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De moeilijkheid is een auteur te vinden die een nationaal verslag

kan maken over wetgeving, musea, verenigingen, publicaties,

bijeenkomsten én hergebruik van oude industriële panden. Het

hoeft geen betoog dat zulke verslagen ongemeen nuttig zijn om

de internationale en nationale stand van zaken te kennen, snel te

weten wie wat waar doet, en op de hoogte te zijn van methoden,

benaderingen, verwezenlijkingen en knelpunten. Niettemin zijn

deze rapporten soms erg summier en zelfs oppervlakkig, gaan ze

voorbij aan echte problemen, negeren zij bepaalde regionen,

nijverheden of ontwikkelingen, en vertonen ze onderling grote

verschillen.

TICCIH-BE

De Belgische vertegenwoordiger,TICCIH-Belgium,dient voornamelijk

als contactpunt tussen België, het buitenland en internationale

verenigingen, en wordt geacht het national report op te stellen.

TICCIH-BE brengt bovendien ook Vlaamse en Waalse industrieel

archeologen rond de tafel: de jaarlijkse algemene vergadering is

één van de weinige gelegenheden waar dit nog gebeurt.TICCIH-BE

bestaat bij gratie van SIWE en PIWB, respectievelijk de Vlaamse en

Waalse verenigingen die een échte werking hebben (met publicaties,

leden en activiteiten). Met het oog op het 13e congres van TICCIH

(Terni, september 2006) schreven Patrick Viaene en ikzelf, geholpen

door Corinne Dubois, het verslag over België.

Het leek me nuttig het deel over Vlaanderen en Brussel uit dit verslag

te lichten, te vertalen en te publiceren. Enerzijds biedt dit de lezer

een snel overzicht van de stand van zaken in Vlaanderen, weet

diezelfde lezer dat TICCIH-BE (nog) bestaat, en laat het me toe

enkele bedenkingen te maken over de beoefening van de industriële

archeologie in Vlaanderen. Dat laatste is een dubbelzinnige zaak:

ik ben coauteur van dit rapport en becommentarieer dus een

eigen tekst. Nu goed, dat gaat eigenlijk niet verder dan het plaatsen

van voetnoten en het nuanceren of relativeren van de tekst. Ik start

met mijn bedenkingen en dan volgt het Vlaamse deel uit het

Nationaal Verslag België.

Het verslag eindigt met een redelijk optimistisch besluit. Het stelt

vast dat er een mentaliteitsverandering is gebeurd sedert het

midden van de jaren 1990, waardoor oude industriële panden met

veel meer respect worden behandeld. Zij worden opgeknapt en

soms gerestaureerd, krijgen een nieuwe functie en worden nu en

dan zelfs wettelijk beschermd. Het rapport maakt melding van

enkele geslaagde voorbeelden. Ik vind dit een zeer goede zaak. Het

verheugt me dat rond en in oude stadskernen industriële panden

worden omgevormd tot woningen, kantoorruimte, museum, winkel

of cultuurcentrum. Dat draagt bij tot het karakter van een stad of

wijk, zelfs indien er weinig overblijft van de oorspronkelijke functie

van de gebouwen. Het kan natuurlijk altijd beter, en het rapport

vermeldt voorbeelden van enkele vernielde gebouwen.

De mentaliteitsverandering is niettemin duidelijk, waarmee

Vlaanderen een internationale trend volgt. De regio blijkt daarin

niet echt uit te blinken. Wallonië biedt een aantal voorbeelden die

echt sensationeel zijn (MACs, onder meer, het Musée des Arts

Contemporains, ondergebracht in de uitzonderlijke site van Le

Grand Hornu (http://mac-s.be), bij Mons).

Maar het is me niet in de eerste plaats te doen om Vlaanderen te

vergelijken met andere regionen (leest u er daarvoor de nationale

rapporten op na3).

INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE 
IN VLAANDEREN

Een herdenking en tevens aanzet 
voor de toekomst

Tijdens het derde internationaal congres van de industrieel archeologen

in Zweden (1978) werd The International Committee for the Conservation

of the Industrial Heritage (TICCIH) opgericht (www.mnactec.com/TICCIH).

