


1

2 3
4

5
6

7

8
9



03

Voor het derde jaar op rij sloegen Herita en AmuseeVous de handen in elkaar voor het pro-
ject Open Monumentendag Un(der)cover. 

Negen jonge kunstenaars tussen 16 en 26 jaar kregen de kans om naar aanleiding van Open 
Monumentendag 2013 een kunstproject te ontwikkelen in, op of rond één van de 600 
deelnemende monumenten in Vlaanderen. Het resultaat was een bonte verzameling van 
kunstwerken uit verschillende disciplines: opera, illustratie, street art, dans, grafisch werk, 
keramiek, fotografie, beeldbewerking, … 

Open Monumentendag is een populair cultureel evenement, maar uit onderzoek blijkt dat 
het vooral een ouder en traditioneel erfgoedpubliek aantrekt. Na lang brainstormen over 
manieren om jongeren meer te betrekken bij Open Monumentendag, ontstond drie jaar ge-
leden het concept van Open Monumentendag Un(der)cover. In het eerste jaar stuurden we 
jonge verslaggevers op pad om een leuke en artistieke blog te maken over het monument dat 
ze bezochten. In 2012 en 2013 gingen we een stap verder en werkten we samen met jonge 
kunstenaars die hun eigen interpretatie van een monument in een nieuwe creatie toonden.

De Un(der)coverprojecten zijn een meerwaarde voor de monumenten waar ze plaatsvonden 
en een aparte aanvulling op het klassieke programma van Open Monumentendag. De ei-
genzinnige blik van de kunstenaars laat ons kijken naar monumenten op een manier waar-
op we ze daarvoor nog nooit zagen.

Nog meer Un(der)cover? Ontdek de voorbereidingen, making of en teasers op de projectblog 
http://omdundercover.tumblr.com 



 Joke Dieleman
 Fort Napoleon, Oostende
 En attendant
Napoleon liet dit imposante fort bou-
wen als verdediging tegen een aanval 
uit Engeland, maar gebruikte het nooit 
echt; het deed dienst als wapenopslag- 
en verblijfplaats. Het fort speelde een 
kleine rol tijdens de twee wereldoorlo-
gen en was ook museum en speelplein. 
Het raakte in verval, maar werd in 2000 
geopend voor het grote publiek, na een 
restauratie van vijf jaar, met integratie 
van hedendaagse elementen. De erfgoe-
dorganisatie Herita beheert het fort.

 Liesbeth Feys
 Hotel d’Hane Steenhuyse,  
 Gent
 Feiten/fabels 
Dit 18de-eeuwse 'hôtel de maître' is een 
van Gents voornaamste herenhuizen. 
Pronkstuk is de twee verdiepingen hoge 

salle à l'italienne met haar plafondschil-
deringen, spiegels en magnifiek ingel-
egde parketvloer. In deze balzaal vonden 
adellijke feesten plaats.

 
 
 Elvira Crois
 Rommelaere complex,  
 Gent
 ANASOMA: impressie van een  
 lichaam
Drie medische universitaire instituten 
die rond 1900 werden ontworpen door 
ingenieur-architect Louis Cloquet, vor-
men een uniek architecturaal ensemble 
met een mengeling van Brabants en 
Vlaams geïnspireerde neogotiek. Er is 
onder andere een oude autopsiezaal,  een 
practicum, een bibliotheek en auditoria.

 

 Heike Villavicencio
 Aula, Gent
 De uil van Minerva vliegt  
 pas uit bij het invallen van  
 de duisternis (Hegel)
Naar aanleiding van de stichting van de 
Gentse universiteit onder koning Wil-
lem I bouwde stadsarchitect Louis Roe-
landt in 1826 het prestigieuze 'feestpa-
leis' voor de universiteit, geïnspireerd op 
Romeinse thermen. Hij zette daarin sti-
jlen, figuren, vormen en types naar zijn 
eigen inzichten om in een rijk geheel.
 
 
 Lander De Coster
 Woning Pieter De Bruyne,  
 Aalst
 Rood vs. Blauw
Pieter De Bruyne (1931-1987), de inter-
nationaal bekende meubelontwerper, bes-
tudeerde intens de oud-Egyptische kunst 
en ontdekte in de constructie en versier-
ingen van de meubels van de farao's math-
ematische verhoudingen die hij in zijn 
latere ontwerpen toepaste. In deze won-
ing verwijzen elementen in de beroemde 
Blauwe Kamer naar eenzelfde kamer in 
het huis van Goethe in Weimar.
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 Simon Janssen
 Gerechtshof,  Leuven
 [Framed]
Het gerechtsgebouw werd tussen 1923 en 1930 
opgetrokken naar een ontwerp van architect Os-
car Francotte. Het complex, met hoofdzakelijk 
neo-elementen uit de Franse renaissance en barok, 
huisvest verschillende rechtbanken waaronder de 
correctionele rechtbank, de arbeidsrechtbank en 
de rechtbank van koophandel. Sinds de splitsing 
van de provincie Brabant in 1995 bevindt zich 
hier ook het assisenhof van Vlaams-Brabant. Het 
gevelreliëf van E. Rombaux stelt het wijze oordeel 
van koning Salomon voor.
  
