitgeschreven 
en geregistreerde gesprekken zal bijhouden.” 

Hoe is de vzw de afgelopen jaren gegroeid? 

“STOFF vzw is geen ledenvereniging in de strikte zin van het 
woord. Wij rekruteren geen leden, wij vragen niet om bij ons aan 
te sluiten en lidgeld te betalen. We bereiken wel verschillende 
categorieën van mensen, op verschillende manieren. Op de 
eerste plaats gaat het om de mensen die we interviewen: de 
asbestslachtoffers en hun familie. Zij vormen voor ons de belang-
rijkste groep in de werking. Maar we bereiken ook mensen 
via ons tijdschrift STOFF A, zij betalen abonnementsgeld. En 
via onze nieuwsbrief en website bereiken we dan weer een 
bredere groep, net zoals met de activiteiten die we organiseren. 
We hebben op dit ogenblik ongeveer een dertigtal interviews 
afgenomen; ons tijdschrift STOFF A wordt uitgestuurd naar 120 
adressen. We zien ook wel dat onze werking ruimer bekend 
geraakt en gewaardeerd wordt. We werken bijvoorbeeld 

samen met Op Stoapel, een erfgoedvereniging die het scheeps-
bouwerfgoed van de vroegere Boelwerf als thema heeft. We 
werken ook goed samen met de longartsen van VITAZ, het 
ziekenhuis in Sint-Niklaas. Zij ondersteunen ons als het om 
medische aangelegenheden gaat. We werden ook door het 
UZA/UA gecontacteerd met de vraag om samen een infosessie 
te organiseren over nieuwe hoopgevende therapieën voor de 
behandeling van longvlieskanker, en onlangs is een onderzoek 
gestart in samenwerking met de VUB over rouwverwerking bij 
nabestaanden van asbestslachtoffers. En voor de bewaring van 
de interviews werken we dus samen met ETWIE.”

Jullie belangrijkste doelgroep zijn dus de slacht-
offers en families. Hoe gaat het afnemen van die 
interviews juist in z’n werk? 

“Die interviews zijn inderdaad de basis van onze hele werking. 
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het is echt een 
probleem om asbestslachtoffers op het spoor te komen. Er 
bestaat geen register van slachtoffers en zij die over namen 
beschikken zijn meestal gebonden aan het beroepsgeheim. 
Daarom maken we gebruik van het sneeuwbaleffect: we 
interviewen iemand die op zijn of haar beurt iemand kent... 
Andere manieren hebben we ook geprobeerd, zoals oproepen 
in de regionale pers om met ons contact op te nemen, maar 
dat heeft niet veel succes gehad. Als we iemand getipt krijgen, 
dan nemen we contact op met die persoon en vragen we of we 
kunnen langskomen voor een gesprek. We doen dat het liefst 
bij de mensen thuis, in een vertrouwde omgeving. In de woning 
vind je gemakkelijker aanknopingspunten om een gesprek op 
gang te brengen zoals foto’s. Je ziet ook veel beter hoe mensen 
omgaan met verlies. We hebben geen vast stramien voor zo’n 
gesprek. We laten dat totaal vrij. Als we zouden werken met 
een gestandaardiseerde vragenlijst, zou de authenticiteit van 
het verhaal verloren gaan. Dat is precies wat we niet willen. 

34

ET
W

IE
 J

A
A

R
B

O
EK

 2
0

21



We maken op voorhand aan de geïnterviewden wel duidelijk 
wie we zijn en waarom we interviews afnemen. Wat met de 
inhoud van de interviews mag gebeuren wordt vastgelegd in 
een overeenkomst tussen de geïnterviewde en STOFF vzw. De 
uitgeschreven getuigenis wordt ook altijd terugbezorgd aan de 
geïnterviewde om te kijken of er nog zaken moeten aangepast 
worden. De gesprekken uitschrijven doen we trouwens heel 
letterlijk. We respecteren de stijl en de woorden die de mensen 
gebruiken. 

We merken dat de gesprekken een middel zijn om het verleden 
te verwerken. Dit hangt uiteraard ook af van het ogenblik 
waarop het interview plaatsvindt, kort of lang na een overlijden. 
Mensen zeggen vaak: ik ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen 
doen, het heeft me deugd gedaan. De verhalen zijn natuurlijk 
heel intiem: het gaat over dood en ziekte... niet iets wat je aan 
de eerste de beste vertelt. Het is soms nodig om in verschillende 
fases te werken. Er is soms tijd nodig om voldoende vertrouwen 
te wekken.” 

Dat vertrouwen opbouwen lijkt me inderdaad es-
sentieel in de manier waarop jullie werken. Er zijn 
ondertussen een dertigtal interviews afgenomen. 
Kan je al bepaalde verhaallijnen herkennen tijdens 
de gesprekken? Of zijn het telkens individuele ver-
halen die anders zijn?

“Eigenlijk is elk verhaal heel persoonlijk. Als het gaat over 
gevoelens, emoties… is dat uniek voor elk interview. Die 
emoties gaan van gelatenheid tot woede en de vele variaties 
daartussen. Soms wordt een gesprek geweigerd omdat de 
nabestaande alles achter zich wil laten en alleen nog naar de 
toekomst wil kijken. Of men wil niet voluit spreken uit loyauteit 
aan de vroegere werkgever. Woede komt voort uit het onrecht 
dat is aangedaan of omdat er geen juridisch verhaal mogelijk 

is ten aanzien van degene die het probleem veroorzaakt heeft. 
Waar wel bepaalde lijnen in kunnen getrokken worden is het 
ziekteproces.”

Tegen 2040 is Vlaanderen asbestveilig, of dat is 
toch de bedoeling. Hebben jullie in dat kader nog 
één specifieke wens voor de toekomst? 

“Ik heb eigenlijk nog twee wensen. De eerste heeft te maken 
met de slachtoffers. Ik hoop dat de medische wetenschap 
verder vooruitgang maakt in de behandeling van asbestgere-
lateerde ziekten. Het is hoopvol dat er lichtpunten zijn in de 
behandeling van mesothelioom, een behandeling die tot nog 
toe geen enkel perspectief bood. Ik hoop ook dat er op een 
bepaald moment toch wel enige (publieke) erkenning komt van 
het onrecht dat asbestslachtoffers werd aangedaan. Dat zou 
voor de asbestslachtoffers zelf toch een belangrijke stap vooruit 
zijn. En voor onze vzw hoop ik op continuïteit. Gezien de leeftijd 
van sommige bestuurders moeten we daar dringend werk van 
maken. Maar oplossingen liggen niet voor de hand.”