Er werd beslist elke twee à drie jaar een wereldcongres te organiseren,

waar ten minste twee dingen zouden gebeuren: het neerleggen van een

nationaal verslag per lidstaat en het behandelen van een centraal thema2.

Dat is goed gelukt bij het tweede, maar leek minder vlot te lopen wat het

eerste betreft.

[ Peter Scholliers1 ]

De mythologie en de canonisering
van een monument: een postzegel
uit 1979 met de afbeelding van
de site van Le Grand Hornu.
Bedreigd industrieel erfgoed
onder de aandacht gebracht. Zie
ook de foto op p. 23.
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Het gaat me om het feit dat bovenstaand besluit in feite uitsluitend

betrekking heeft op het industrieel erfgoed en niet op de industriële

archeologie. Is er dan een verschil tussen beide? Zeker wel. Ik meen

zelfs dat dit verschil essentieel is, niet alleen wat de appreciatie

voor de verwezenlijkingen betreft, maar ook voor de toekomst van

de discipline. Dit vergt enige uitleg die me terugvoert naar de prilste

jaren van het bestaan van de industriële archeologie.

HET EERSTE UUR

In de jaren 1960 bloeit de interesse voor industriële relicten open

in Groot-Brittannië en België, niet toevallig twee gebieden waar de

grootschalige industrialisatie is doorgebroken. De interesse kwam

uit de hoek van amateurs (niet in de pejoratieve zin) en universitaire

historici en kunsthistorici. Zij creëerden een nieuwe discipline, de

industriële archeologie, met eigen methoden, benaderingen,

tijdschriften, bijeenkomsten en dra ook coryfeeën. Rond 1975 is

deze beweging over haar hoogtepunt heen en groeit het inzicht

dat er ‘iets meer’ moet komen. Dat ‘iets’ blijkt niet alleen een nieuwe

vlag te zijn (‘industrieel erfgoed’), maar ook een nieuwe lading

(hergebruik, wettelijke bescherming). Het TICCIH-congres van

1978 kan als het breukmoment worden bestempeld.

De omslag van toen betekende een professionalisering van de

discipline. Nieuwe spelers begonnen de hoofdrol op te eisen:

architecten, stadsplanners, cultuurambtenaren en investeerders.

De strijders van het eerste uur stonden er wat verweesd en

gefrustreerd bij te kijken. Zij kwamen pas laat tot het besef dat de

accentverschuiving van ‘archeologie’ naar ‘erfgoed’ op z’n minst

twee gevolgen had. Ten eerste bleek dat wat verdwenen was, niet

meer van tel te zijn:alle aandacht ging naar gebouwen,landschappen

en objecten die nog bestonden. De archeologie van de industrie

(in de betekenis waarin Foucault het woordje ‘archeologie’

gebruikte: opgraven, blootleggen en interpreteren wat verdwenen

is) kwam dus niet alleen in de verdrukking, maar werd volslagen

marginaal. Ten tweede bleek dat het wetenschappelijk onderzoek

daardoor mee een stap achteruit zette (het Nationaal rapport

heeft het in dat verband over “Veel hobby, weinig wetenschap”).

Vaak gebeurde onderzoek volslagen geïsoleerd, betrof één

gebouw of tuig, had geen bovenlokaal belang en haalde het

niveau van verdienstelijk amateurisme. Als er al ernstig onderzoek

gebeurde, was dit vaak zeer pragmatisch gericht op de dwingende

eisen van het moment, zonder veel theoretische of intellectuele

reflectie. Een voorbeeld daarvan vind ik in Brussel. Allicht iedereen

is het er over eens dat de site van Thurn & Taxis zeer waardevolle

gebouwen bevat, die moeten worden beschermd, bewaard en

respectvol hergebruikt. Er verschenen daarover heel wat kranten-

artikelen en grijze literatuur (dus, moeilijk vindbaar), maar nooit

heeft dit schitterend gebouwencomplex geleid tot het plegen van

een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift (van welke discipline

ook). Pas vorig jaar is er een boekje gepubliceerd met historische

en architecturale duiding.4

Deze ontwikkeling is niet de verantwoordelijkheid van de erfgoed-

beschermers, maar wél van de pioniers van het eerste uur. Zeker in

Groot-Brittannië beseffen zij dat. Daar begonnen post-medieval

archaeologists, met op kop Marilyn Palmer (zie ook:

