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Tijl Vereenooghe 



• Sinds 2012 erkend binnen het cultureel-erfgoeddecreet als 

expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel 

erfgoed (TWI-erfgoed 

• Netwerkorganisatie die deze erfgoedgemeenschap samenbrengt, 

activeert, begeleidt en stimuleert 
 

• roerend erfgoed zoals instrumenten, gereedschappen, toestellen, machines, 

automaten en de complexe gehelen die ze eventueel samenstellen 

• immaterieel erfgoed met alle schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen, 

gebruiken, kennis, technieken en alle ruimtelijke en historische contexten die 

hiermee verband houden 

• alle roerende en immateriële aspecten van onroerend erfgoed 

 

ETWIE? 



 
• transport (lucht-, water-, trein- en landtransport) 

• media en communicatie (pers, film, radio, TV, telefonie/-grafie, posterijen,…) 

• toestellen en instrumenten (uurwerken, muziekinstrumenten, motoren…) 

• oude ambachten en beroepen (mandenvlechterij, kuiperij, schoenmakerij, drogisterij, 

artsenij…) 

• grondstofverwerkende nijverheid (steenbakkerij, weverij, metaalindustrie, diamantbewerking, 

petroleumraffinaderij…) 

• productnijverheid (confectie, huishoudtoestellen, meubilair…) 

• chemische industrie (meststoffen, schoonmaakproducten, verven en lijmen, vloer- en 

wandbekleding…) 

• energie en aandrijftechniek (gas, elektriciteit, stoommachines…) 

• veiligheidsdiensten (brandweer, politie, leger…) 

• geneeskunde en verpleging 

• molens en maalderijen 

• genotsmiddelen, productie van drank en voeding (tabak, bakkerij, brouwerij…) 

• wetenschappelijk erfgoed (onderzoek, onderwijs, laboratoria, instrumenten…) 

• … 

TWI-ERFGOED? 
 



NETWERKING 
 



MAKELAARDIJ 
 



IMMATERIËLE EXPERTISE 
 

In kaart brengen van expertise in Vlaanderen 

 

• Wie heeft kennis van bepaalde technieken of de 

vaardigheden om deze nog te beoefenen? 

• Vaak zeer moeilijk te identificeren 

 

In kaart brengen van bedreigde expertise en 

hiaten in de expertise 

 

• Op langere termijn  

• Op basis van het in kaart brengen 

 

Zie ook kennisbank (in opbouw) op www.etwie.be  

 
 

http://www.etwie.be/


IMMATERIËLE EXPERTISE 
 

Ondersteunen van het borgen van TWIE-expertise 

 

• Voorbeeld: deelname aan traject Living Human 

Treasures 

• Bestaande en potentiële erfgoedgemeenschappen 

ondersteunen om te werken rond hun immaterieel 

erfgoed (vb. klompenmakers, molenaars, 

morsecode...) 

• Vaak samenwerking met andere expertisecentra 

(vb. kermis, biercultuur...) 
 



IMMATERIËLE EXPERTISE 
 



EEN TOEKOMST VOOR AMBACHTEN? 
 

 

• Complexe materie vanuit zeer veel invalshoeken en 

met kennis van zaken belicht 

 

• Verplichte lectuur voor alle betrokkenen! 



EEN TOEKOMST VOOR AMBACHTEN? 
 



UITDAGINGEN 
 

 

• Beeldvorming opkrikken 

• Actualisering en innovatie 

• Statuut voor ambachtslui 

• Transmissie veiligstellen 



ERFGOED? 
 

 
“Ambachten horen niet enkel in de erfgoedhoek thuis” 
(p. 43) 

 

• Belangrijk om ambachten te waarderen en te 

ondersteunen vanuit verschillende domeinen 

• Resoluut opteren voor een integrale aanpak, 

waardoor de ambachten opnieuw helemaal 

verankerd worden in de samenleving 

 

 

 



ERFGOED? 
 

 
“Ambachten horen niet enkel in de erfgoedhoek thuis” 
p. 43) 

 

• Erfgoed is (slechts) een onderdeel van zo’n 

integrale aanpak 

• Binnen een groter geheel moeten 

erfgoedorganisaties prioriteiten kiezen die 

aansluiten bij hun werking (vb. inzetten op 

bedreigde ambachten, connectie met roerend 

en onroerend erfgoed...) 

 

 

 



ERFGOED? 
 

 
“Voor sommige ambachten is het vijf 
voor twaalf. Voor andere is er wat 
meer marge. Maar één ding is zeker: 
het is tijd voor actie, op vele fronten, 
met kleine en grote daden.” (p. 94) 



TRANSMISSIE 
 

 
“De opleidingsmogelijkheden voor ambachten situeren zich zowel 
binnen het formele als niet-formele onderwijs en zijn zeer 
versnipperd en uiteenlopend qua vorm en inhoud” (p. 161) 
 
• Vakmanschap of vakbekwaamheid verkrijg je enkel door je 

jaren te kunnen vervolmaken in je techniek en vaardigheden. 
Jongeren die een ambacht onder de knie willen krijgen, 
moeten dan ook de tijd krijgen om dit te doen. Pas als er 
mensen willen of kunnen opgeleid worden, krijgen 
ambachten de kans om te overleven. 



EEN TOEKOMST VOOR AMBACHTEN? 
 

• Misschien is het zinvol om opnieuw een 
systeem van meester/leerling in het leven 
te roepen, aangepast aan de huidige 
samenleving, met aandacht voor moderne 
media, creatieve industrie e.d., waarbij 
zowel leerling als meester gestimuleerd en 
ondersteund worden vanuit verschillende 
oogpunten (onderwijs, ondernemerschap, 
cultuur, toerisme …)? 



ACTUALISERING 
 

 
“Als het stoffige imago wordt afgeschud en 
ambachten inhaken op allerlei actuele trends en 
uitdagingen, is de overlevingskans behoorlijk groot.” 



AUTHENTICITEIT 
 

“Iedereen mag zich brouwer 
noemen en zich zomaar 
inschrijven als brouwerij. Dat 
vormt een reëel gevaar voor de 
geloofwaardigheid van de 
reputatie van het Belgisch bier” 



AUTHENTICITEIT 
 

• "Artisanal, in short, is a look, a vibe, a style that is only 
tangentially connected with how particular goods are 
actually made. But it is such a compelling marketing 
tag that it overrides all our common sense and critical 
thinking.” 

• “What it appears to offer is authenticity, a way of 
living outside the deadening hand of late capitalism. 
The artisan, we like to believe, goes to work with a 
song in her heart and her spirits soaring. She is rather 
like a free-range chicken in that her happiness results, 
down the line, in better-tasting food.” 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/27/artisan-food-shops-how-real-are-they  
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BELEID 
 

“Idealiter reguleert het ambachtelijke 
veld zichzelf en ontwikkelt het zich in 
een stimulerende en concurrerende 
omgeving. Toch ontbreekt het nu aan 
een aantal cruciale structuren en 
voorwaarden waarbinnen ambachten 
zich kunnen ontplooien, verankeren en 
vernieuwen. Zaken waar enkel het 
beleid op kan wegen en beweging in 
kan brengen …” (p.96) 



BELEID 
 

“Idealiter reguleert het ambachtelijke 
veld zichzelf en ontwikkelt het zich in 
een stimulerende en concurrerende 
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CONTACT 
 

ETWIE vzw 

Van Beethovenstraat 8-10 

2800 Mechelen 

 

015/27.23.34 

 

info@etwie.be 

 

www.facebook.com/etwie 

twitter: @etwie 
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