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DOCUMENTATIE EN INDUSTRIEEL ERFGOED 
Uitgeleide 
 

Dominique J.B. VANPÉE 
Informatiedeskundige, bibliothecaris-documentalist geïnteresseerde in industrieel, 
wetenschappelijk en technisch erfgoed  
Lid van de Raad van bestuur van de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD vzw) 
 
 
 Hoewel de begrippen "documentatie" en "industriële archeologie" of "industrieel erfgoed" niet vanzelfsprekend 
zijn, stellen ook dingen zoals de periodisering en de georganiseerde structuren waarbinnen dit landschap zich 
afspeelt bepaalde problemen. In dit artikel wordt aan de hand van bibliografische referenties historiografisch werk 
geleverd en ingegaan op soms verwaarloosde of trending deelaspecten van dit erfgoed.  
 
 Même si les concepts de «	documentation	» et d’"	archéologie industrielle	" ou de "	patrimoine industriels	" ne 
constituent pas des évidences, il existe d’autres problèmes tels que la périodisation et les structures organisées 
propres au domaine. Sur base de références bibliographiques, l’article fournit un travail historiographique et aborde 
quelques aspects spécifiques parfois négligés ou très actuels de ce patrimoine. 

 
 
"Ik bemin België omdat het een kunst- en 
cultuurpatrimonium bezit dat onvergelijkelijk veel 
rijker is dan dat van de meeste streken van 
dezelfde omvang in Europa. Ik haat België omdat 
het zijn kunst en cultuur barbaars laat wegrotten, 
want het beheer ervan kost allemaal veel te veel 
geld en brengt niets op." 1 
 
"Bedrijven zijn net uit de kluiten gewassen 
hersenen, waarbinnen individuele medewerkers 
min of meer als neuronen fungeren. Bedrijven 
zijn meestal verzamelingen individuen die 
worden verbonden door gezamelijke doelen, en 
die ieder een gespecialiseerde functie 
uitoefenen." 2 
 
"Al het overige, zelfs de wetenschap, wordt dan 
als niet-cultuur beschouwd, wat klaarblijkelijk 
geïnsinueerd wordt in een bevreemdende 
combinatie als "Cultuur en wetenschap", alsof 
wetenschap niet tot de cultuur behoorde. Wat 
gezegd over economie, industrie, sport? Als 
cultuur alleen betrekking heeft op de zgn. hogere 
waarden als het ware, het goede, het schone, 
dan vallen ook deze activiteiten uit de boot." 3 
 

Problematische begrippen en 
tijdsafbakening 
 
"We leven niet langer in een industriële 
maatschappij. Deze uitspraak doet waarschijnlijk 
de wenkbrauwen fronsen: nog nooit werden 
zoveel goederen op een industriële wijze 
vervaardigd. Toch beleven we een overgang. (...)," 
stelt Dirk Geldof in Niets meer maar beter. Over 
zelfbeperking in de risicomaatschappij rond het 
jaar 2000.4 En blijkbaar gaan industrialisering en 
moderniteit samen. Lieven De Cauter verwoordt 
het in Metamoderniteit voor beginners. 

Filosofische memo's voor het nieuwe millenium 
(2015) als volgt: "Onze tijd een moderniteit is 
voorbij de moderniteit. Vandaar de introductie 
van de term 'metamoderniteit'. Vanuit de 
vaststelling dat het heden zijn naam kwijt is, 
wordt de keuze voor die term toegelicht (...)" 5 Het 
is echter niet de enige term die gebruikt wordt 
voor de huidige tijd "voorbij de industriële 
maatschappij": postindustriële maatschappij, 
diensteneconomie, vrijetijdsmaatschappij, 
werklozenmaatschappij, vermeende einde van de 
geschiedenis, tegenmodernisering, 
risicomaatschappij / Risikogesellschaft, 
postmoderne maatschappij / postmoderniteit / 
postmodernisme (postmodernistische theorieën), 
posthistorie of "fase na de geschiedenis", tijdperk 
van de gerealiseerde sciencefiction, reflexive 
Modernität, late modernity, surmodernité, ... En 
zijn we al wel in een andere tijd?  
 