www.spma.org.uk), vragen te stellen bij de intussen traditioneel

geworden werkwijzen van de industriële archeologie en vooral bij

de te nauwe aansluiting bij een zeer positivistische geschied-

schrijving.5 In 1998 pleitten Palmer en Neaverston voor een flinke

culturele draai van de industriële archeologie.6 De peetvader van

de industriële archeologie in Engeland, Kenneth Hudson, zag ook

een impasse van de traditionele methoden. De titel van zijn artikel

spreekt boekdelen ‘Has industrial archaeology lost its way?’. Hij

stelde voor de archeologie van arbeid en werkplaats als nieuw

centraal thema te nemen.7 Beetje versmallend, volgens mij.

Niettemin was de boodschap duidelijk.

Hoe zit dat in België? Het TICCIH-verslag is alles behalve optimistisch

wat het wetenschappelijk onderzoek betreft. Het wijst op de zwakke

positie van de industriële archeologie in het universitair onderwijs.

Ik voeg daaraan de even zwakke positie in het wetenschappelijk

onderzoek toe. Is er ooit een doctoraat (in Geschiedenis,

Kunstgeschiedenis, Archeologie, Architectuur of welke discipline

ook) verdedigd, dat de industriële archeologie centraal stelde? Ik

denk het niet. Het Nationaal rapport stipt wel enkele nieuwe

mogelijkheden aan die zich hebben aangeboden. Ik zou die

mogelijkheden graag willen verduidelijken, omdat ik overtuigd

ben van het feit dat zij kunnen leiden tot de revitalisatie van de

industriële archeologie, zorgen voor een andere kijk op ons verleden

(niet meer of minder!) en bijdragen tot een steviger beleid rond

monumenten- en landschapzorg.

CULTURELE DRAAI

De ‘cultural turn’ van Palmer en Neaverston biedt een goed vertrek-

punt (ik laat even in het midden of deze draai volstaat).8 Beide

auteurs pleiten voor het bestuderen van sites in een geografische,

sociale en culturele context, voor het ontwikkelen van een stevige

theoretische basis en voor het starten van een dialoog met de

historische wetenschappen. Herlees ik deze laatste zin, dan is er

nog bijzonder veel werk aan de Vlaamse winkel, want een context

ontbreekt vaak, theorie lijkt tijdverlies en contact met andere

wetenschappen dateert uit de vorige eeuw.

Nochtans zie ik geen obstakels om ook in Vlaanderen de nood-

zakelijke culturele draai aan de industriële archeologie te geven.

Ten minste twee voorwaarden zijn al vervuld. Eén. Sommige

historische wetenschappen (in casu etnologie, maar van langsom

meer archeologie en geschiedenis) omarmen vandaag de materiële

en immateriële cultuur. Dat betekent dat objecten niet alleen een

volwaardige plaats hebben gekregen, maar dat er ook (en vooral)

aandacht gaat naar de betekenis die mensen aan deze objecten

toekennen. Met ‘objecten’ bedoel ik niet alleen monumenten en

landschappen (dat is immers niet nieuw), maar alle relicten van het

industrieel verleden, zelfs – en vooral – de meest banale. Deze visie

houdt in dat objecten, landschappen en monumenten geen vaste

betekenis of waarde hebben, maar dat zij andere betekenissen of

waarde kunnen krijgen.9 Twee. In onze industriële en technische

Industriële archeologie in Vlaanderen
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musea is het al zover: de stap van een traditionele industriële

archeologie naar een meer culturele industriële archeologie is

daar al gezet. Ik geef graag het voorbeeld van de tentoonstelling

van het Museum voor de Oudere Technieken (Grimbergen),

Sterke vrouwen, zware was (april tot oktober 2006). Deze expo

toont de geschiedenis van 150 jaar wassen en stelt allerlei wastuigen

en -machines ten toon. Zij wil ook een “eerbetoon (zijn) aan alle

vrouwen die jarenlang de zware taak om te wassen op zich namen”

(daarom ter illustratie een vrouw bij een wasmachine in 1959).

De tentoonstelling van het MIAT Reclame – Geluk. Vroeger en nu

(juni – oktober 2006) biedt een ander voorbeeld.

