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Andermaal een nieuwsbrief met heel wat boeiend nieuws van het industrieel erfgoed-front.
Via de doorklikverbindingen (in het EngelsVlaams ‘links’) wordt U doorgestuurd naar
webpagina’s met nog meer informatie en achtergronden. In totaal heel wat lees- en kijkplezier !

2018 - EUROPEES JAAR VAN HET CULTUREEL ERFGOED

Door de verschillende Europese instellingen, zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de
ruimere Raad van Europa, werd volgend jaar uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed.
Het is belangrijk dat het industrieel erfgoed daar een belangrijke rol in speelt - want de
ontwikkeling van nijverheid en techniek sedert de industriële revolutie lagen aan de basis van het
Europa zoals we dat nu kennen. 
E-FAITH, de Europese federatie van industrieel erfgoedverenigingen en -vrijwilligers heeft
alvast het voortouw genomen. Op 13 en 14 januari was VVIA aanwezig bij een workshop in
Barcelona, tijdens dewelke een eerste reeks ideeën en voorstellen voor “2018" geformuleerd
werden. Een aantal daarvan staan nu reeds op de website van E-FAITH vermeld. Daarbij wordt
vooral het pan-Europees karakter en de Europese samenwerking bij de studie, behoud en
ontsluiting van het industrieel erfgoed centraal geplaatst.
VVIA heeft zich bereid verklaard om ook in Vlaanderen andermaal de voortrekkersrol op zich te
nemen. Wij kijken nu op welke wijze we de verschillende voorstellen en ideeën die in Barcelona
ter tafel kwamen naar Vlaanderen kunnen vertalen - en rekenen er op dat one leden en
belangstellenden ook hun ideeën en voorstellen doorsturen.

BARCELONA en VVIA

Tijdens de eerste week van de
paasvakantie, van 2 tot 7 april, organiseert
VVIA een aantal boeiende bezoeken aan het
industrieel erfgoed van Barcelona en
omgeving.
Belangstellenden kunnen nog steeds
inschrijven - het is een erg informeel
programma, waar iedereen onderdelen kan
uitkiezen of weglaten. 
We laten Gaudi links liggen, maar komen op
zoveel plekken die een normale toerist nooit te
zien krijgt
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GENIUS LOCI

VVIA is van oordeel dat het Vlaams industrieel erfgoed zich beter moet
profileren in het buitenland. Daarom verlenen en verleenden wij onze
medewerking reeds aan een aantal Europese projecten, en werken wij via
verschillende netwerken samen met buitenlandse collegae en organisaties. 
Thans loopt een Europees project, Genius Loci, dat behoud en ontsluiting van
het industrieel erfgoed van kleine en middelgrote ondernemingen wil
aanmoedigen. Het wordt gecofinancierd door het COSME-programma van de
Europese Commissie. Er zijn o.m. partners in Italië, Spanje, Malta, Hongarije...
Ook de uitbouw van een Europees industrieel erfgoedlabel ‘Industriana’ werd
in dit project geïntegreerd, zodat er tal van mogelijkheden open liggen.
In de eerste fase wordt de klemtoon gelegd op drie thema’s: de vervaardiging

van gealcoholiseerde dranken (bier, wijn,...) en hun distillaten; de kleinijverheid (steen- en
pannenbakkerijen, pottenbakkerijen, keramiek,...) en textiel (met beperking tot het traditioneel weven en
kantnijverheid, en tot de productie van textiele vezels zoals vlas en hennep). VVIA stelde drie concrete
projecten voor, die midden maart tijdens een consortiumvergadering in het Spaanse Teruel aan bod
zullen komen. Daar wordt dan ook over een eerste lijst beslist van sites die een ‘Industriana’-label
toegekend zullen krijgen. Vanuit Vlaanderen zijn alvast een dozijn sites in de running - we duimen !