Maar zo goed als de vraag of het einde van de 
industriële revoluties al voorbij is, is de vraag 
"wanneer begon het?" En hier zijn meervoudige 
antwoorden mogelijk of verschillende duidingen.6 
En wat is eigenlijk te vatten onder de "industriële 
archeologie" of bij uitbreiding het "industrieel 
erfgoed"? En sinds wanneer hoort iets bij 
industriële archeologie? Sinds 1709 - à la 
Adriaan Linters - omdat toen voor het eerst op 
rendabele wijze gietijzer gemaakt werd door 
middel van cokes? Hoe zit het dan met het proto-
industrieel erfgoed? En wat met termen als 
"industriecultuur", "technisch, wetenschappelijk & 
industrieel erfgoed"? Omschrijven zij beter wat 
industriële archeologie inhoudt? En wat met het 
onderscheid tussen techniek en technologie 
hierbij? En moet je door het voorgaande dan ook 
het universitair erfgoed opnemen? En valt daar 
dan ook ingenieurserfgoed (engineering heritage) 
onder? Maar is de term "erfgoed" (heritage, 
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patrimoine, ...) op zich niet reeds problematisch 
bijvoorbeeld in verhouding tot "geschiedenis"? En 
in Vlaanderen kwam men van "volkscultuur" tot 
"cultureel erfgoed" van wat voorheen als 
"volkskunde" en "folklore" door het leven ging. En 
is industrieel erfgoed (of materiële cultuur) enkel 
daar dan een onderdeel van? En hoe beladen 
waren de(ze) oude begrippen zodat er nieuwe 
containerbegrippen voor in de plaats dienden te 
komen... In Wallonië ging en gaat het om 
"folklore", "ethnologie", "arts et traditions 
populaire" of "ATP" en aan de andere kant 
"patrimoine".7  
 
 

Roerend, onroerend en immaterieel 
erfgoed 
 
Maar de complexiteit is nog even niet voorbij: 
want in België zijn er gewest- en 
gemeenschapsmateries. Hierdoor wordt het 
materieel erfgoed opgesplitst in roerend en 
onroerend. "Onroerend erfgoed" (grondgebonden 
erfgoed) en "onroerend erfgoed door 
bestemming" zijn gewestmaterie (Vlaams Gewest, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals 
Gewest). Monumentenzorg is hiermee 
verbonden. Roerend erfgoed (niet-
grondgebonden erfgoed) en immaterieel erfgoed 
(met inbegrip van oraal erfgoed) horen hierdoor 
tot de gemeenschappen (Vlaamse, Franse en 
Duitstalige). Deze opdeling in gewest- en 
gemeenschapsmateries zorgt voor de nodige 
problemen naar betoelaging en dergelijke op het 
vlak van het industrieel erfgoed en ontsluiting. 
Mag een vereniging die betoelaagd wordt door de 
Vlaamse Gemeenschap zich wel inlaten met 
onroerend erfgoed en onroerend erfgoed door 
bestemming? Kan men publicaties maken over 
het roerend en immaterieel erfgoed van een 
bedrijf zonder aandacht voor het fysieke gebouw? 
Kan men het enkel over de architecturale 
plannen hebben van een industrieel gebouw 
maar niet over de elevator als voorwerp? Er 
waren tijden dat het soms opmerkingen regende 
vanuit bij voorbeeld de Vlaamse administratie 
naar een door hen financieel gesteund steunpunt 
omdat het zich niet aan deze onmogelijke 
opdeling hield. Een ander probleem is dat er 
hierdoor eigenlijk geen Belgische of gemengd 
Brusselse "culturele" verenigingen kunnen 
betoelaagd worden vanuit bijvoorbeeld het 
Vlaamse niveau. Ook bestaan er aparte 
structuren rond monumentenzorg (Herita (fusie 
van Erfgoed Vlaanderen, het Forum voor 
Erfgoedverenigingen (voorheen Vlaamse 
Contactcommissie Monumentenzorg - VCM) en 
het Vlaamse Coördinatiecentrum Open 
Monumentendag) opgericht zijn en rond 
industriële archeologie of industrieel erfgoed 
(VCV (Vlaams Centrum voor Volkscultuur) of sinds 