 
 
 
 
 

 Dorien Van Assche
 Normaalschool, Lier 
 Dans, dans, dans, … 
 in de Normaalschool
Een 16de-eeuwse patriciërswoning op 
deze plaats werd in 1854 aangekocht 
door de stad en verbouwd tot Rijksnor-
maalschool. Tijdens WO I werd de 
school verwoest en in 1926 werd ze weer 

opgebouwd als een 'modern' U-vormig 
complex met een monumentale neoro-
cocogevel. Klaslokalen, refter en tal van 
originele elementen bleven bewaard. 
Het geheel wordt herbestemd, met be-
trokkenheid van de buurt.

 Merel Verschaeren
 Maagdenhuis, Antwerpen
 Blue Lines
Het Maagdenhuis (1552) was een 
meisjesweeshuis. Het bevindt zich vlak 
bij het Sint-Elisabethgasthuis (1238) 
aan het Elzenveld. In 1634 werd het ge-
bouw uitgebreid, waardoor er twee grote 
bouwperiodes te herkennen zijn. Het 
bestuur van het OCMW en zijn voor-
gangers was gevestigd in deze historische 
site, die nu als museum dienst doet.
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 Annerose Allemon
 Het Steen, Antwerpen
 Elsa’s droom
De benaming 'Steen' verwees in de 
middeleeuwen naar versterkte huizen 
van adellijke of machtige families.  
Het Antwerpse Steen, een icoon in de 
stad, werd opgericht in 1200-1225 
en fungeerde als poortgebouw. Van 
ca. 1300 tot 1823 deed het dienst als  
gevangenis. In 1862 werd het ge-
deeltelijk gerestaureerd en ingericht 
als oudheidkundig museum. Vanaf 
1952 bevond zich hier het Nationaal 
Scheepvaartmuseum (nu deel van het 
MAS) en sinds kort is Het Steen een 
'vragenhuis' rond het thema water.



Fort Napoleon, Oostende
En attendant
************************* 
Ogen die voortdurend de horizon afspieden, 
handen strak rond de kolf van een geweer 
geklemd. Wachten op een vijand die niet 
komt, wat doet dat met een mens? Is de span-
ning steeds te snijden, of verslapt van tijd tot 
tijd de concentratie? Deze vragen verwerkt 
Liesbeth in haar illustraties.

JOKE DIELEMAN
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Hotel d’Hane Steenhuyse, Gent
Feiten/fabels
************************* 
Liesbeth illustreerde een aantal fictieve 
en non-fictieve weetjes over Hotel d’Hane 
Steenhuyse. Aan de bezoeker om te raden wat 
waar is of wat ontsproten is uit de fantasie  
van Liesbeth.

LIESBETH FEYS
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Rommelaere complex, Gent
ANASOMA: impressie van een lichaam
************************* 
Deze kunstinstallatie met soundscape en per-
formance ontleedt als het ware het menselijke 
lichaam en verwijst zo naar de geschiedenis 
en functie van deze intrigerende plek.

ELVIRA CROIS
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Aula, Gent
De uil van Minerva vliegt pas uit bij 
het invallen van de duisternis (Hegel)
************************* 
De godin Minerva was jarenlang het embleem van 
de Universiteit van Gent, tot ze plaats moest maken 
voor het huidige logo. Voor het eerst sinds 1817 krijgt 
een vrouw een topfunctie aan de Gentse universiteit.  
Op 1 oktober 2013 zal Anne De Paepe huidig  
rector Paul Van Cauwenberge opvolgen. Naar 
aanleiding van deze gebeurtenis heeft Heike enkele 
beelden gemaakt waarin de vrouw een centrale rol 
speelt.

HEIKE VILLAVICENCIO
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Woning Pieter De Bruyne, Aalst
Rood vs. Blauw
************************* 
De meubels van Pieter De Bruyne zijn te 
herkennen aan het spel met kleur, het con-
trast tussen meubel en kunst, de zoektocht 
naar vorm en schoonheid. Deze vormentaal 
inspireerde Lander tot een installatie in het 
straatbeeld.

LANDER DE COSTER
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Gerechtshof,  Leuven
[Framed]
************************* 
Het gerechtsgebouw van Leuven, een statige 
reus in het hart van een historische stad.  Een 
gebouw wordt vanuit een perspectief bekeken. 
Verandert dit perspectief, dan verandert het 
gebouw. Achtergrondkennis en verbeelding 
zijn hier de sleutelwoorden. Framed tracht 
een ander licht te werpen op de gebouwde 
werkelijkheid en speelt met wat zou kunnen 
zijn.  

SIMON JANSSEN

Een nieuw leven in de plantenbakken, fauna en fl ora in het gerechtsgebouw. 

De trappenhal ontleed, een zicht met diepte.

Een moderne muurschildering.

Een oase van rust tussen alle gebakken steen
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En nu minder ornament.