Tentoonstelling beschermd industrieel erfgoed

Onze tentoonstelling over ‘Beschermd Industrieel Erfgoed in
Vlaanderen’ staat nog tot na Pasen in Barcelona, en komt dan terug.
Vanaf einde april zal ze dus opnieuw ter beschikking zijn voor
verenigingen, culturele instellingen, openbare diensten, bedrijven,... die
haar in Vlaanderen willen opstellen. Het zijn 38 handige uitschuivende
panelen van 1x2 m. Elk paneel zit in een linnen draagtas.
Heel de tentoonstelling kan op een uurtje tijd gemonteerd en
gedemonteerd worden. 

De technische gegevens staan nog op onze oude website.
Belangstellenden contacteren ons zo spoedig mogelijk.
Alle informatie is ook in een dropbox beschikbaar en belangstellenden
sturen we de vereiste doorklikverbinding (“link”) door

Echte industriële archeologie in Antwerpen

Begin februari brachten de Antwerpse stadsarcheologen, ter hoogte van het kruispunt van de
IJzerlaan met de Bredastraat, restanten van de historische draaibrug en de kades van de gedempte
Kempische vaart terug aan het licht.
Deze opgravingen vonden plaats in het kader van de heraanleg van de IJzerlaan. Ze legden het volledige
draaiplatform van de brug over de historische vaart bloot, met inbegrip van de metalen geleiders en het
mechanisme waarmee de brug draaide. Er werden ook vondsten aangetroffen, zoals jetons en muntjes van
50 centiemen tot 25 cent uit het begin van de 20ste eeuw en verschillende rijwielbelastingplaatjes uit de
jaren 1920 en 1930.

http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwbericht/Vlaams-industrieel-erfgoed-moet-internationaal-gaan
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Hoe de steenkoolmijnen in Limburg een nieuwe taal deden ontstaan

In de mijnwijk van Eisden, de z.g. “Cité” ontstond door de multiculturele samenleving en het
samen-werken in de mijn een eigen ‘mijn-taal’. Het is een soort gebroken Duits met veel Nederlands en
Limburgs erin, maar ook woorden uit andere talen die vroeger in het mijnwerkersstadje gesproken
werden: Frans, Italiaans, Pools… 
Een opmerkelijk feit waar nu taalkundigen en taalonderzoekers zich over buigen, aldus een artikel in de
Nederlandse NRC. Eén van de mensen die in het artikel uitgebreid aan bod komen is Jan Kohlbacher,
thans 80 jaar oud, de man die en met wie we in de jaren na de sluiting van de mijnen een heftige strijd
voerde(n) voor het behoud van de gebouwen van Eisden-Mijn. Hij is ook de initiatiefnemer achter de

Stichting Erfgoed en het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden.

Slecht nieuws uit Beringen

Tijdens voorbije Vlaams-Nederlandse
Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie
(VNODIA) in de oude Nederlands-Limburgse
mijngemeente Kerkrade kwam de problematiek van de
beschermde kolenwasserij van Beringen uitgebreid aan
bod en werd unaniem een motie goedgekeurd die zich
tegen eventuele slopingsplannen verzet.

De steenkoolmijn wordt in een PPS, een publiek-
private samenwerking, gerenoveerd tot ‘B-Mine’.
Maar, de privé-partner ziet het niet zitten om de
kolenwasserij in haar volledigheid te behouden - dat
“kost te veel”; met andere woorden: daardoor zal de
ontwikkelaar minder winst op het project kunnen

