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Algemene beschouwingen

relatie tot het verleden & ‘ownership’
zorgen van het agentschap
trends
Verschuiving van waarden
van restauratie-conservatie naar hergebruik
van materieel naar immateriaal erfgoed
van experten (verticaal) naar een proces (horizontaal)
Weven tussen verleden en toekomst; methodologische beschouwingen
Slotbeschouwing ivm rol van het agentschap
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… the historical sense involves a perception, not only of the pastness

of the past, but of its presence; the historical sense compels a man to
write not merely with his own generation in his bones, but with a
feeling that the whole literature of his own country has a
simultaneous existence and composes a simultaneous order. This
historical sense, which is a sense of the timeless and the temporal
together, is what makes a writer traditional.

TS Eliot 'Tradition and Individual Talent', The Egoist, No. 4, 1919
Carlo Scarpa
Castelvecchio museum 1954
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Just as in centrist modern practice time is conceptually excluded, in

preservation the time of a work from the past is simply stopped by
techniques of conservation, or even in extreme cases turned back
through radical restoration measures, to an imagined, immaculate
initial state.
M. Trachtenberg, Building-in-Time, From Giotto to Alberti and Modern Oblvion, YaleUP
2010

Cfr concept dat het ‘beste’ gebruik van een erfgoedsite misschien ook
in de toekomst kan liggen

BC Architects
Bokrijk

Concept: DE STOLP VOORBIJ

OMA VENICE BIENNALE 2010

Charters, convention, memorandum – the words in
which preservation’s criteria are described become
more and more universal and political over time as
the number of nations that suppor t them grows...
League of Nations

World Heritage Convention

International Committee on Intellectual Cooperation
Athens Charter (1931), created by International Museums Office

Countries Participating in the World Heritage Convention 1972-2000

1931

1972-1980

1991-2000

2001-2010

ANCIENT MONUMENTS
PICTURESQUE
ABANDON RESTORATION IN TOTAL
HISTORICAL MONUMENTS ARE TO
BE GIVEN STRICT CUSTODIAL
PROTECTION

WARDENS OF
CIVILIZATION
PROPERTY OF
MANKIND
EXPERTS UNANIMOUSLY AGREED
SCRUPULOUS CONSERVATION

Nara Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage

Vienna Memorandum on World Heritage and
Contemporary Architecture

2005

Venice Charter for the Conservation and
Restoration of Monuments and Sit es

1964

1931

Athens Charter for the Restoration of
Historic Monuments

1994

CIVILIZATION HAS BEEN
EXPRESSED TO THE HIGHEST

… Therefore, his (R. Lemaire) field experience appears to have revealed, soon after the charter’s
adoption, the limits of the doctrinal document
c. Houbart (2015)

Basistekst – zorgen / negatief
- Verlies van erfgoedwaarde
- Onomkeerbare schade
- Bedreiging authentieke belevingservaring
- Identiteit van het pand wordt aangetast

- Charme gaat verloren
- In slechtste geval banaliseert de nieuwe bestemming het
monument
- verlies van de eigenheid van het monument
- ‘zolang de ziel niet wordt aangetast’

Currently, adaptive reuse becomes an emerging discipline in its own
right, approached from different angles:

Urban Regeneration

Architecture

Adaptive Reuse

Engineering

Conservation

Interior
Architecture
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In our time there has been a move from seeing conservation as strictly material and
objective to a more subjective view.
[...] societies protect these objects [heritage assets], not because of the objects themselves,
but because of the intangible, symbolic effect an unwarranted alteration might have upon
the subjects that make up that society.
Muñoz Viñas used he term 'intersubjectivity' to define the meaning and understanding that
human subjects agree to find in a heritage asset. It is this agreement that gives the asset
value, not the object itself. Bringing in subjects and meaning - the human aspect - he opens
for immaterial and experiential values to be of importance in the treatment of cultural
heritage assets.
Salvador Muñoz Viñas, Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005
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Red Star Line Museum - Antwerpen

a 2013 British project called ‘You can’t move history, you can secure the
future’
Southbank - London

Getting Cultural Heritage to Work for Europe argues that the European Union should
vigorously promote the innovative use of cultural heritage for economic growth and
jobs, social cohesion and environmental sustainability

The challenges that European society is facing in terms of demographic change,
migration and political disengagement of citizens, especially youngsters and
unemployed people, have raised the question of how citizens can be empowered and
better involved in institutional processes. We believe cultural heritage innovation can
transform these challenges into positive outcomes for cohesion and wellbeing as is
underlined in the Council conclusions on participatory governance of cultural heritage

the innovative use of cultural heritage to encourage integration, inclusiveness, social
cohesion and participation. Main objectives identified concerned
(a) awareness raising and improved understanding of European culture (Faro
Convention),
(b) the involvement of all societal groups in innovative new cultural heritage products
and services; and
(c) ways to build cultural and social capacity, through awareness, education and
demonstration.