Meer weten over de werking van STOFF vzw 
of het asbestproject? 
Neem contact op met joeri@etwie.be.
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Om het geheugen even kort op te frissen: voor zover bekend, is Vynckier de 
eerste fabrikant die in Vlaanderen een eigen soort bakeliet produceerde onder 
merknamen als Vyncolit en Excellithe. Het huidige Vyncolit gaat terug op de 
vroegere kunststofafdeling van Vynckier, één van de divisies in het bedrijf. 
Vynckier maakte materiaal voor elektrische installaties in laag- en midden-
spanning, zoals zekeringskasten, de zekeringen voor in die kasten, allerhande 
modellen stekkers, schakelaars en stopcontacten en natuurlijk de industriële 
schakelkasten. Ook de grote lichtgevende blokpanelen om processen (en 
treinen) te monitoren en aan te sturen vanuit een centraal punt kwamen 
hier vandaan. Daarnaast maakten ze nog een hele resem andere artikelen: 
van toiletbrillen en kapstokken tot kleerhangers en kopjes. Vynckier maakte 
bovendien zijn eigen persen en matrijzen om voorwerpen uit hun bakeliet te 
maken. Een echte ‘wat je zelf doet, doe je beter’ mentaliteit. 

Eerder in het onderzoek voor de veldtekening maak ik kennis met Yves Vynckier, 
zoon van Urbain Vynckier. Urbain stampt samen met z’n oudere broer Maurice 
en jongere broer Gaspard het bedrijf uit de grond. Yves Vynckier is ondertussen 
reeds de tachtig voorbij, maar vertelt nog bijzonder scherp over zijn tijd bij 
Vynckier, eerst als kind, dan als jonge bediende en later als opvolger van zijn 
vader in het bestuur van het bedrijf, tot halverwege de jaren 1960. Op dat 
moment trekt de familie Vynckier zich om een aantal redenen terug uit het 
bedrijf en verkoopt het aan een Luxemburgse holding, waarna het nog een 
aantal keer van handen wisselt (van Elliot naar English Electric naar General 
Electric naar ABB vandaag). Het is duidelijk dat hij ervan geniet om deze 
herinneringen op te halen, zoals ik er ook van geniet om ernaar te luisteren.

Samen met de huidige eigenaars van de site (Revive, ABB, ABC) organiseren 
we op 19 augustus 2021 een bezoek zodat Yves Vynckier en zijn vrouw de 
fabrieksgebouwen na zovele jaren nog eens kunnen verkennen. Daarenboven 

Het onderzoek voor de veldtekening van 
het erfgoed van de vroege kunststof-

fenindustrie in Vlaanderen en Brussel 
is begin 2021 afgerond, vormgegeven 

en online ontsloten via de website van 
ETWIE. Maar het voltooien van deze 

‘Melk, katoen, fenol en matrijzen!’ (te 
vinden bij de downloads op etwie.be) 

vormt nog geen eindpunt in onze  
inspanningen. Het is immers de 

bedoeling om via de veldtekening zicht 
te krijgen op het resterende roerende, 

onroerende en immateriële erfgoed 
van de vroege kunststofnijverheid. Wat 

wordt al bewaard, maar vooral: wat nog 
niet? Op basis van dat overzicht willen 
we vervolgens initiatieven nemen om 

hiaten aan te vullen, herbestemmingen 
te stimuleren en waar mogelijk aandacht 

voor dit erfgoed en de bijbehorende 
verhalen aan te wakkeren. 

Een concrete uitloper is bijvoorbeeld de 
betrokkenheid in een aantal initiatieven 

met als doel het erfgoed van Vynckier 
in de mate van het mogelijke veilig te 

stellen, te borgen en te delen met een 
publiek.

We krijgen geen genoeg van het 
Vynckier-verhaal
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prikkelt de locatie natuurlijk ook het geheugen en terwijl we 
rondwandelen, komen er nog heel wat boeiende anekdotes 
boven drijven. Eerlijk, ik ben gewoon erg blij dat dit bezoek na 
veel wachten en uitkijken tot de coronamaatregelen het goed 
en wel toelaten gelukt is. Het raakt een zekere gevoelige snaar 
om de heer Vynckier in de ruimte waar zijn bureau vroeger was 
te zien en te horen vertellen waar hij zat, waar z’n vader dan 
tegenover hem zat en hoe de kamer ingedeeld was. Of waar 
ze net aan het werk waren toen er tijdens de oorlog een bom 
insloeg vlakbij.

De anekdotes die toen gedeeld zijn, worden, aangevuld met 
informatie uit eerdere contacten, de veldtekening over het 
erfgoed van de kunststofindustrie en de bouwhistorische studie 
van de site, gebruikt om de gidsbeurten te stofferen die op de 
site georganiseerd worden voor Open Monumentendag. ABC, 
dat een deel van de site ontwikkelt doet bijzondere inspan-
ningen om er een boeiende dag van te maken. Ondanks de 
uitgebreide ploeg gidsen, zijn de beschikbare rondleidingen 
vrijwel meteen volledig volgeboekt. Dat bevestigt nogmaals dat 
er wel een grote interesse is.

Toepasselijke momentopname uit het plaatsbezoek op de site van Vynckier. Foto: Leen van Baelen
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Daarnaast worden dankzij de vertelsels en herinneringen van 
Yves Vynckier diverse stukken uit de voormalige bedrijfsge-
bouwen geïdentificeerd en opgenomen in de collectie van 
het Industriemuseum. Er wordt meegewerkt aan een artikel 
van journalist Bart Moerman in de Gentenaar en er wordt nog 
een interview met Yves Vynckier op poten gezet door Leen 
van Baelen van de Stad Gent om zijn verhaal met een breder 
(Gents) publiek te delen.

Eind 2021 maken we tot slot kennis met Laila De Bruyne, impact 
& community manager voor projectontwikkelaar Revive, die 
het grootste deel van de Vynckier-site zal herbestemmen. Zij 
heeft als taak de erfgoedinterpretatie voor het terrein en de 
gebouwen uit te werken en op te volgen. En natuurlijk verleent 
ETWIE graag medewerking aan zo’n initiatief.