Ik denk dat de industriële archeologie bijzonder gebaat is bij zulke

initiatieven: zij spreken mensen aan, plaatsen objecten in een

sociaal-culturele context, wijzen op veranderingen in het dagelijks

leven en laten mensen nadenken (of zich alleszins verwonderen)

over objecten, betekenissen, contexten en veranderingen. Dat is

zeer toe te juichen. Toch twee bedenkingen hierbij. Veel kritische

noten, verontrustende visies of diepgaande intellectuele reflecties

ontbreken zeer vaak, omdat de materie toegankelijk, leuk en

inschikkelijk moet blijven. En twee: indien de

bezoeker meer wil weten, blijft hij vaak op zijn

honger zitten.Een publicatie ontbreekt.Wat het

tentoonstellingsconcept is, welke keuzes er

werden gemaakt en hoe de tentoonstelling te

plaatsen in de ruimere maatschappelijke con-

text, blijven verborgen. Dat laatste is niet de

zaak van de tentoonstellingsbouwers, maar van de industrieel

archeologen die (nog steeds, zoals rond 1980) vaak met verbazing

naar de ontwikkelingen staan te kijken. Het wordt tijd dat die

lethargie verdwijnt.

Nemen industrieel archeologen resoluut de culturele draai, dan

kunnen zij ook een meerwaarde betekenen voor de beschermers

van het industrieel erfgoed.De eersten kunnen dan de veranderende

betekenissen van gebouwen of voorwerpen onderzoeken, breiden

de kennis uit en dragen nieuwe argumenten aan voor selectiecriteria.

Dit zijn pluspunten die vaak (ik geef toe, lang niet altijd) door-

slaggevend zijn.

Ik wil mijn commentaar op het Belgisch rapport voor TICCIH afsluiten

met een pleidooi. Ik ga uit van een verschil tussen industriële

archeologie en industrieel erfgoed. Het ene kan niet zonder het

andere. Industrieel erfgoed beschouwt uitsluitend wat nog

bestaat, en het feit dat dit het resultaat is van toevallige of

onoordeelkundige beslissingen, wordt al te vaak vergeten. Dáár

ligt een taak voor de industriële archeologie. Zij ligt aan de basis

van de interesse voor het industrieel patrimonium, maar heeft zich

de laatste twintig jaar in een hoekje laten drummen. Daar moet zij

nu uitkomen, niet op een discrete wijze maar met tromgeroffel en

trompetgeschal. Laat dus de industriële archeologie doen waar zij

sterk in was: geïntegreerd in de historische wetenschappen, met

kritische vraagstellingen en specifieke methoden. Laat zij terug de

lastige, onrustwekkende en kritische discipline worden, die zij in de

jaren 1970 was. Laat zij meegaan met haar tijd en de vernieuwingen

in de historische (en, wat mij betreft, alle sociale en humane

wetenschappen) op de voet volgen. ■

Publiciteit voor de wasmachine (Nederland, 1959), met een contrast tussen
de wasplank en het jonge meisje (dat speelt) en de machine en de mama (die
werk verricht). Bron: Vereniging voor vrouwengeschiedenis,
www.ljongma.dds.nl/nl/inbeeld/wasmasj.html.

[ Patrick Viaene (SIWE)  &  Peter Scholliers (TICCIH-BE) ]

Het vorige Nationaal Verslag over België dateert uit 1994 en

verscheen naar aanleiding van het negende congres van TIC-

CIH (Montréal en Ottawa). Sedertdien werden uitsluitend

regionale rapporten gepubliceerd.10 In de jaren 1990 is België

almaar meer een federale staat geworden met drie aparte

delen (het Brussels, het Vlaams en het Waals gewest). Deze

gewesten hebben diverse visies en dito beleid ontwikkeld

met betrekking tot het industrieel erfgoed, wat zich uit in een

verschillende aanpak, wetgeving, financiering en in ver-

schillende realisaties. Het is dus nuttig de drie gewesten min

of meer afzonderlijk te beschouwen, hoewel ze, bekeken van-

uit een ruimer perspectief, toch vrij analoge ontwikkelingen

doormaken.