maken. Op alle manieren wordt daarom op onze overheid druk uitgeoefend, wordt er gelobby’d,
bezoeken delegaties ministeriële kabinetten, om minstens een stuk te mogen slopen. Wat sommigen
vreesden is dat bij dit soort PPS-constructies eerst alle winstgevende onderdelen gerealiseerd worden, en
dat nadien gepoogd wordt om de z.g. niet-rendabele af te stoten of naar de publieke partner door te
schuiven. 
De tijdens VNODIA goedgekeurde en verspreide tekst kreeg ruime weerklank, en ook de burgemeester
van Beringen schaarde zich achter onze oproep. Er kwam zelfs een parlementaire vraag in het Vlaams
Parlement, gesteld door volksvertegenwoordiger Bert Moyaers (sp.A). Daarop kwam echter een
uitermate teleurstellend antwoord van bevoegd minister Geert Bourgeois - een antwoord dat inzake
erfgoedbeleid een volledig verkeerd signaal geeft, vanwege een minister die precies als verdediger van
het erfgoed zou moeten optreden. 
Het behoud en de stabilisering van de kolenwasserij zal inderdaad veel geld kosten, maar we zijn ervan
overtuigd dat indien het om een niet-industrieel gebouw zou gaan, en indien de druk van de
ontwikkelaars niet zo groot zou zijn, de nodige middelen wél zouden gevonden worden.
We roepen daarom iedereen andermaal op : reageer, zorg er voor dat deze unieke kolenwasserij niet
geamputeerd wordt. Voordat sloping van delen van de kolenwasserij mogelijk wordt, dient chter het
beschermingsbesluit aangepast. Daarvoor moeten adviezen ingewonnen worden, en zullen ook het
gemeentebestuur van Beringen en de burger hun bezwaren kunnen laten horen.

Het zou een regelrechte schande zijn indien in de aanloop tot, of in de loop van, het Europees Jaar van
het Cultureel Erfgoed door de Vlaamse Overheid zou gecapituleerd worden voor de eisen van de
ontwikkelaars van B-Mine.
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Gistelse molens...

De gemeente Gistel heeft twee befaamde windmolens, de
Oostmolen (netjesgerestaureerd en maalvaardig) en de unieke
Meerlaanmolen - de eerste molen die in Vlaanderen gebouwd werd om
elektriciteit te produceren. Die laatste staat al jaren te vervallen en sedert
vorig jaar wordt actie gevoerd ten om een restauratie te bekomen.

De molenadepten van Gistel hebben een mooie nieuwe website, met tal
van foto’s en veel informatie. Je moet die zeker even een bezoekje

gunnen !

Turninum Volksmuseum Deurne

De vzw Turninum Volksmuseum Deurne, één van onze leden, is momenteel op zoek naar een
vrijwillige medewerker voor het inventariseren en digitaliseren van de collecties. Het betreft grotendeels
gereedschappen en toestellen uit de ambachtelijke en industriële verzamelingen.
Het Turninum Volksmuseum heeft doorheen de jaren een uitgebreide en gevarieerde collectie aangelegd.
Het museum bestaat uit verschillende huisjes, waarin onder meer voorwerpen uit het dagelijkse leven van
landarbeiders, boeren, stadsarbeiders en de betere klasse te zien zijn. In de werkplaats zijn de
gereedschappen van allerlei ambachtelijke beroepen uitgestald. Het museum toont ook een
wagensmederij, een diamantwerkplaats en een unieke schilder-/decorateurs-collectie.
Wie interesse heeft om mee te werken aan de inventarisatie kan contact opnemen met voorzitter Ludo
Peeters: via peetersludo@skynet.be of 03/326.75.98

GODIN LAKEN...

Nadat er met man en macht geijverd werd om de ateliers van de oude Godin-fabrieken beschermd te
krijgen en te bewaren, gingen deze onder druk van de immobiliënmakelaar achter Dockx Brussel tegen
de grond - waarmee een unieke site geamputeerd werd. De unieke hallen met hun spanten zijn voor altijd
verdwenen... Daarmee werd een stuk geschiedenis en de raison d’être van de Familistère uitgewist. 
De eis tot behoud van de werkplaatsen Godin was indertijd de inzet van een heftige strijd. waarvan op
internet nog voldoende sporen terug te vinden zijn.  De meeste verenigingen die zich in Brussel en
daarbuiten inzetten voor industrieel erfgoed liepen storm. Er was een strijdgroep met o.m. de ARAU,
Inter-Environnement Bruxelles een zijn Vlaamse tegenhanger BRAL, La Fonderie, Pétitions Patrimoine,
en zoveel anderen.  Ook Europa Nostra België diende een bezwaarschrift in. Een gemotiveerde
beschermingsaanvraag werd systematisch afgewezen.
Jammer genoeg hadden al deze acties geen enkel resultaat.