Ook herbestemmingen van machines om voorwerpen in 
kunststof te produceren, matrijzen en andere bijbehorende 
producten worden in de loop van 2021 besproken met enkele 
van de andere vroege kunststofproducenten en krijgen normaal 
in 2022 een vervolg. Beetje bij beetje wordt zo toch een deeltje 
van het erfgoed van de vroege kunststoffenindustrie verzekerd 
voor de toekomst.

Beeld uit het interview met Yves Vynckier 
in het Industriemuseum. Foto: Leen van Baelen

Meer weten? 
Contacteer robin@etwie.be.
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ETWIE is één van de organisaties met een landelijke dienstverlenende 
rol in Vlaanderen en Brussel. Hét kernwoord is dienstverlening. Dat 
betekent dat ons team er elke dag probeert te zijn voor iedereen die 
zich bekommert om ons technisch, wetenschappelijk of industrieel 
erfgoed; op welke manier dan ook. We ondersteunen mensen die 
vragen hebben over objecten. Wie heeft wat? Wat is dit? Waar vind ik 
dat? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die we met plezier 
elke dag beantwoorden. Daarover verder meer.

Daarnaast richten we onze pijlen ook op het immateriële erfgoed: 
die praktijken, tradities en technieken die al generaties bestaan en 
die we als samenleving willen meenemen naar de toekomst. Het 
zwaartepunt ligt hier niet bij het object, maar in een verlangen om 
iets te doen. Iemand wil iets doen of maken met hoofd en handen, 
en we vergeten het te vaak: vooral met het hart! Met het hart, want 
immaterieel-erfgoedpraktijken zijn onlosmakelijk verbonden met 
liefde en passie voor een object, omgaan met een object en, het 
creëren van erfgoed. Het spreekt voor zich dat we bij ETWIE niets 
liever doen dan zoeken naar wegen en middelen om die passie 
en liefde te versterken. We helpen waar we kunnen om kennis en 
kunde alle kansen te geven om verder te leven. In cultureel-erfgoed-
middens noemen we dat het borgen van erfgoed: ervoor zorgen 
dat dit immateriële erfgoed kan blijven bestaan. Deze theoretische 
beschouwing maakt duidelijk waarom ETWIE bij de start van 2021 
niet lang dient na te denken om een trekkende rol op te nemen in het 
project Focus Vakmanschap.

Wie de Instagramaccount van ETWIE 
volgt, merkt het al snel. In 2021 start 

een project rond maritiem erfgoed. Het 
project kadert in een groter meerjarig 

traject ‘Focus Vakmanschap’ met 
verschillende partners die inzetten op 

het audiovisueel documenteren van 
technieken en ambachten. Omdat we 

tot nog toe nog maar weinig intense 
contacten hebben rond maritiem 

erfgoed, wordt het een uitdaging om dit 
netwerk op te bouwen en uit te breiden. 

Waarom en hoe we dat doen, doen we 
alvast graag uit de doeken.

Als een spin in het web: 
een nieuw netwerk

West-Hinder Antwerpen droogdokken. Foto: ETWIE
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Vakmanschap en ambacht

Focus Vakmanschap (2021-23) zet in op het documenteren 
van, communiceren over en organiseren van activiteiten rond 
immaterieel erfgoed. We willen uiteindelijk tot een toolbox 
komen, waarmee erfgoedgemeenschappen aan de slag kunnen 
om hun tradities, technieken en praktijken te filmen voor 
verschillende doeleinden en via verschillende methodes. Dit 
doen we door tien erfgoedgemeenschappen mee te nemen in 
het traject en met hen uit te testen hoe we hun technieken en 
vaardigheden best kunnen documenteren.

Samen met onze partners Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed, 
Centrum Agrarische Geschiedenis, CEMPER, Histories, 
PARCUM, FARO en Werkplaats Immaterieel Erfgoed 
onderzoeken we in dit project op verschillende terreinen 
hoe we immaterieel erfgoed kunnen borgen, hoe we het 
duurzaam kunnen bewaren met de blik op morgen. Elk van de 
partners neemt minstens één vakmanschap voor z’n rekening. 
Op basis van verschillende factoren en na uitvoerig overleg 
intern en extern, kiest ETWIE ervoor om aan de slag te gaan 
met de maritiem-erfgoedgemeenschap. Daar zijn meerdere 
redenen voor: er zijn heel wat organisaties en mensen actief 
in dit erfgoedveld met verschillende soorten spelers als musea, 
werven, vzw’s en vooral heel veel gepassioneerde vrijwilligers. 
Die verscheidenheid maakt het interessant voor het project 
zelf en omgekeerd zorgt het ervoor dat we ten dienste kunnen 
staan van hen allen. Er is daarbovenop een mooie verspreiding 
over het hele land: van Blankenberge tot Antwerpen, van 
Rupelmonde tot Koksijde. Maritiem erfgoed behelst bovendien 
een hele resem aan technieken die vaak gelinkt zijn aan andere 
vakmanschappen. Denk maar aan het buigen van hout met 
stoom, het klinken van koper met fijne pennen of gloeiend hete 
metalen nagels, het naaien van zeilen, het splitsen van touw en 
ander schiemanswerk… De lijst lijkt wel oneindig. 

En het allerbelangrijkste argument? Heel wat technieken binnen 
het maritieme erfgoed dreigen verloren te gaan. Alsmaar 
minder mensen kennen de kneepjes van het vak. Steeds minder 
jonge mensen vinden diezelfde passie en tijd om bezig te zijn, te 
leren en door te geven. Subsidies verminderen. En pandemieën 
doen er uiteraard ook geen goed aan. Hoog tijd dus om deze 
erfgoedgemeenschap én hun technieken een duwtje in de rug 
te geven. 