Bij wijze van opwarmer kan kort worden herinnerd aan de stand

van zaken in de vroege jaren 1990. De ruimere interesse in

industriële archeologie bestond toen al zo’n twintig jaar, en na de

iets moeilijkere periode tussen 1980 en 1990 had die interesse

zich vertaald in een aantal concrete verwezenlijkingen:het Centrum

voor Industriële Archeologie (1975-1977), een reeks artikelen in

gevestigde wetenschappelijke tijdschriften, een aantal succes-

volle tentoonstellingen, enkele nieuwe musea en een regionale

vereniging in Vlaanderen (de Vlaamse Vereniging voor Industriële

Archeologie, VVIA, 1978, www.vvia.be) en Wallonië (Patrimoine

Industriel Wallonie – Bruxelles, PIWB, 1984).

TECHNISCHE EN INDUSTRIËLE MUSEA

Rond 1990 kan van een ‘consolidatiefase’ worden gesproken.

Deze had te maken met het streven naar professionalisering.

NATIONAAL VERSLAG BELGIË, 2006
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Industriële archeologie in Vlaanderen

Enthousiaste amateurs en een handvol toegewijde academici

konden niet wegen op beslissingen omtrent conservering, her-

gebruik of wettelijke bescherming van industrieel erfgoed. Zij

hadden nochtans aan de basis gelegen van initiatieven die bij-

zonder goed zijn afgelopen. Een mooi voorbeeld biedt het

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), geleid

door René De Herdt (www.miat.be). Het maakt deel uit van de

Gentse stadsmusea en ontvangt subsidies van de stad. Het werd

in 1990 ondergebracht in een oude textielfabriek en sedertdien

namen de activiteiten uitbreiding: het museum publiceert een

tijdschrift (Tijdschrift voor Industriële Cultuur, of TIC), organiseert

permanente en tijdelijke tentoonstellingen, biedt lezingen aan

en beheert een bibliotheek en archief. Een ander voorbeeld is De

Bronsfabiek – La Fonderie. Museum voor sociale en industriële

geschiedenis van Brussel (Molenbeek), tot onlangs geleid door

Guido Vanderhulst en gesubsidieerd door de regionale overheid

(www.lafonderie.be). Ook dit museum organiseert tijdelijke expo’s,

publiceert een tijdschrift (Les Cahiers de la Fonderie, uitsluitend in

het Frans), bezit een gespecialiseerde bibliotheek en bewaart

archieven. Helaas liepen niet alle initiatieven goed af. Energeia,

bijvoorbeeld, het museum van de elektriciteit, opende de deuren

in 1986 maar sloot deze weer in het jaar 2000 als gevolg van een

nieuw pr-beleid van Electrabel. In de loop van de jaren 1990 werd

het statuut van de Vlaamse musea herzien. Enkel musea, erkend

door het ministerie van Cultuur, genieten van een min of meer

vaste subsidie. Zeer terecht liggen de criteria voor erkenning

hoog, wat voor ernstige problemen zorgde voor talrijke, kleinere

industriële en technische musea. Heel wat van die musea haalden

de nieuwe normen niet en waren verplicht een deel van hun col-

lectie te verkopen of zelfs hun deuren te sluiten. Bijvoorbeeld, het

Nationaal Orgelmuseum (Oostende), het Landbouwmuseum

Stockmanshoeve (Damme) en het Museum van de 1000 stoomwie-

len (Zwevezele-Wingene) kregen met serieuze problemen te maken.

Het moet nog worden bekeken of het nieuwe museumbeleid van

de Vlaamse regering een rol heeft gespeeld, maar feit is dat de

grotere musea sinds 1995 een verjongingsproces hebben

doorgemaakt. Bijvoorbeeld, het Diamantmuseum (Antwerpen) is

gerenoveerd, het Vlaams Mijnmuseum (Beringen) werd geopend

dankzij de voortrekkersrol van Bert Van Doorslaer, het Vlaams

Museum van tram en bus (VLATAM, Berchem), geleid door Erik

Keutgens die wordt bijgestaan door een keurgroep amateurs)

ging van start, en het MAS, Museum aan de Stroom (Antwerpen)

zal in 2008 collecties van materieel erfgoed uit verschillende

musea van de stad samenbrengen.11 Dit streven naar professio-

nalisering sedert 1990 heeft dus blijkbaar een dubbel effect

teweeg gebracht, dat vooral lijkt ten goede te komen aan de

goed georganiseerde en doorgaans grotere musea.