Nu pakt Dockx Brussel uit met een klein hoekje (120 m²) binnen het shoppingcentrum om zijn blazoen
op te poetsen ? Of hoe een vernietigd verleden nu een attractiepool wordt :-( 
Een perscommuniqué van de makelaar wordt door pers, politici en anderen klakkeloos overgenomen en
zo wordt deze tentoonstelling als een overwinning beschouwd. Ten onrechte. Een aantal Brusselse
collega’s voelen zich hierdoor op zijn minst ‘tekort gedaan’ en noemen de Dockx-presentatie eerder een
schaamlapje. Het verbergt en vergoelijkt een nederlaag van de Brusselse erfgoedzorg. Dit voorstellen als
een overwinning of zonder achtergronden verspreiden is een totaal gebrek aan respect voor al degenen
die indertijd tevergeefs voor behoud gestreden hebben.
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Geboortehuis Karel Van de Poele in Lichtervelde bedreigd

Karel Van de Poele (Lichtervelde, 27 april 1846 -
Lynn (Massachusetts), Verenigde Staten, 18 maart 1892)
was volgens Wikipedia een Belgisch-Amerikaans
uitvinder en concurrent van Thomas Edison. Van de Poele
verkreeg 249 patenten voor elektrische uitvindingen. De
trolleybus en de elektrische tram maakten hem beroemd. 
Jammer genoeg is de man bij ons zo goed als onbekend.
Aan zijn geboortehuis in Lichtervelde hangt een
herdenkingsplaat, en ook de heemkundige kring van de
gemeente draagt zijn naam en herinnert aan hem.
En daarmee blijft het zowat...

Op de plek van zijn geboortehuis zou Lidl nu een
warenhuis met slagerij willen optrekken. In veel landen
zou tegen zo’n plan storm gelopen worden. In Lichtervelde
lijkt men zich er bij neer te leggen.

Passarel Ronse

We kregen een e-mail “Als inwoner
van Ronse ben ik in toenemende mate
verontwaardigd over de verwaarlozing van
“De Passerelle”  Deze stalen wandelbrug over
de spoorweg is sinds enkele jaren een
beschermd monument, maar wordt door
eigenaar Infrabel volledig verwaarloosd. Sinds
2014 is de brug zelfs niet meer toegankelijk
voor wandelaars”.
Intussen circuleert er ook een internet-petitie
die aandacht vraagt voor het probleem en
aandringt op dringende restauratie
https://www.petities24.com/passerelle_ronse 

Noorwegen: oude graansilo’s worden kunstmuseum

De archtectuurwedstrijd om in de haven van Kristiansand een complex van oude
graansilo’s (1939) om te vormen tot kunstmuseum werd gewonnen door Mestres Wåge
Arquitectes en MX_SI Architectural Studio, een samenwerking tussen twee teams uit Barcelona.
Misschien een ideetje voor Antwerpen, alhoewel het M HKA daar ook al in een oude
graanopslagplaats zit, maar te klein wordt en een nieuwe locatie zoekt...
Zou het met sloop bedreigde SAMGA, het oudste graanmagazijn van de Antwerpse haven, niet
een geschikte plek zijn voor M HKA ???

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Van_Depoele
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Een Bollinckx-stoommachine in Istanbul

Vanuit collega’s in Istanboel kregen we bericht van een
bewaarde Bollinckx-stoommachine in het Rahmi M. Koç Museum
aldaar. 
De machine draagt het serienummer. 2727 en werd in 1927 gebouwd.
Ze stond oorspronkelijk opgesteld in de Araser olijfoliefabriek in het
dorp Bademli (provincie Izmir) aan de Egeïsche kust. 
Heel de installatie werd in 1999 naar het museum overgebracht en daar
gereconstrueerd. 
Technische gegevens van de machine zijn jammer genoeg niet bekend.