De keuze om met maritiem erfgoed verder te gaan is zeker 
geen keuze voor de gemakkelijkste weg. Onze contacten 
zijn aanvankelijk nog beperkt en de technieken binnen deze 
cluster zeer divers. Gelukkig is Joost er, vrijwillig medewerker 
bij ETWIE én grote fan van alles wat met schepen te maken 
heeft. Dat we tijdens het verkennende veldonderzoek ons 
netwerk sterk zouden uitbouwen en veel zouden leren was al 
snel duidelijk. Een netwerk opbouwen kost heel veel tijd en 
moeite: Google-zoektochten naar maritiem-erfgoedorgani-
saties, contacten leggen, telefoontjes plegen, organisaties en 
mensen bezoeken in alle uithoeken van het land, een band 
opbouwen: dit is allemaal nodig om het vertrouwen te krijgen 
van de erfgoedgemeenschap. En laat net dat vertrouwen een 
voorwaarde zijn om dergelijk project tot een goed einde te 
brengen. 

Juli 2021: het anker wordt gelicht!

Niet toevallig willen we de vereniging Water-rAnt en bezieler Pit 
De Jonge als eerste vermelden. Het is een naam als een klok in 
maritieme middens. Pit is een gedreven watersportjournalist, 
waterrat en bovenal een man die met kennis en liefde spreekt 
over watergebonden erfgoed. Met zijn hulp maken we een 
eerste ruwe schets van het veld. 
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Die aanzet verfijnen we verder met de hulp van Watererfgoed 
Vlaanderen. Deze koepelorganisatie van vrijwilligers is de 
thuishaven van allerhande verenigingen en particulieren die 
rond historische schepen en ander watergebonden erfgoed 
werken. Het is met voorsprong de belangrijkste netwerkver-
eniging binnen de gemeenschap. Ondanks de grote impact van 
het plotse overlijden van alom geprezen voorzitter Jean-Jacques 
Westerlund in oktober 2021, krijgen we van bestuursleden 
Philip Streitz en Frits De Waele alle mogelijke hulp. Dat we 
vandaag gebruik kunnen maken van hun brede netwerk wordt 
bij het verder uitrollen van het project van groot belang. 

Een derde pijler waarop we steunen is de ploeg van het landelijk 
nautisch tijdschrift Ruimschoots. Samen met hen publiceren we 
in december 2021 een paginagroot artikel over wat ETWIE met 
het project wil onderzoeken en bereiken, met een sectorbrede 
oproep om met ons mee te denken.

Dankzij deze drie ankerpunten geraakt het project bekend 
in vrijwel alle kringen waar maritiem erfgoed een warm hart 
toegedragen wordt. Medio 2021 is de basis van ons netwerk 
gelegd. Nu nog van start gaan op het terrein.

Tolerant

Tolerant vzw uit Rupelmonde is een belangrijke kernvereniging 
die actief inzet op het behoud van het watergebonden erfgoed. 
Tolerant kreeg onder andere twee schepen van het voormalige 
Scheepvaartmuseum, platbodem zeilschepen die doorheen de 
jaren van de sloop werden gered, in langdurige bruikleen van 
het MAS. Allerhande vrijwilligers van Tolerant onderhouden de 
schepen en houden ze in de vaart. Ze geven zeilcursussen, ze 
zetten zich in tijdens de Scheldefeesten, enzovoort. Tijdens een 

overleg met enkele bestuursleden wordt duidelijk dat er nog 
steeds veel kennis in huis is; hét grote en urgente probleem zit 
eerder in het doorgeven van al die kennis. Jonge mensen blijken 
namelijk moeilijk aansluiting te vinden bij de maritiem-erfgoed-
wereld. Dat geldt niet voor één specifieke techniek. De noodzaak 
tot het borgen van kennis en expertise gaat bij Tolerant over álle 
technieken, waarvan het voortbestaan bedreigd wordt door de 
hoge leeftijd en het wegvallen van leden. 

D'n Bruinen, hengst van Tolerant vzw. Foto: ETWIE
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Museum aan de Stroom en de Droogdokken

Na Rupelmonde trekken we richting Antwerpen. Het MAS 
beheert er naast veel ander erfgoed de collectie van het 
voormalige Scheepvaartmuseum. De collectie bestaat uit 
vele scheepsmodellen en andere maritieme objecten, maar 
de collectie herbergt ook échte boten en schepen. Enkele 
zijn in bruikleen gegeven aan Tolerant, anderen hebben 
onderdak gevonden in de werkplaatsen rond de Droogdok-
kensite in Antwerpen. Grotere schepen, zoals het lichtschip de 
Westhinder III, oude sleepboten en marinevaartuigen staan 
aan wal of liggen aangemeerd in de dokken. De Droogdok-
kensite is vandaag een (te) weinig bekende site met nochtans 
veel mogelijkheden om maritiem-erfgoed(praktijken) te 
bewaren, te restaureren, te bestuderen… Maritiem erfgoed 
vergt echter veel onderhoud en de juiste vakmensen, en daar 

knelt het schoentje. De site wordt momenteel beheerd door 
één personeelslid van de Stad Antwerpen: Michiel Verras, 
voormalig scheepsbouwer met diepgaande vakbekwaamheid. 
En één is natuurlijk te weinig. Maar de Droogdokkensite mét 
de collectie die er huist, vormt voor ETWIE later hopelijk een 
mooie locatie om het maritiem-erfgoedproject in 2022 voor te 
stellen aan een groter publiek. 

De Scute

We trekken ook naar ’t zeetje. De Scute is een Blanken-
bergse vereniging vooral bekend door het bouwen van twee 
zeilschepen: de B1 Sint-Pieter, een nieuw gebouwde replica 

Droogdokkensite Antwerpen. Foto: ETWIE De Scute bezig met het maken van een nieuwe mast. Foto: ETWIE
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van een Blankenbergse schuit – tot in de 20e eeuw het belang-
rijkste type vissersschip in de streek. Daarnaast hebben de 
vrijwilligers met de hulp van professionele vakmannen een 
houten garnaalsloep gerestaureerd en in vaart gebracht, de B72 
Jacqueline-Denise. 

Wanneer we de leden van De Scute vragen naar hun 
noden moeten ze niet lang nadenken. De laatste jaren zijn 
er verschillende masten en gieken gebroken op volle zee. 
Wanneer dergelijke stukken hout naar beneden vallen is dat 
levensgevaarlijk. Daarom neemt De Scute de masten van hun 
schepen onder de loep. Resultaat: een van de masten van de B1 
zit vol kieren en barsten en is dus dringend aan vervanging toe; 
de mast is dan ook ruim 20 jaar oud. Met behulp van profes-

sioneel scheepsbouwer Jan Vandamme uit Zeebrugge en een 
technische ploeg van De Scute wordt eind december 2021 
gestart met het bouwen van een nieuwe gelamineerde mast. 
We leggen het bouwen van de nieuwe mast op film vast en 
borgen zo het technische proces. In 2022 worden activiteiten 
georganiseerd bij Tolerant en in de Droogdokken. 