SIWE: EEN NIEUWE SPELER 

In 1996 werd SIWE opgericht (www.siwe.be). De Stichting voor

Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed was (vooral) het initiatief

van André Cresens, met de bedoeling de studie en de bewaring

van Vlaams industrieel erfgoed te bevorderen. Dat zou onder

meer moeten gebeuren door bruggen te bouwen tussen

industrieel archeologen enerzijds en geïnteresseerden in

wetenschappelijk en technisch erfgoed anderzijds. Neem nota

van het feit dat het begrip ‘industriële archeologie’ niet werd

gebruikt en dat SIWE in concurrentie trad met de Vlaamse

Vereniging voor Industriële Archeologie.

De Vlaamse regering heeft SIWE in 2001 erkend als vertegen-

woordiger van de industriële archeologie in Vlaanderen en

Brussel (waardoor ‘Stichting’ werd vervangen door ‘Steunpunt’).

De erkenning maakte deel uit van een globaal andere kijk op

erfgoed, waaronder een breed scala van interesses thuishoren:

volkscultuur, genealogie, heemkunde en industrieel erfgoed

(Vlaams Decreet van oktober 1998). Populaire cultuur in de

breedste betekenis vormt het gemeenschappelijk kenmerk. Het

Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (VCV, www.vcv.be) coör-

dineert de algemene werking. Het feit dat de Vlaamse regering

industrieel erfgoed beschouwt als een volwaardig onderdeel van

erfgoed tout court, kan gezien worden als een doorbraak. Dit lijkt

een unieke ontwikkeling te zijn, die zou kunnen zorgen voor de

verruiming van industriële archeologie in dit land, door haar te

verbinden met de geschiedenis van het dagelijks leven, en met

studies van materiële en immateriële cultuur. Niettemin blijft er

een moeilijk probleem bestaan, namelijk het feit dat twee

minister(ie)s bevoegd zijn over de materie van het industrieel

erfgoed. Ten slotte mag worden vermeld dat Patrick Viaene in

2004 als voorzitter van SIWE is aangetreden.

BEHOUD EN HERGEBRUIK VAN INDUSTRIËLE MONUMENTEN

Op 3 maart 1976 werd het Vlaams decreet aanvaard, dat de

wettelijke bescherming van landschappen en monumenten

regelt. Van essentieel belang was dat industrieel erfgoed integraal

deel uitmaakte van dit decreet, wat een vrij unieke stap in Europa

betekende. Sinds dat jaar werden ongeveer 100 industriële sites

(op een totaal van 7.500) beschermd. De helft daarvan betrof

water- en windmolens... Een analoge wetgeving werd gestemd

door het Brussels gewest in 1993. De volledige lijst van

beschermde monumenten uit beide regio’s kan worden geraad-

pleegd via de websites van de betrokken diensten voor monu-

menten en landschappen.12 Vandaag staan enkele ‘vanzelfspre-

kende’ sites nog steeds niet op deze lijsten, en onder meer de

imposante site van Thurn & Tassis (al moet het gezegd dat, na

jaren van strijd en onderhandelingen en ondanks het gebrek aan

wettelijke bescherming, er toch verandering in de goede zin

schijnt te komen).

Voor het zogenaamd roerend erfgoed liggen de zaken helaas

moeilijker. Een stoommachine gebouwd door het Gentse

constructiehuis Vanden Kerchove is weliswaar wettelijk

beschermd, maar bevindt zich momenteel in de fabriek

Alsberge – Van Oost (Drongen) die niet is beschermd en die
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stilaan verwordt tot een ruïne. Maar er is meer. De wettelijke

bescherming heeft uiteraard een belangrijke symbolische

waarde, maar betekent daarom nog niet dat gebouw of object

effectief worden bewaard. De drie inspecteurs van AROHM die

belast zijn met de controle van de wetgeving terzake, kunnen

daar helaas uitvoerig over meepraten.

Nog meer verontrustend is het feit dat objecten die niet werden

beschermd, sinds een aantal jaren met grote haast uit België

aan het verdwijnen zijn, en dit ondanks goed georganiseerde

protestcampagnes. Het lijstje van voorbeelden is (te) lang: de

Koninklijke entrepots van Antwerpen, meerdere textielfabrieken

in Gent (La Liève, Lousbergs, Texas), de laatste cokesfabriek

(Zeebrugge) en mijngebouwen in Limburg.