FARO [Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed] 
(fusie van VCV en Culturele Biografie Vlaanderen 
vzw (CBV)) materiële cultuur en niet meer 
expliciet industriële archeologie - met eraan 
gelinkt SIWE (Stichting later Steunpunt 
Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) later 
ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch, 
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) binnen 
volkscultuur later cultureel erfgoed in 
Vlaanderen. In Wallonië maar ook voor 
(Franstalig) Brussel is er sinds 1984 het 
Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles of PIWB. 
Soms werden er boten gemist, zoals de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een 
Vlaamse kredietlijn rond bedrijfsarchieven naast 
de kleurarchieven. Hier zijn dan wel wat 
verenigingen rond actief (geweest): het Centrum 
voor Bedrijfsgeschiedenis, een groep binnen de 
sectie Archief van de VVBAD - Vlaamse Vereniging 
voor Bibliotheek, Archief en Documentatie, ... & 
de vzw VVBA-AVAE (Vereniging voor de valorisatie 
van bedrijfsarchieven – Association pour la 
valorisation des archives d’entreprises) die 
opgericht werd in 1985. "De vereniging is een 
samenwerkingsverband tussen de bedrijfswereld 
en het Rijksarchief, gericht op het behoud en de 
valorisatie van het geschreven erfgoed van 
hedendaagse Belgische bedrijven. De website 
werd eind maart 2016 vernieuwd," kan men 
nalezen op de fiche van ETWIE.8 
 
 
Nog documenten... 
 
Maar nu hebben we het nog niet over de 
administraties gehad zoals er o.a. zijn: VIOE - 
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, nu 
(Agentschap) Onroerend Erfgoed en IPW - Institut 
du Patrimoine Wallon. Zij hebben ook nog hun 
documenten, archieven, etc. die betrekking 
hebben op de industriële archeologie en dit naast 
de bevoegde ministers, hun administraties en 
hun kabinetten.  
Maar de definities van Paul Otlet uit 1934 rond 
"document" en "documentatie" gingen ruimer. En 
aan bepaalde delen gaven we gehoor in deze 
bundel van artikelen over "documentatie en 
industrieel erfgoed/industriële archeologie". 
Sommige artikels zoals dat van Bertels en 
Wouters hadden we ook daarom graag in deze 
special gehad.9 
Maar niet alle soorten documenten konden in 
deze bundel. Over Belgische handelscatalogi is er 
bij voorbeeld reeds een artikel uit 2007 van 
medewerkers van het MOT (Museum voor de 
Oudere Technieken) dat terug te vinden is op het 
internet. 10  We hadden het over briefhoofden 
kunnen hebben of over muurgeschilderde 
reclame, want ook dat zijn zeer interessante 
bronnen waar nog niet voldoende onderzoek naar 
gebeurde. Over emailplaten zijn er dan weer zeer 
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grondige studies. 11  Of misschien hadden we 
aandacht moeten besteden aan de opgang van 
oral history of mondelinge geschiedenis in de 
beginjaren van de industriële archeologie. Want 
ook getuigenissen en interviews zijn bronnen.12  
 
 

Literatuur en poëzie 
 
Ook de literatuur en de poëzie kunnen bijdragen 
tot een betere beeldvorming en zijn documenten 
die hiervoor kunnen ontsloten worden. Hieronder 
enkele voorbeelden uit het werk van Piet van 
Aken, Walter van den Broeck, Louis Paul Boon, 
Hendrik Conscience en Vincent Van Gogh qua 
literatuur.13 
 