We investeren dus heel wat tijd in het opbouwen van ons 
nieuwe netwerk rond watergebonden erfgoed, en dat loont. 
Door de goede band met de mensen en organisaties neemt ons 
project een vliegende start!

Volg het verdere verloop via etwie.be.

Meer weten?
Hoor je graag meer over het project Focus Vakmanschap 

rond maritiem erfgoed? Dan ben je bij lieselot@etwie.be 

en joost@etwie.be aan het juiste adres.Loods van Tolerant vzw, waar de heemer in volle aanbouw is. Foto: ETWIE
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« Nous avons arrêté et nous arrêtons: le musée de l’industrie comprend un 
dépôt de modèles et de machines pour les constructions, les arts et l’industrie, 
une collection d’épures et de dessins de machines, qui sera tenue au courant 
des perfectionnements de la mécanique; une bibliothèque technologique et 
une collection de pruits de l’industrie. Le musée est placé sous la surveillance 
d’une Commission permanente. Un directeur y est attaché. » Zo leest het 
bescheiden collectieplan avant la lettre van het allereerste Belgische Industrie-
museum gevestigd in Brussel. Het museum opent officieel zijn deuren op 27 
september 1839. Het idee komt evenwel van koning Willem I der Nederlanden. 
In 1826 wenst hij een Conservatoire des Arts et des Métiers op te richten, naar 
analogie met het Franse voorbeeld in Parijs. Na een aantal problemen met de 
locatie en tegenslagen, neemt het Musée de l’Industrie een vliegende start in 
1841, bij de aanstelling van de eerste directeur Marcellin Jobard. Over het doel 
van het nagelnieuwe museum windt deze bekende uitgever geen doekjes: de 
collectie, de presentatie ervan en het onderzoek ernaar moesten ten dienste 
staan van de groeiende Belgische industrie. 

In 1846 geeft Edouard Mailly een uitgebreide inventaris uit van de collectie die 
ondertussen bestaat uit meer dan 3000 objecten. Als we met een hedendaagse 
blik kijken naar die toenmalige collectie, dan klopt het dat het museum er op 
korte tijd in geslaagd is een zeer mooi geheel te verwerven.

De impact van de figuur Jobard kan niet onderschat worden. Bij zijn overlijden 
in 1861 gaat het snel achteruit met het museum. Toenmalige politici stellen de 
instelling meer en meer in vraag. Na een fusie met de nijverheidsschool in het 
Zuidpaleis in Brussel, blijft er na een brand niet veel meer over van de collectie. 
Die wordt ‘zwerfgoed’, waar tot op heden maar een paar objecten van bewaard 
zijn gebleven in het depot van de Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis 
(KMKG) in Brussel.

De vinger aan de pols houden van een 
sector die snel evolueert: dat is één van 

de kerntaken van een dienstverlenend 
team zoals ETWIE. Onze kennisbank is 
dé tool bij uitstek om het erfgoedveld 

in kaart te brengen en evoluties te 
ontwaren. In 2021 is er duchtig aan de 

nieuwe website en kennisbank gewerkt, 
met een speciale vondst tot gevolg: het 

vergeten verhaal van het allereerste 
Industriemuseum van ons land. En neen, 

dat stond niet in Gent…

Het Industriemuseum, 
dat stond toch in Brussel? 
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 Het Bulletin van het museum: 
 een niet te versmaden bron voor de 
 techniekgeschiedenis 

 « La Belgique occupe sans contredit un des premiers 
rangs parmi les nations industrielles, comme la brillante 
exposition de ses produits le démontre à tous les yeux. 
On a donc lieu de s’étonner qu’elle ne possède aucune 
des ces utiles publications technologiques si multiplies 
chez nos voisins. »

 Deze openingszin betekent de start van het museum-
bulletin dat Jobart uitgeeft vanaf 1841 en die het tot 
na zijn dood zou uithouden tot 1883. Het geheel biedt 
een ongelofelijke inkijk in de Belgische en Europese 
techniekgeschiedenis van de tweede helft van de 19e 
eeuw. Ingenieurs en uitvinders bespreken met oog 
voor veel detail de laatste innovaties in industrie en 
nijverheid. Een onontgonnen bron in de studie van de 
industriële archeologie in ons land! De reeks is onder 
meer te raadplegen in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience.

Dit vergeten verhaal van het allereerste Brusselse Industrie-
museum illustreert de uitdagingen waar we met onze 
kennisbank voor staan: de informatie over musea, verenigingen 
en onderzoekers actueel houden zodat het duidelijk is en blijft 
waar het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie anno 
2021 allemaal voor staat!

Meer weten?
Wil je meer weten over de werking 

van onze kennisbank? 

Neem dan contact op met Joeri via 

joeri@etwie.be.

Een gezicht van een deel van het Brusselse museum. Foto: Wikimedia

Een van de weinige restanten van de eens zo indrukwekkende 
technische collectie van het Brusselse Industriemuseum. 
Foto: Marie-Christine Claes
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Naaimachines in museale collecties?

De naaimachine is het resultaat van lang onderzoek en inspanningen van velen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat naaimachines over de hele wereld hun 
plek vinden in musea, niet alleen als een object dat ooit in elke woonkamer 
opgesteld stond, maar nog meer omwille van het technische en industriële 
vernuft dat erachter schuilgaat.

“Sewing machines were originally collected by Smithsonian Institution curators 
because of this importance to the early history of technology. Increasing 
interest in design, material culture, social and cultural history, economic history, 
labor history, technical communication, and advertising closely relates to the 
sewing machine industry and ensures that sewing machines will continue to be 
researched and explored.”1 

In de online catalogus van talrijke wereldberoemde musea worden 
naaimachines teruggevonden zoals het Victoria & Albert Museum in Londen, 
het Smithsonian in Washington DC en het Musée des Arts et Metiers in Parijs.2

1 Sewing Machines, HistoricalTrade Literature in Smithsonian Institution Collections 

(laatst online geraadpleegd op 20/08/2021 https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/

Trade-Literature/Sewing-Machines/pdf/sewing-machines.pdf). Naaimachines in de 

collectie van het Smithsonian: https://www.si.edu/search/collection-images?edan_

local=&edan_q=sewings%2Bmachine& (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)
2 Zie: https://collections.vam.ac.uk/search/?kw_object_type=Sewing%20machine 

(laatst geraadpleegd op 16/12/2021)

De grootste experten in een 
bepaald thema zijn niet zelden 

privéverzamelaars. Ook voor onze 
waardering van de naaimachines is 

dit het geval en kunnen we rekenen 
op advies van twee gepassioneerde 

verzamelaars. 