Meer lees je op onze website

Lidgeld ...

De sterkte van VVIA is zijn onafhankelijkheid en de inzet van zijn vrijwilligers.

Maar, ‘molens malen niet van wind alleen’...

Onze activiteiten kunnen we maar realiseren dank zij de bijdrage van onze leden.
En daarom: 
T ben je al lid, kijk dan even na of je je lidgeld voor 2017 al vernieuwd hebt - indien niet,

doe het dan nu zonder dralen . 
T ben je nog geen lid: de beste manier om solidair te zijn met al degenen die voor en achter

de schermen van VVIA opereren, is ook lid worden. Je krijgt er een reeks voordelen, en
ook het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en
Techniek’ als ruil.
Omdat we jouw steun appreciëren

Lid zijn of worden is heel eenvoudig, en helemaal niet duur: lid-abonnees betalen tot
einde 2017 slechts

    30 EURO als individueel lid-abonnee   
    25 EURO voor studenten, werklozen en gepensioneerden   
    60 EURO voor bedrijven, openbare besturen en bibliotheken   
    min. 250 EURO als beschermend lid
Deze bedragen zijn minima - een vrije bijdrage is steeds welkom

op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

http://www.industrieelerfgoed.be/sites/Bollinckx-stoommachine-in-Istanbul
http://www.industrieelerfgoed.be/leden


speciaal aanbod voor leden die in orde zijn met het lidgeld 2017
Oude nummers van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift “Erfgoed van Industrie en Techniek”,
uit de periode 2000-2010 tegen speciale prijs
T enkel nummer: 4 euro (verzending inbegrepen), dubbele nummers 7 euro (ook

verzending inbegrepen)
T bij bestelling van vijf nummers : 15 euro (verzending inbegrepen); een dubbel nummer

telt voor twee nummers
zie http://vvia.be/publicaties/ndx_EIT.htm 

Aanbod geldig tot 31 maart 2017

Volgende nieuwsbrief : UW bijdrage en teksten ontvangen we graag tegen 15 maart

Volg intussen onze actualiteit op Twitter of op Facebook 

NIEUWJAAR...

Elk jaar ontvangen we een reeks nieuwjaarskaartjes. Maar dit jaar was er ééntje bij dat
ons veel plezier deed. Het werd gemaakt en verzonden door Daniel Ostyn (°1929) die we in 1975
leerden kennen en appreciëren als coördinator voor Vlaanderen tijdens het Monumentenjaar
(‘Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed’). Samen met één secretaresse (Josepha) slaagde
hij er in om heel Vlaanderen voor het behoud en de herwaardering van het bouwkundig erfgoed
in beweging te krijgen. Organisaties en vrijwilligers konden op zijn steun rekenen, in zowat alle
gemeenten werden monumentencomités opgericht, activiteiten georganiseerd.
Het ‘Monumentenjaar’ betekende een keerpunt op het vlak van erfgoedbehoud.
Ook nadien bleef hij nog een aantal jaren in de frontlijn staan. Zo lag hij aan de basis van het 
maandblad "Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen M75 + Berichtenblad", een verderzetting van de
nieuwsbrief die tijdens het Monumentenjaar verspreid werd, en een voorloper van het tijdschrift
M&L 
En, blijkbaar heeft hij ook nog goede herinneringen aan VVIA.
Bedankt, Daniel, ook onze beste wensen voor 2017 - en nog vééééle jaren !

(met zijn toestemming publiceren we de nieuwjaarskaart met haar bijlage op volgende pagina)
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http://industrieelerfgoed.be/content/bouwkundig-erfgoed-vlaanderen-m75-berichtenblad