"In de zomer van het jaar 1903, vier jaar na de 
lock-out in de Gentse textielfabrieken, brak 
staking uit in de steenbakkerijen langs de Rupel." 
van Aken, Piet. De duivel vaart in ons. Heideland-
Orbis, 1969, p. 7. 
"Maar ook de cité kun je nog onderverdelen. De 
250 bakstenen huizen werden vanaf 1922 als 
een ijzersterke troef uitgespeeld om enerzijds 
een aantal achterdochtige Kempenaars van hun 
oude leefpatroon los te weken, en anderzijds een 
aantal vreemdelingen te verleiden om hier hun 
geluk te komen beproeven. (...) Tnieffabriek, de 
koperfabriek Rafolen, is alweer zo'n vierhonderd 
meter verder van Toudfabriek, de radiumfabriek 
Biraco, door een muur gescheiden." 
van den Broeck, Walter. Brief aan Boudewijn, 
Manteau, 1982, 6e dr., p. 49-50.  
"En hier, langs deze zijde der rivier, het land dat 
naakt tussen de huizen en de plompe gebouwen 
der steenbakkerijen lag. Hier en daar steeg de 
grijze rook langzaam uit de brandende ovens 
omhoog, alsof het de aarde zelf was die smeulde 
en de rook zich op sommige plaatsen moeizaam 
een doortocht had gebaand." 
van Aken, Piet. Het hart en de klok. (Vlaamse 
pockets ; 59). Heideland, 1961, p. 68.  
"Ik werd, eenige maanden later, aangewezen om 
de kinderen der Engelsche werklieden, die 
rondom de groote tull-fabriek van den heer Wood 
woonden, bijzondere lessen in de Nederlandsche 
en Fransche talen te gaan geven; en vermits ik 
daar verplicht was, hoe gebrekkig ook, het 
Engelsch tusschen Engelanders te spreken, 
verkreeg ik in korten tijd een zeker gemak tot het 
bezigen dier taal." 
Conscience, Hendrik. Geschiedenis mijner jeugd. 
J. Lebègue, 1888, p. 53.  
[Het fabriekscomplex van William Wood lag aan 
de Herentalse Vaart te Antwerpen. Zie: Simons, L. 
; Somers, M. ; van Ruyssevelt, A. Hendrik 
Conscience of de Vlaamse 'wedergeboorte'. 
(Kredietbank culturele-brochurenreeks). KB - 
Kredietbank, 1983, p. 23.]  

"Overal ziet men hier in het rond de grote 
schoorstenen en de ontzettende bergen 
steenkolen aan de ingang der mijnen, de 
zogenaamde Charbonnages. Gij kent die grote 
tekening van Bosboom's 'Chaudfontaine', die 
geeft goed het karakter van dit land weer, alleen 
hier is alles steenkolen, in't noorden van 
Henegouwen steengroeven, en Chaudfontaine 
meer ijzer. (...) De taal van de mijnwerkers is zo 
heel gemakkelijk niet te verstaan, maar men 
begrijpt het gewone Frans goed, mits men het 
maar vlug en grif spreken kan, dan heeft het 
vanzelf overeenkomst met hun patois, dat 
verbazend snel wordt gesproken. (...)" 
Van Gogh, Vincent. Brief aan Theo Van Gogh. 
Petites Wasmes, 26 december 1878. Uit: Van 
Gogh, Vincent. Borinage. In: Ceuleers, Jan en 
Schaevers, Mark (samenst.) ; Warren, Hans (inl.). 
Waar ligt België? Buitenlandse schrijvers op 
zoek. Kritak, 1986, p. 102-103.  
 