Weven tussen verleden en toekomst; methodologische beschouwingen
waar historici primair willen begrijpen hoe de wereld van toen en nu in elkaar steekt, zijn ontwerps meer geïnteresseerd in hoe
de werekd zou kunnen worden.. Dat verschil brengt ook andere beslissingen over het waarderen, ontsluiten en gebruiken van
kennis- en informatiebronnen met zich mee.

Om grondstof voor het ontwerp te vergaren absorberen ze veelsoortige gegevens en indrukken die op de een of andere wijze
later in hun ontwerp terugkeren… deze associatieve werkwijze…
Hoe analyseren ontwerpers bestaande sites? Welke historische ankerpunten selecteren zij. Het is een aantrekkelijke gedachte
dat ontwerps in aanvulling op hun deels intuïtieve en tactiele werkwijze meer systematisch vooronderzoek zouden verrichten
om hedendaagse transformatieprocessen te doorgonden. Diagnotiek en interdisciplinaire kennis uit vakgebiende die raken aan
het ontwerpen kunnen ontwerpingrepen van een steviger grondslag voorzien en interne logica
Landschap en geheugen in Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed,

K. Bosma en J. Kolen (eds.), Nijmegen, 2010.

Weven tussen verleden en toekomst; methodologische beschouwingen
Essay The Poet as Translator (K. Rexroth)

“The translation into poetry is an act of sympathy… So the prime criterion of successful poetic
translation is assimibility. More important, it is an exercise of sympathy on the highest level.”
This carrying over of meaning in poetry is recognized as work requiring inspiration equivalent to
that of the original author.

Bouwen configureert en maakt van de ruimte een betekenisvolle plek, een topos. Een verhaal

construeert zich rond een intrige en maakt van het lineaire tijdsverloop een moment. Bouwen
en vertellen zijn op de analoge wijze structurerende bezigheden, in de ruimte en in de tijd, en
geven tegelijk een betekenis .

Paul Ricoeur

The desire and confidence that led
Rubens to work directly on old drawings
and paintings must have grown from
the view of the past and of his
relationship to it that he developed on
the foundation of the selective theory
of artistic imitation. It is not so much
that Rubens was making the past live as
that he saw himself as part of a living
and constantly changing tradition,
singing with new verses a song passed
down from one generation to the next.
(Muller, 1982)

Entombment of Christ, Caravaggio (1601-03)

Entombment of Christ after Caravaggio, Rubens (1612-14)

Strategy: imitatio & aemulatio
In poetry, literature and fine arts, copying ol masters was considered equally important and ‘innovative’ as the
creation of ‘new’ work

‘Las Meninas’, Velazquez, 1656

‘Las Meninas’, Picasso after Velazquez, 1957

“The transformation of an existing building is a procedure that initially consists of reading the place. This is a course of action that
involves the study of structural and physical elements and also the analysis of concealed matter such as memories, values, narratives
and traditions.”
Graeme Brooker

A. Da Messina, H. Hiëronymus, 1475

S. Heynickx, interieur van een studieruimte in een kerk

P. Saenredam
Church of Assendelft, 1649
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TRACE tv, 2017 (schets S. Heynickx)

Beschouwingen
Voldoende rekening houden met de zich voltrekkende paradigmawissel in het maatschappelijk denken over
herbestemming.
Herbestemming en hergebruik zijn alomtegenwoordig. Het Agentschap kan deze maatschappelijke trend
integreren en werken aan een manier om hierop in te haken en een voorbeeldfunctie te vervullen. …. Zo’n
ambitie en engagement zou het Agentschap een nieuw elan kunnen geven.
De grote uitdaging wordt dan de kwaliteitsbewaking van het volledige herbestemmingsproces.

Beschouwingen
Het Agentschap vertegenwoordigt de samenleving en behartigt met name de belangen van het (beschermd)
onroerend erfgoed in die samenleving. De waarden van het erfgoed zijn altijd waarden-in-een-context (van tijd
en ruimte). Ze staan niet op zichzelf en zijn niet absoluut. De vraag rijst ook wat erfgoedwaarden, immateriële
waarden, economische waarden... precies zijn en hoe ze zich verhouden tot elkaar en tot andere
maatschappelijke waarden, waar ze dus hoe dan ook deel van uitmaken.

Beschouwingen
Het blijft een taboe om over de architectuurkwaliteiten van herbestemmingsprojecten te spreken. Nochtans zou
dat kunnen helpen om op een transparante wijze het architectuurdiscours binnen onroerend erfgoed te
introduceren. Mogelijk is er behoefte aan een nieuw vocabularium en een nieuw instrumentarium om
onroerend erfgoed in het bestaande weefsel te herintegreren. Het architecturale surplus van veel erfgoedsites
kan via ontwerpend onderzoek verkend worden met het oog op maatschappelijke noden en verwachtingen.
Verantwoordelijkheid van het architectuuronderwijs & -onderzoek.
Zo wordt de tijd rond een monument niet stilgelegd, maar geactiveerd.

