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Een nieuwe lente, een zelfde geluid, maar een andere toon-
zetting. Kortom, de vertrouwde inhoud van Erfgoed heeft 
een nieuwe jas gekregen. Niet zozeer omdat wij het tijd 
vonden voor iets nieuws maar vooral omdat we de illustra-

ties meer ruimte willen geven. We hebben de gelegenheid meteen 
aangegrepen voor een nieuw, eigentijdser uiterlijk. We hopen dat u 
als lezers even content bent als wij als redactie met de veranderin-
gen. Uw commentaar wordt uiteraard zeer gewaardeerd. 
Deze omzetting is mede oorzaak van de vertraging in de verschij-
ning van dit eerste nummer van deze jaargang. Onze oprechte 
excuses hiervoor. We hopen dat de inhoud en de ruimere omvang 
voldoende compensatie bieden.
Zoals gezegd, opzet en materie blijven volgens het beproefde 
recept. We blijven het enige Vlaams-Nederlands tijdschrift op erf-
goedgebied dat daarbij ook nog regelmatig verder over de grenzen 
kijkt, zoals u weer in dit nummer kunt constateren. Naast de langere 
artikelen kunt u de museum- en boekbesprekingen blijven verwach-
ten. Bijdragen zijn uiteraard zoals immer welkom. 

In dit nummer een keur aan onderwerpen. De schets van de ont-
wikkelingsgang van het eerste grootschalige fabriekscomplex van 
Philips te Eindhoven eindigt met de fase van herbestemming die 
hier gelukkig plaats heeft gevonden. De watertorens te Brussel, 
een volgende bijdrage, zijn heel wat lastiger te herbestemmen, 
tenminste die schaarse exemplaren die nog over zijn. De relatieve 
zeldzaamheid zou juist een reden voor extra aandacht en bescher-
ming moeten zijn. Twee bijdragen betreffen de tabakseest. De 
lezer zal ontdekken dat het drogen in een eestgebouw zoals dat 
vanaf circa 1937 in de tabaksregio van België ingang vond amper in 
Nederland, waar toen de tabaksteelt bijna verdwenen was, voor-
kwam.

Tot slot bieden wij u nog een interessante bijdrage over een aan-
sprekende bouwtechniek verder weg: het Catalaans gewelf. Gaudí 
staat in een traditie en was zeker niet de enige die deze vorm verder 
ontwikkelde en in de praktijk bracht. De rubriek boekbesprekingen 
sluit dit nummer af.
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