Maar evengoed een gedicht kan de hang naar 
het nieuwe van het toenmalige erfgoed 
illustreren :  
Wat vreeslyk, naer en woest gedruis 
Doet gantsch den omtrek schokken ? 
Wordt Hekla's loeyend gloed fornuis 
Op raedren voort getrokken ? 
Het naderdt als een bliksemstrael, 
En kleurt de lucht van dampen vael ! 
van Ryswyck, Theodoor. De Yzeren Wegen in 
Belgien. In: van Ryswyck, Theodoor ; Staes, J. 
Volledige werken van Theodoor van Ryswyck voor 
de eerste maal in den oorspronkelijken tekst en 
volgens tijdsorde gerangschikt opnieuw 
uitgegeven, met ophelderingen en een 
levensbericht van den dichter. Deel III. Lodewijk 
Janssens, s.a., p. 39. Het gedicht dateert van 
1839.  
In een van de vitrines in het Letterenhuis zijn de 
gedichten ‘Satans wagen of het Stoomtuig. 
Phantastisch Dichtstuk’ (1837) van Hendrik 
Conscience, ‘De Stoomwagen’ (1859) van Jan 
van Beers, ‘De stoomkoets’ (1842) van Prudens 
van Duyse en de ‘Ode by het openen der yzeren 
spoorbaen tusschen Antwerpen en Keulen’ 
(1843) van Theodoor van Ryswyck te zien.14 
 
 

Kunst en toekomst 
 
En hoe zit het met de kunst (met inbegrip van de 
vakman en de overdracht van skills 
(kennistransfert), het design, ...)15, de literatuur 
en de poëzie? Of het lied?16 En waarom daar niet 
de andere vormen van folklore van de 
industriecultuur bij betrekken en hun 
documenten, die uit de fax of het 
fotokopieapparaat rolden, die op het 
computerscherm te lezen waren of zijn, die 
doorverteld werden of nog worden? 17  Want zij 
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hangen niet enkel in onze musea of liggen in 
onze bibliotheken maar kunnen als documenten 
een aanvullend beeld geven. Opvallend hierbij is 
de kruisbestuiving of de versmelting die 
merkbaar is tussen bibliotheken, 
documentatiecentra, archieven en musea als het 
gaat over (industrieel) erfgoed, onderdeel van 
een ruimere trend. En in bibliografie en databank 
blijven we elkaar ook vinden.18 
 
Maar hoe zit het met de toekomst: is alles om 
ons heen niet door de industrie veranderde 
natuur, die geëvolueerd is naar cultureel en deels 
vaak industrieel (verlaten) landschap?19 En helpt 
de industriële archeologie hierbij in het zoeken 
naar blackspots (om vroegere bodemvervuilende 
industriële activiteit in kaart te brengen) zoals het 
Verbond voor Heemkunde (VvH) dat destijds 
deed voor OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalmaatschappij) rond gasfabrieken? 20  Wordt 
alles uiteindelijk "digitaal geheugen"?21 Zal er in 
de toekomst meer gebeuren met documenten 
over migratie, vakbonden, ... en industriecultuur? 
En wat kunnen we nog allemaal verwachten van 
het fotomateriaal van vroeger als we er 3D of 4D 
(met tijdsas) cartografie op toepassen? Niet 
enkel een grote toekomst voor de prentkaarten 
van het Gemeentekrediet van België/Dexia die 

nu in de bibliotheek van de Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique berusten? Maar ook voor de andere 
foto's met betrekking tot de industriecultuur?22 Of 
zweren we nog enkel bij de abandoned places 
van Henk van Rensbergen en anderen als 
relicten van dat industriële landschap (urban 
exploration photography)?23 Waar we enkel nog 
trouwfoto's schieten, een raveparty organiseren? 
En waar we moeten leren kiezen, selecteren en 
vernietigen? 24  Maar zal de industriële 
archeologie niet verder evolueren als wetenschap 
en hierdoor ook haar documenten en de omgang 
ermee? 25  Deze veranderingen zullen natuurlijk 
ook bepaald worden door het feit dat men 
structuren aanpast: de provinciale 
verantwoordelijkheid die steeds meer naar 
Vlaanderen/Wallonië maar ook bij de gemeenten 
ligt? Waardoor er een sterker verband met de 
lokale geschiedenis en heemkunde opduikt?26 
 
 

Dominique J.B. Vanpée 
Tommestraat 63 

3040 Ottenburg (Huldenberg) 
dominiquevanpee@gmail.com  
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