Van naaldje tot draadje, over het 
verzamelen van naaimachines
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Collectie Smithsonian Museum



Daarnaast is de naaimachine ook een object dat vanwege zijn 
vormgeving verzameld wordt. In het Museum of Modern Art in 
New York worden er naaimachines opgenomen in de collectie.3 

3 Zie: https://www.moma.org/search/?bucket=2&query=sewing (laatst 

geraadpleegd op 16/12/2021)

Collectie Alfaro Hofmann

De collectie van Alfaro Hofmann, een gekende verzamelaar van 
huishoudelijke apparaten omwille van hun vormgeving, bevat 
ook naaimachines.4

4 Zie: https://www.alfarohofmann.com/en/holdings/s?filtered=1&ti-

pologia%5B38%5D=23be1c4e-e35d-4a3f-84a3-e9197fc0e714 (laatst 

geraadpleegd op 16/12/2021)
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Naaimachineverzamelaars

Maar het zijn niet enkel musea die naaimachines in hun 
collectie hebben. Wereldwijd zijn er tal van privéverzamelaars 
van naaimachines. Vaak worden naaimachines verzameld 
omwille van een bepaald aspect, uit een bepaalde periode, van 
een bepaalde producent of afkomst. 

Vele van de naaimachineverzamelaars zijn actief op Interna-
tional Sewing Machine Collectors’ Society (ISMACS).5 De website 
is ook een bron aan informatie over producenten, machines en 
periodes. Ook kunnen contacten gelegd worden met andere 
verzamelaars en bestaat er een forum waar vragen kunnen 
gesteld worden en informatie kan worden uitgewisseld. Via dit 
forum, en vooral bij de zoektocht naar machines van Belgische 
productie, komen wij in contact met verschillende verzamelaars 
die ons willen helpen met ons onderzoek en de waardering. 
Een ander platform voor verzamelaars is ‘Der Schlingenfae-
nger’.6 Sinds 1988 wordt ook een tijdschrift uitgegeven door 
de vereniging waarin machines, producenten, bedrijfskro-
nieken… onder de loep genomen worden. Jaarlijks is er ook 
een meerdaagse bijeenkomst waar leden elkaar ontmoeten en 
kennis én machines uitwisselen. De vereniging focust zowel op 
huishoudelijke, industriële als kindernaaimachines. 

De website van Der Schlingenfaenger stelt: 
“Verzamelen beperkt zich niet tot het verzamelen van 
naaimachines, maar veeleer over geschiedenis, techniek en 
persoonlijke contacten met andere verzamelaars. In principe 

5 Zie: https://ismacs.net/index.html (laatst geraadpleegd op 

16/12/2021)
6 Zie: http://www.schlingenfaenger.de/ (laatst geraadpleegd op 

04/01/2022)

Collectie Carl Engelhard

https://ismacs.net/index.html
http://www.schlingenfaenger.de/


hoef je niet te zoeken naar rariteiten, die vaak heel duur moeten 
worden betaald. Er zijn veel mooie en technisch interessante 
machines en accessoires die onze aandacht verdienen.”7

Naast huishoudelijke en industriële naaimachines worden ook 
kinder- of speelgoednaaimachines verzameld. Ook catalogi, 
advertenties, naalden en naaldbrieven, reclameartikelen zoals 
asbakken en zakspiegels en posters vormen het onderwerp van 
tal van verzamelingen. 

Der Schlingenfaenger deelt de naaimachines in drie tijdspe-
riodes in, waarbij de focus voornamelijk ligt op machines die 
in Duitsland geproduceerd werden: voor 1870, 1870 – 1900 en 
1900 – 1960. Algemeen geldt voor naaimachines: hoe ouder, 
hoe zeldzamer.

“Als naaimachineverzamelaar ervaarde ik 
de samenwerking als heel aangenaam. 

Voor veel verzamelaars gaat het niet enkel 
om het vergaren van zoveel mogelijk

naaimachines, even belangrijk is het om de 
achtergrond te onderzoeken,

de geschiedkundige context, onbekende 
types identificeren... 

Er is al heel wat bekend over historische 
naaimachines, maar er valt ook nog heel 
veel te onderzoeken. Ik denk dat er op dat 
vlak een vruchtbare wisselwerking kan 
zijn tussen musea enerzijds en enthou-

siaste verzamelaars anderzijds. Vanuit de 
museale collecties kan gebruik gemaakt 

7  http://www.schlingenfaenger.de/sammeln.html (laatst geraadpleegd 

op 04/01/2022)

worden van de deskundigheid die gegroeid 
is binnen de verzamelaarsgemeenschap, 

en anderzijds kunnen verzamelaars 
zo gemakkelijker toegang krijgen tot 

museumdepots en moeilijk bereikbare 
archiefstukken om de kennis verder uit te 
diepen. Samen met andere verzamelaars 
kon ik helpen om de museumcollecties in 
Gent enigszins systematisch in kaart te 
brengen. Hierbij kwam ook een extreem 

zeldzame naaimachine aan het licht 
waarvan binnen de verzamelaarsge-

meenschap het bestaan vermoed werd, 
maar die nog niet in levenden lijve was 

opgedoken. 

En op persoonlijk vlak vond ik het heel 
aangenaam om mijn enthousiasme 

voor antieke naaimachines te kunnen 
delen!”

Carl Engelhard

We komen in contact met twee verzamelaars die bereid zijn 
mee te helpen aan de waardering van de naaimachines en die 
ons een inkijk geven in hun eigen verzameling.