Dit brengt ons bij de vraag naar de plek van bewaring van

industriële objecten van het verleden. Doorgaans wordt aan-

genomen dat het beter is het roerend patrimonium in situ te

bewaren. Het is nochtans de vraag of dit inderdaad het beste

beleid is (denk aan het vandalisme). Vervoer naar en bewaring in

musea kunnen een tijdelijke oplossing bieden, maar creëren

nieuwe problemen (ruimte, kost en onderhoud). De Vlaamse

Vereniging van Musea is zich zeer bewust van dit probleem, maar

heeft momenteel niet de middelen om wat dan ook te doen.

Ondanks deze moeilijkheden, hebben heel wat industriële en

technische musea vandaag objecten uit hun donkere kelders

gehaald. Het MIAT, bijvoorbeeld, toont tuigen en voorwerpen uit

het dagelijks leven van de 19e en 20e eeuw.

Buiten de (problemen m.b.t.) wettelijke bescherming, moet

worden benadrukt dat almaar meer oude industriële gebouwen

werden gerenoveerd en hergebruikt sedert de jaren 1980.

Oude fabrieken en opslagplaatsen werden omgevormd tot

kantoorruimten, ateliers, woningen, culturele centra en musea.

Vandaag is dat zelfs de mode geworden, wat een duidelijk

verschil is met de verwaarlozing tijdens de jaren 1980. Een mooi

voorbeeld van een renovatie met hergebruik is de oude

tabaksfabriek AJJA (1874) in Brussel, die zal worden omgevormd

tot een centrum voor maatschappelijke bijstand. Gelukkig wordt

deze trend m.b.t. renovatie en hergebruik geschraagd door de

architectuuropleidingen.

Niettemin blijven de heel grote werken van renovatie en herge-

bruik meestal marginaal. Er zijn echter uitzonderingen die het

vermelden waard zijn: de nauwgezette restauratie van het

Antwerpse Centraal station (1899 - 1905), met zijn verborgen

HST-station, en de al even spectaculaire site van Thurn & Taxis

(1902 – 1904), met de Koninklijke stapelplaats die thans onderdak

biedt aan kantoren, restaurants en winkels.

VEEL HOBBY, WEINIG WETENSCHAP

Net zoals in de meeste landen, beweegt de interesse voor de

industriële archeologie en het industrieel erfgoed zich tussen

wetenschappelijk onderzoek en ontspannend tijdverdrijf. In de

jaren 1980 leken de academici actiever, met het publiceren van

boeken, wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke

artikelen.Vlaanderen kende ‘vier wonderjaren’, waarin vier cruciale

boeken verschenen: P. Viaene & R. De Herdt (1986), Linters (1987),

R. Baetens (1988) en P. Berckmans et al. (1989). 13 Dat bleek een

bijzondere periode, want sinds die jaren zijn er erg onregelmatig

boeken verschenen. Witte merels waren: G. Vanderhulst (1992),

E. Nijhof & P. Scholliers (1996), G.Van den Abeelen (1997) en L.Van

Malderen & L. Coirier (2002). Deze boeken haalden niet de

kwaliteit en hadden niet de visie van de boeken uit de jaren 1980.

Niettemin werden er bijzonder veel gespecialiseerde artikelen en

brochures gepubliceerd. Deze oogst kan worden bekeken in de

jaarlijkse bibliografie ‘Industriële archeologie & Industrieel erfgoed’,

die vanaf 1991 verschijnt in het Tijdschrift voor Industriële

Cultuur (TIC, www.miat.gent.be/tic/index.html), gepubliceerd

door de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel. De

volledige bibliografie uit de jaren 1991 – 2005 werd onlangs op

het internet geplaatst, tot groot genoegen van velen

(www.viat.be). De website biedt een unieke schat aan informatie,

ontsloten via naam van de auteur, thema en onderwerp. Het blijft

intussen een open vraag waarom de boekenproductie sedert

1990 is stil gevallen.

Mogelijk is het antwoord op deze laatste vraag te zoeken in de

plaats van de industriële archeologie in de academische wereld.

