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ERFGOEDNIEUWS
‘Wie helpt 30 ton boeken te red-
den?’, vroegen we in De Serrist 
van 10 januari. Adriaan Linters 
en de vrijwilligers van de Vlaam-
se Vereniging voor Industriële 
Archeologie vzw (VVIA), zoch-
ten redders in nood voor de be-
waarde boeken en tijdschriften 
uit het vroegere nationale mi-
nisterie van Openbare Werken. 
‘Vóór einde februari moeten we 
er een nieuw onderkomen voor 
vinden, of het geheel gaat uit-
eindelijk toch in een papiercon-
tainer’, zei voorzitter Linters 
toen. Het was niet de eerste red-
dingsactie voor diezelfde verza-
meling. Al zo’n twintig jaar gele-
den redde zijn vereniging de 
resten van de ooit zo unieke 
vakbibliotheek. Welnu, zater-
dagnacht 6 april, meldde Lin-
ters ons heel blij dat de red-
dingsactie is geslaagd: de 
bibliotheek en nog enkele te-
ruggevonden archieven, kregen 
op de valreep een definitieve 
bewaarplaats. 

VAKBIBLIOTHEEK 
De technische bibliotheek van 
Openbare Werken, was een van 
die grote collecties die na de zo-
veelste staatshervorming werden 
afgestoten. Toch was het een ver-
zameling met een geschiedenis. 
Belangrijk als erfgoed. Vanaf het 
begin van de onafhankelijkheid 
van België, bouwde het ministerie 
van Openbare Werken een van 
de prestigieuze technische bi-
bliotheken in Europa uit. ‘Ze stond 
bekend als een van de belangrijk-
ste, zo niet dé belangrijkste biblio-
theek in Europa voor alles wat te 
maken had met openbare werken, 
bouwen, stedenbouw, techniek en 
dergelijke’, zegt Linters. ‘Het was 
in elk geval de meest internatio-
naal gerichte bibliotheek met pu-
blicaties uit alle landen en in tal 
van talen.’ 

WAARDELOOS
Die oude boeken en tijdschriften 
werden enkele keren verhuisd, om 
te eindigen op een verdieping van 
een WTC-toren in de buurt van 
het Brusselse Noordstation. Ze 
bleven er in een ruim en donker 
lokaal staan tot een laatste staats-
hervorming waardoor openbare 
werken een bevoegdheid van de 
gewesten werd. De diensten en 
bezittingen moesten toen ver-
deeld worden tussen het Vlaam-
se, het Waalse en het Brusselse 
Gewest. Dat waren toen twee rijen 
van de collectie voor het Waalse 
Gewest, de middelste rij voor het 
Brusselse Gewest, en de twee 
meest rechtste rijen voor het 
Vlaamse Gewest. De VVIA werd 
op de hoogte gebracht en bezorg-
de mensen kwamen poolshoogte 
nemen, om ter plekke vast te stel-
len wat er toen aan de hand was. 

De Waalse collega’s hadden hun 
deel netjes verhuisd. De Brusse-
laars hadden een aantal stukken 
meegenomen en de rest laten lig-
gen. De twee ‘Vlaamse’ rijen ston-
den er nog. De mensen van de 
VVIA waren verontrust toen bleek 
dat de ingenieurs van het Vlaam-
se Gewest van oordeel waren dat 
alle boeken en tijdschriften die 
ouder dan tien jaar waren, waar-
deloos waren en mochten wegge-
gooid worden. ‘Na wat gepalaver 
mochten we alles meenemen, als 
we zelf voor de verhuizing konden 
zorgen’, zegt Linters. 

ELEKTRICITEITSCENTRALE
Dat is nu zo’n twee decennia 
geleden. De VVIA kocht toen 
verhuisdozen en stapelde de ge-
redde boekenschat eerst bij al-
lerlei mensen thuis op. ‘Hun auto 
moest buiten slapen’, herinnert 
Linters zich nog. Daarna, na die 
tussenfase, sloot de vereniging 
een overeenkomst met Zweve-
gem. De West-Vlaamse gemeente 
stond toe dat de collectie mocht 

opgeslagen worden in de oude 
gemeentelijke elektriciteitscen-
trale. Dat werd in 2007 de tweede 
verhuizing van de bibliotheekres-
ten. Maar niet de laatste.

NOODKREET
Uiteindelijk had Zwevegem ande-
re plannen met de oude elektrici-
teitscentrale. Die site Transfo moet 
geld opbrengen. De huurprijs voor 
de VVIA zou fors verhoogd wor-
den. Einde verhaal voor de vereni-
ging? ‘We zoeken heel dringend 
een andere plek voor zowat dertig 
laadborden met ongeveer dertig 
ton materiaal’, zei Adriaan Linters 
eind 2018 en begin 2019. ‘Wie 
helpt?’, vroeg hij zich toen af, want 
uit geen enkele bibliotheek of of-
ficiële instelling, kwam een teken 
van leven. Ook ik ondervond dat. 
Daardoor is het huidige nieuws zo 
buitengewoon. Het bewijst in de 
eerste plaats dat de vrijwilligers 
van de VVIA heel gedreven door-
zetters zijn. Ze geven niet vlug op. 