Herman van Wezel woont in Nederland en verzamelt vooral 
industriële naaimachines. Hij werkte zelf in de confectie-in-
dustrie en heeft daarom als verzamelaar ook een kennis en 
interesse in industriële machines. In het verleden verkocht hij 
reeds een groot deel van zijn verzameling aan een Chinees 
privémuseum. 
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Carl Engelhard verzamelt voornamelijk huishoudelijke 
naaimachines van eind 19e eeuw, waarbij de focus vooral 
ligt op machines van het Europese vaste land. Zijn naar eigen 
zeggen bescheiden verzameling bestaat uit handbediende 
naaimachines waarbij hij oog heeft voor zowel de technische 
als de esthetische aspecten van de naaimachine. 

Wat opvalt bij de verzamelaars van naaimachines is de 
openheid waarmee wordt omgegaan binnen de verzamelaars-
gemeenschap. Binnen ISMACS, Der Schlingenfaenger maar ook 
onderling wordt kennis en expertise gedeeld, worden machines 
gekocht en doorverkocht en wordt contact gehouden. 

Waardering

In de collectie van het Industriemuseum bevinden zich om en bij 
de 200 naaimachines, zowel voor huishoudelijk als industrieel 
gebruik. De huidige collectie is organisch gegroeid, zonder dat 
er een verzamelbeleid aan de basis lag. Frequent worden er nog 
naaimachines ter schenking of aankoop aangeboden aan het 
museum. Dit is ook het geval in andere Gentse musea: Design 
Museum Gent en Huis van Alijn. De collectiemedewerkers 
ervaren de nood aan een waardering van de bestaande collectie 
om een beter zicht te krijgen op de samenstelling en hiaten. 
Voor die waardering doen we beroep op literatuur, internet-
bronnen, bedrijfsgeschiedenissen… maar vooral ook op deze 
twee real life experten. Herman en Carl laten hun expertise 
en netwerk los op de naaimachines van de drie musea. We 
vragen hen te kijken naar de naaimachines vanuit de aspecten 
zeldzaamheid, toestand en historische waarde. Resultaat is 
dat de registratie van de collectie naaimachines aangevuld 
kan worden met achtergrondinformatie, informatie over het 
gebruik, type, datering, producent en zelfs de zeldzaamheid of 
uniciteit van de machine. Mede op basis van hun input hebben 

de musea ook een beter zicht op welke types naaimachines het 
meeste voorkomen, waar de dubbels zich bevinden en welke 
naaimachines soms ondanks hun slechte toestand absolute 
topstukken zijn. 

Voor Herman en Carl is het ook een interessante samenwerking. 
Ze krijgen zicht op de naaimachines in de Vlaamse museale 
collecties. Ik ga ook langs bij Carl thuis om zijn verzameling van 
dichtbij te bekijken en hoor hem met veel passie en plezier 
vertellen over zijn collectie. Wanneer de situatie het toelaat 
zullen we ook de Gentse depotruimtes intrekken om met beide 
verzamelaars en de collectiemedewerkers de naaimachines van 
Huis van Alijn, Industriemuseum en Design Museum Gent in het 
echt te bekijken. Ongetwijfeld komen er dan nog meer weetjes 
en interessante informatie bovendrijven. Ook doen we in de 
toekomst graag beroep op beide verzamelaars en hun netwerk 
bij vragen over naaimachines. Heel erg bedankt, Herman en 
Carl!

Meer weten? 
Contacteer sanne@etwie.be.
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De leerkracht en de betrokken erfgoedspeler (die zich op fiets- of wandelafstand 
van elkaar bevinden – een belangrijk criterium!) vormen een duo. Vertrekkende 
van hun input, mogelijkheden en noden ontwikkelen we leermomenten vol 
praktijkgerichte activiteiten in een authentieke context. Hiermee willen we 
onder andere het grote potentieel van technisch, industrieel en ambach-
telijk erfgoed voor het (STEM)-onderwijs in de verf zetten, maar ook boeiend 
didactisch materiaal uit musea of verzamelingen beschikbaar maken voor 
de klas. Dit schooljaar werken we erfgoedklassen uit voor het Schrijnwer-
kersmuseum in Izegem, het Bakkerijmuseum in Veurne, de Oude Kaasmakerij 
in Zonnebeke en Kopersmid Jan Schouteet in Oostkamp.

Tot zover de inleiding en de broodnodige achtergrond bij het project. Een 
cruciaal element binnen de erfgoedklassen is het aspect tijd. Doorgaans 
komt een klas in contact met erfgoed in de vorm van een museumbezoek of 
rondleiding. Maar onderzoek (Van der Molen 2014, Vervaet 2017) toont aan 
dat eenmalige bezoeken amper een langdurige cognitieve en/of attitudinale 
impact hebben bij kinderen. Wanneer zo’n bezoek ingebed is in een langdurige, 
procesmatige aanpak zijn de effecten wel duidelijk.

Daarom zijn de erfgoedklassen nu gespreid over vijf halve dagen. Bij een eerste 
bezoek krijg je als leerling veel prikkels binnen; er is zoveel te zien, te horen, 
te ontdekken... én je bent met klasgenootjes op uitstap, de leerkracht kan je 
niet altijd in de gaten houden, het is een leuke boel... Maar wat blijft achteraf 
hangen? Als je daarna echter nog eens naar datzelfde museum gaat om er 
wiskundeoefeningen te maken op basis van collectiestukken kijk je nog eens 
met een andere bril naar diezelfde plek. En daarna ga je er nog eens een dag 
langs en ontdek je hoe in zo’n museum eigenlijk achter de schermen gewerkt 
wordt. Dat gebeurt via een oefening in het structureren van objecten aan de 
hand van zelfgekozen criteria. Je kent intussen je weg al door het museum, je 

In het schooljaar 2021-22 en 2022-23 
timmert ETWIE aan het project 

Erfgoedklassen. 
Samen met Elien De Meyere, lector 

Wereldoriëntatie en medewerker
 bij de onderzoekslijn 

Erfgoededucatie van het 
expertisecentrum onderwijsinnovatie 

bij VIVES, ontwikkelen we meerdere 
leertrajecten waarbij klassen vijf halve 

dagen het klaslokaal inruilen voor lessen 
in en met erfgoed. 