Een opleiding in de industriële archeologie bestaat niet in

Vlaanderen. Enkel aan de Vrije Universiteit Brussel (P. Scholliers)

www.grand-hornu.be
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en de Hogeschool Antwerpen (P.Viaene) bestaan gespecialiseerde

cursussen. In werkcolleges van andere universiteiten komen

aspecten van industrieel erfgoed onregelmatig aan bod. Het is

nog erger gesteld in het middelbaar onderwijs, waar industriële

archeologie amper lijkt te bestaan. Het gevolg hiervan is dat

industriële archeologie slechts zelden jonge mensen aantrekt (en

dat de doorsnee leeftijd van de Belgische industrieel archeoloog

verhoogt...).

Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek in (industriële) musea

verricht, hoewel dit eerder uitzonderlijk is. Een succesvol voorbeeld

biedt het Museum voor Oudere Technieken (Grimbergen,

www.mot.be), dat via zijn website toelaat oude (werk)tuigen en

objecten te identificeren door middel van foto’s, tekeningen en

beschrijvingen. Dit museum heeft een permanente tentoonstelling

over landbouwtechnieken. In de jaren 1960 en 1970 hadden de

amateurs (of de veldwerkers) contacten met de wetenschappers,

en dat is vandaag nog het geval. Die contacten zijn echter niet

frequent genoeg. Liefhebbers zijn niet alleen bijzonder enthousi-

ast, werken hard en publiceren veel (zie de onlinebibliografie,

www.viat.be). Niettemin missen zij vaak een ruimere context, een

duidelijke probleemstelling of een theoretisch kader. Het is er

SIWE juist om te doen beide ‘werelden’ nauwer bij elkaar te bren-

gen, ten einde een stevige basis te verstrekken om criteria voor

behoud en hergebruik aan te reiken. Eén van SIWE’s bekommer-

nissen is het verlies aan belangstelling voor de geschiedenis van

de techniek (wat blijkbaar een internationale ontwikkeling is).

SIWE wil techniek integreren in de ruime geschiedenis, met

aandacht voor werkomstandigheden, relaties tussen mensen,

dingen (werktuigen, machines en producten) en landschappen

(fabrieken, vervoer, steden).

EEN BESLUIT MET BETREKKING TOT DE VOORBIJE TIEN JAREN

Even herinneren aan het feit dat Brussel en Vlaanderen een zeer

gevarieerd erfgoed hebben wat betreft nijverheden, omvang en

chronologie. Doorgaans zijn de gebouwen niet erg groot (maar

er zijn natuurlijk notoire uitzonderingen), wat tegelijkertijd een

voor- en een nadeel is. Kleinere gebouwen kunnen inderdaad

gemakkelijker worden gerenoveerd en hergebruikt,maar zij missen

‘karakter’, waarmee we bedoelen dat zij niet gauw kunnen bij-

dragen tot een collectieve identiteitsconstructie (voor een

stadswijk, stad, provincie of regio, en hun politieke mandatarissen).

De bescheiden watermolen en brouwerij zijn niet bij machte een

breed publiek aan te spreken, in tegenstelling tot de grootse

ijzerfabrieken van Charleroi. Dit is een specifieke situatie die kan

leiden tot te kleinschalige en lokale initiatieven. Daarenboven

kampen musea, die dit kleinschalig patrimonium tentoonstellen,

met financiële problemen. En laten we ten slotte niet vergeten

dat vele bedrijfsleiders nog altijd geen enkele interesse hebben

voor de oude architectuur van (hun) gebouwen en vooral hopen

zo snel mogelijk een hedendaags gebouw op te trekken.

Niettemin mag wat optimisme in dit besluit doorklinken. Dankzij

de niet-aflatende inspanningen van amateurs, wetenschappers,

ambtenaren, bedrijfsleiders en het grote publiek, is er een

mentaliteitsverandering gekomen sedert 1990. Een voorbeeld

kan dit aantonen. Toen de Rijksuniversiteit Gent in 1960 haar

administratie onderbracht in een oude textielfabriek, wilde zij af

van elke verwijzing naar de oude functie van het gebouw. In 2006

heeft de Universiteit Gent een oude kolenopslagplaats omge-

vormd tot hi-tech klaslokalen, met respect voor het oorspronkelijk

gebruik van het gebouw. ■
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