Normaalschool, Lier 
Dans, dans, dans, …  
in de Normaalschool
************************* 
De geschiedenis van de Normaalschool in 
Lier gaat reeds terug tot in 1816. Generatie 
na generatie hebben leerlingen hier de tijd 
van hun leven gehad. Op 8 september laat 
een groep dansers dit oude gebouw met zijn 
prachtige verhalen nog één keer schitteren en 
halen we herinneringen op met behulp van 
een dans.

DORIEN VAN ASSCHE



19



Maagdenhuis, Antwerpen
Blue Lines
************************* 
Merel levert met haar werk in keramiek 
een eigen interpretatie en bijdrage aan de 
uitgebreide collectie papkommen van het 
Maagdenhuis. 

MEREL VERSCHAEREN
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Het Steen, Antwerpen
Elsa’s droom
************************* 
Een bewerking van de opera ‘Lohengrin’ van 
Wagner die zich afspeelt in het Steen.  Elsa 
heeft een droom. Een zwanenridder komt 
voor haar vechten en vraagt haar hand, maar 
in ruil mag hij nooit ofte nimmer zijn naam 
onthullen. Kan Elsa zwijgen of verbrandt de 
vraag haar lippen?  En wie is die geheimzin-
nige ridder dan?

ANNEROSE ALLEMON
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AMUSEEVOUS
AmuseeVous is een vzw die jongeren en musea dichter bij 
elkaar wil brengen. Dat doet AmuseeVous door jongeren te 
informeren over het cultuur- en kunstaanbod, maar vooral 
door drempelverlagende activiteiten en projecten te organ-
iseren: binnen en buiten het museum, voor en door jon-
geren. Met hulp van museummedewerkers en ervarings-
deskundigen (jongeren dus) laat AmuseeVous musea beter 
aansluiten bij de wereld van jongeren en prikkelt hen tot 
het ontdekken van erfgoed, kunst en musea.
amuseevous.be
 
 

HERITA

Herita vzw is een netwerkvereniging die iedereen met een 
hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt. Herita ijvert 
voor een wereld waarin iedereen zijn erfgoed kan beleven 
en ervan kan genieten. Via het beheer van erfgoedsites, de 
organisatie van erfgoedactiviteiten en haar rol van dien-
stverlener zorgt Herita ervoor dat we ons meer verbonden 
gaan voelen met ons erfgoed, met Open Monumentendag 
Vlaanderen als het jaarlijkse hoogtepunt.
herita.be
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ZELF AAN DE SLAG MET JONGEREN EN/OF 
JONGE KUNSTENAARS?

• Kennis maken met het monument. 
Zorg ervoor dat de jongeren zo veel mogeli-
jk weten over het monument en laat hen 
de verborgen pareltjes van het monument 
ontdekken. Een monument komt ook tot 
leven door de verhalen die er bij horen. Dit 
bevordert creatieve ideeën.

• Wees duidelijk. Wat heb je voor ogen? 
Wat zijn de mogelijkheden van het monu-
ment, wat kan wel of mag niet?

• Voorkom verrassingen. Laat de kun-
stenaar een duidelijk plan van aanpak 
maken, maak goede afspraken, zorg ervoor 
dat beide partijen weten wat er precies 
verwacht wordt.

• Denk aan de presentatie. Hoe, waar 
en wanneer worden de resultaten gepres-
enteerd? Een presentatiemoment is iets 
moois om naartoe te werken. Zorg voor 
zichtbaarheid. Niemand vindt het leuk 
om zijn of haar werk te zien in een donker 
hoekje.

• Goede begeleiding. Een vast contact-
persoon is ideaal, zo weten jongeren bij 
wie ze terecht kunnen en nemen ze gem-
akkelijk contact op. Werken met jongeren 
kost tijd en vergt aandacht, hou daar re-
kening mee.

• Wees bereikbaar. Zorg ervoor dat je be-
reikbaar bent voor vragen en pols af en toe 
eens bij de kunstenaar hoe de voorberei-
ding verloopt.

• Geef soms een duwtje. Sommige jon-
geren kunnen wel een duwtje in de rug 
gebruiken. Steun hen waar nodig en geef 
advies.

• Heb goesting! Werken met jongeren kan 
heel leuk en inspirerend zijn, ga ervoor.

Een paar tips en tricks om in gedachten te 
houden:
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Coördinatie
Inge De Geyter, Michelle Coenen en Inge de Wolf

Un(der)cover kunstenaars
Annerose Allemon, Elvira Crois, Lander De Coster, Joke Dieleman,  
Liesbeth Feys, Simon Janssen, Dorien Van Assche, Merel Verschaeren en 

Heike Villavicencio 
Vormgeving

Dries Oostens en Christof Verelst
Foto’s kunstenaars

Saskia Boom
Foto verantwoording

Elsa’s droom - Ruddy Berghmans



Negen geselecteerde jonge kunstenaars tussen de 18 en 26 
jaar kregen de kans om een project op te zetten in, om of 

rond een monument naar keuze.

De resultaten werden ter plekke getoond tijdens 
Open Monumentendag op 8 september 2013.