Verlangen naar harige schimmels! 
Volop experimenteren met ‘tijd’ binnen het educatief project Erfgoedklassen
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Brainstorm voor de invulling van het programma voor de vijfdaagse Erfgoedklassen in de Oude Kaasmakerij. 
Met Hilde Cuyt (Erfgoedcel CO7, Koenraad Pauwels (Leerkracht De Wijzer), Luc Callewaert (Gids Kaasmakerij), Elien De Meyere (VIVES). Foto: ETWIE



hebt alles al eens voor het eerst gezien en het dringt nu dieper 
door wat er daar allemaal is, gebeurt en gedaan wordt.

Die extra tijd van vijf halve dagen maakt het voor de betrokken 
erfgoedspelers ook mogelijk om met zaken te experimenteren 
waar in een normale workshop of rondleiding van een halve 
dag gewoon geen tijd voor is. En dat experimenteren, daar ben 
ik erg enthousiast over.

Zo is er bijvoorbeeld in de Oude Kaasmakerij voor het eerst tijd 
om te werken rond schimmels. Schimmels en bepaalde bacteriën 
zijn een essentieel element in het maken en rijpen van kaas. De 
ontwikkeling van schimmels vraagt echter – weeral – tijd en die 
is er niet in een twee uur durende workshop kaas maken. Je kan 
dan wel boeiend vertellen over schimmels en schimmelvorming, 
maar het zien groeien… dat zit er gewoon niet in.

En nu dus wel. Dus zijn de voorbereidende testen met 
petrischaaltjes en agar in volle uitvoering. Wat is haalbaar 
om te laten groeien, wat kunnen we er mee tonen en hoe 
werken we dit uit tot een STEM-activiteit waarbij leerlingen zelf 
variabelen kunnen onderzoeken? Zowel voor mezelf als voor de 
vaste gids van de oude kaasmakerij kan de pret gewoon niet 
op. Hiermee transformeert het laboratorium in de kaasmakerij 
bovendien van statische ruimte met uitleg over het testen van 
het vetgehalte van de melk naar een actief proefstation waar de 
leerlingen volop proefondervindelijk kunnen experimenteren 
met wat de groei van schimmels en bacteriën bevordert, afremt 
of verhindert en hoe ze dit kunnen registreren, analyseren en 
vergelijken. En aangezien kaas en brood twee handen op één 
buik zijn gaan we bij het Bakkerijmuseum op een gelijkaardige 
manier aan de slag met gist. Ook dat belooft alvast bijzonder 
leerrijk en – toegegeven – buitengewoon vermakelijk te zijn.

Of vind je het een beetje raar om helemaal gek te zijn op de 
ranzige culturen die we gaan kweken?

Een leuk sfeerbeeld van het donzige resultaat van één van de proefop-
stellingen: van enkele druppels halvolle melk in vijf dagen tot… euhm… 
dit geurige geheel. Ontwikkeling op kamertemperatuur, geen direct 
zonlicht (iets wat de leerlingen zullen kunnen variëren, om te zien wat 
het effect is van andere omgevingsomstandigheden). Foto: ETWIE
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Terloops werd samen met Luc Callewaert, vaste gids van de Oude 
Kaasmakerij, geëxperimenteerd met het maken van melkplastiek 
– galaliet – op basis van caseïne. Kunnen we hier een boeiende 
STEM-activiteit uit destilleren? Foto: ETWIE

Meer weten?
Geboeid door het project Erfgoedklassen? 

Leg je oor dan gerust even te luisteren bij 

robin@etwie.be.
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Fotoreportage 
ERIH
Na het uitstel van het jaar voordien 
organiseren we de jaarlijkse (hybride) 
conferentie van het netwerk 'European 
Route of Industrial Heritage' (ERIH) in het 
Industriemuseum in Gent. De bijeenkomst, 
van 6 tot 8 oktober 2021, heeft als thema 
'RESILIENCE - How industrial heritage sites 
accepted the pandemic challenge and 
survived the crisis'. Een fotoreportage.

In zaal Elvira in het Industriemuseum gaat het hybride congres door.

Peter gaat enthousiast mee op rondleiding in De Centrale.

Met zicht op de torens van Gent vinden er werksessies plaats.

In De Centrale gaan we ook ondergronds.
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Met zicht op de torens van Gent vinden er werksessies plaats.

In De Centrale gaan we ook ondergronds.

Bar Baudelo vooziet ons van taart tussendoor.

Joeri raken we eventjes kwijt.

Tussen de sessies zijn we samen standby vanuit Bar Baudelo.

Aan machines geen gebrek in De Centrale.



Na een gesmaakt avondmaal duiken we de nacht in voor 
de derde en laatste dag.

Ochtendstond geeft...mist op de site van Tour & Taxis.

Ook de voor publiek niet toegankelijke gebouwen 
op de site van Tour & Taxis krijgen we te zien.

Het vernieuwde Gare Maritime verbaast iedereen.
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Na drie geslaagde dagen sporen we terug naar huis tjoe tjoe.

We hope you had the time of your life?Laatste halte is Trainworld.
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ETWIE IN CIJFERS
2021

ONLINE 

 medewerkers vaste 
medewerkers 

projectmede-
werker

stagiair vrijwilligers

bibliografische
referenties in de bibliografie 

'industrieel erfgoed' en
'industriële archeologie’

pagina’s in de 
kennisbank

8.852 1.715

TWIE-brochures 
of artikelen in 

vakbladen 

12

gevolgde vormingen en 
studiedagen in binnen- en 

buitenland

 teamvergaderingen

Slack-kanalen

COVID-19-
besmettingen

 in Teams, Zoom,
 Hangout en Whereby… 

Thuis. 

online 
ETWIE-evenementen

 gebruikers op de 
website

Facebook likes

Ontelbaar veel berichten 
via Whatsapp, en Slack, 

weetjes van Robin, 
woordspelingen en 

flauwe mopjes...

Te weinig brownies 
van Lieselot

 (door telewerk)

Instagram volgers

paginaweergaven

13 60 0

38

Ontelbare 
uren 

14

56.006 162.561
1.396

69449% 51% 

 informatie- en 
expertisevragen die 

behandeld werden, goed 
voor 93 uur directe 

dienstverlening

234

 herbestemmingstrajecten 
die begeleid zijn

41

9 = + + + 1215
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Colofon 
Redactie: Lieselot Cornelis, Robin Debo, Hannelore De Craene, Joeri Januarius, Sanne Van Bellingen, Joost Van Deuren

v.u.: Sami Souguir – Stadhuis – Botermarkt 1 – 9000 Gent
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