BELANGSTELLING
Toen ik mijn eerste artikel over die 
reddingsactie afsloot, ontving ik 
nog een laatste bericht van VVIA-
voorzitter Linters. ‘Er zijn een 
aantal reacties, maar nog niets 
concreets’, schreef hij. ‘Universi-
teiten, in industrieel en technisch 
erfgoed gespecialiseerde musea 
hebben blijkbaar – eigenaardig 
genoeg – geen interesse. Op-
merkelijk, maar van de officiële 
erfgoedinstanties en de gesub-
sidieerde erfgoedinstanties, heb-
ben we in Zwevegem ook nog 
niemand gezien om te helpen – of 
zelfs maar uit belangstelling. Het 
zijn enkel vrijwilligers van VVIA, 
die het zware werk verrichten.’ De 
vrijwilligers moesten vertrouwen 

hebben in hun eigen veerkracht, 
want uiteindelijk kregen ze geen 
enkele vorm van steun van open-
bare diensten, gesubsidieerde 
organisaties, erfgoedplatformen, 
erfgoedcellen, en erfgoedexperti-
secentra. ‘Integendeel zelfs’, zegt 
Linters. 

GELUKKIG
De voorzitter en de overige vrij-
willigers, mogen nu zeker heel 
trots zijn. ‘Vandaag beïndigden 
we de verhuizing in Zwevegem’, 
meldde Linters in een bericht dat 
ik zaterdagnacht 6 april om 23:18 
uur ontving: ‘We zijn gelukkig te 
kunnen melden dat al de boeken, 
tijdschriften en archiefstukken die 
er teruggevonden werden, gered 
zijn en een nieuwe bestemming 
krijgen. De bibliotheek van het 
ministerie van Openbare Wer-
ken, werd de voorbije dagen naar 
een veilige en voorlopige berging 
overgebracht, en zal later dit jaar 
naar een definitieve plaats ver-
huisd worden. In het najaar, ver-
moedelijk einde oktober, zal ze 
daar met een plechtigheid inge-
huldigd worden.’ 

ARCHIEVEN
In de kelders van Transfo vonden 
ze ook enkele andere archieven 
terug. Het archief van de brouwe-
rij Van Dromme uit Izegem, wordt 
langs de heemkring Ten Man-
dere om naar de West-Vlaamse 
stad Izegem overgedragen. ‘In dit 
archief, zo zagen we bij het uits-
orteren, liggen belangrijke gege-
vens over de bierproductie, zowel 
tijdens de eerste als de tweede 
wereldoorlog. De heemkundige 
kring zal het met zijn vrijwilligers 
verder sorteren en inventariseren.’ 
Daarnaast werd een klein archief 
van de Elektriciteitscentrale van 
Oostende, gedeponeerd bij het 
Rijksarchief in Kortrijk, waarna het 
zal worden overgebracht naar het 
Rijksarchief in Brugge. ‘Een ar-
chief van de scheepswerf van Ru-
pelmonde, verpakten we in dertig 
verhuisdozen. Donderdag 11 april 
worden ze in een vrachtwagen 
van het Algemeen Rijksarchief 
overgebracht naar het centraal 
archiefdepot in Beveren-Waas. 
In dit scheepswerfarchief steken 
onder meer interessante produc-
tiegegevens van de bouw en het 
onderhoud van schepen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, en van 
schepen die voor Congo gebouwd 
werden, nog na de onafhankelijk-
heid van onze ex-kolonie. Hoe en 
waarom deze archieven ooit in 
Zwevegem terechtkwamen, we-
ten we niet. We zijn tevreden dat 
alle stukken gered werden en ook 
een bestemming kregen, na zes 
maanden hard werken.’ 

FEUILLETON
‘Van de werkzaamheden van de 
voorbije weken, werden zes film-
pjes gemaakt, die als een feuille-
ton te bekijken zijn’, zegt Linters 
nog. Ze staan op www.industriee-
lerfgoed.be/content/wat-gebeurt-
er-in-Transfo-Zwevegem en op 
www.vimeo.com/vvia. 

Vlaamse Vereniging voor Industri-
ele Archeologie (VVIA), Noeveren 
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Waardevolle bibliotheek van Openbare Werken is gered
Naast enkele teruggevonden bedrijfsarchieven

November 2018: bibliotheekresten in een lokaal van de oude elek-
triciteitscentrale in Zwevegem, toen de vrijwilligers de stukken be-
gonnen te sorteren en te inventariseren bij het begin van de laatste 
reddingsactie.  Foto: VVIA. 

Een krachttoer van de vrijwilligers. VVIA verkreeg steun van spon-
sors voor het transport en de opslag van de stukken. Foto: VVIA.

Tijdens de recente verhuizing. 
Foto: VVIA.

Enkele boeken en tijdschriften 
van de oude vakbibliotheek van 
Openbare Werken. Foto: VVIA.




