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DE WORKSHOP 

 
 

I. DUIDINGSTEKSTJES IN DE MONUMENTENKRANT/OP DE WEBSITE 

 

- Vroeger het Monumentenmagazine, in 2010 de Monumentenkrant = een informatie- 

en promotiebrochure. Voor het grote publiek is dit het ‘inhoudelijke’ gezicht van 

Open Monumentendag. Wordt vanaf begin augustus verspreid op meer dan 150.000 

exemplaren (en meer) via de openbare bibliotheken, de FNAC-filialen, de Lijnwinkels, 

toeristische kantoren, het onderwijs enz. Hoogstwaarschijnlijk zal in 2010 tijdens het 

weekend van Open Monumentendag ook in iedere De Standaard-krant een 

exemplaar van de Monumentenkrant zitten.  

 

- De publiekswebsite: de virtuele tegenpool van de Monumentenkrant. Doel van de 

voorstelling van het hele programma op de site is hetzelfde: informeren en 

overtuigen. Ongeveer 150.000 websitebezoekers, vooral de twee weken voor OMD 

en op de dag zelf.  

 

- Doelen van de korte duidingstekstjes bij monumenten en activiteiten: 

 

1. OMD-bezoekers informeren en ‘lokken’: waarom zouden mensen monument X 
bezoeken of activiteit Y bijwonen? 

 

° Wek geen té hooggespannen verwachtingen! 

° De OMD-bezoeker is een geïnteresseerde in geschiedenis, architectuur, oude 

gebouwen, zijn leefomgeving. Kenners zijn een minderheid. 

° De OMD-bezoeker komt doorgaans uit de buurt. 

 

2. De tekstjes spelen een belangrijke rol bij de keuzes die OMD-bezoekers maken. 
 

3. De tekstjes moeten de inbedding in het jaarthema laten blijken, m.aw. kopiëren 
van teksten uit vorige jaren mag eigenlijk niet kunnen. Het moet gaan om tekstjes 

voor één specifieke Open Monumentendag. Elke Open Monumentendag wil 

door het jaarthema immers verschillend zijn van de andere edities. Dat moet o.m. 

uit de duidingstekstjes blijken. 

 

4. De tekstjes spelen ook een belangrijke rol bij de selectie van zogeheten ‘toppers’ 
en in de communicatie op Vlaams niveau met de pers. 

 

- Belangrijkste kenmerk van de duidingstekstjes in het inschrijvingssysteem: beperking tot 

300 tekens of ca. 50 woorden. Dat is weinig en het vergt strenge keuzes. Wenk: focus 

liever op één facet dan dat je het hele verhaal vertelt. 

 

 

 

 



II. DUIDINGSTEKSTJES: DE PROEF OP DE SOM. ENKELE VOORBEELDEN 

 

We bekijken enkele voorbeelden van hoe het niet moet en geven suggesties  

hoe het beter kan. 

 

1. Met de bouw van de huidige gothische kerk werd gestart in 1430: eerst kwam het 

koor met zijn uitzonderlijke rij straalkapellen aan de beurt en vervolgens het transept 

(16de eeuw). De vieringtoren is al van ca. 1260! De kerk leed zwaar tijdens de twee 

wereldoorlogen en na het bombardement van de noorderkruisbeuk in 1940 werden 

tussen 1950 en 1970 restauratiewerken uitgevoerd. 

 

Dit is stilistisch een bijna vlekkeloze tekst, en toch is het niet dàt. En wel hierom: 

- Te lang (380 tekens) 

- Te veel data 

- Technische termen: straalkapellen, transept, vieringtoren… 

- Te weinig specifiek, geen keuzes gemaakt 

- Louter beschrijving van de bouwfasen, geen reliëf, geen eyecatchers… 

- Geen OMD-thema 

- Spelfout: gothisch 

 

 

Voorbeeld: fictieve OMD over ‘torens’ 

De kerktoren in natuursteen is het oudste deel van het gebouw: hij dateert van ca. 

1260. De bakstenen kerk zelf is zowat tweehonderd jaar jonger. Ondanks de schade 

tijdens de wereldoorlogen bleef de toren overeind. Boven geniet u van het uitzicht en 

onderweg komt u langs de indrukwekkende klokkenzolder. 

 

Wat is veranderd? 

- Er is één facet uitgelicht dat in verband staat met het OMD-thema en dat dit 

monument ‘speciaal’ maakt. 

- Technische termen zijn achterwege gelaten. 

- Minder data. 

 

 

2. Er werd op deze plek al in de middeleeuwen een versterkte burcht gebouwd met een 

gracht eromheen, maar die werd in de 16de eeuw grotendeels verwoest. Veel later 

pas (19de eeuw) werd het huidige neorenaissancistische kasteel gebouwd met een 

neogotische kapel. Het kasteel doet momenteel na ingrijpende aanpassingen dienst 

als woonzorgcentrum. De (op OMD niet toegankelijke) refter is nog authentiek en 

versierd met prachtige wandschilderingen over de vier seizoenen van de hand van 

een onbekende kunstenaar. 

 

Een vlekkeloze tekst, en toch… 

- Veel te lang (527 tekens!): bv. ‘van de hand van een onbekende kunstenaar’ = 

‘anoniem’ 

- ‘onmenselijke’ tekst (cf. passieve werkwoorden): er komen geen mensen in het 

verhaal voor! 

- Frustrerend 1: lof van een op OMD niet-toegankelijke ruimte 

- Frustrerend 2: is er nog iets zichtbaar van het kasteel (cf. ingrijpende aanpassingen)? 



 

Voorbeeld: OMD over neostijlen 

Dit 19de-eeuwse kasteel, na aanpassingen een woonzorgcentrum, bevindt zich waar 

een verdwenen middeleeuwse burcht stond. Bouwheer was de adellijke familie XX en 

zij koos voor een merkwaardige combinatie van neostijlen. Door de deuropening 

bewondert u de prachtige wandschilderingen in de refter. 

 

Wat is veranderd? 

- De tekst is ingekort. 

- Het verhaal is vermenselijkt en minder ‘frustrerend’: wat doet dit monument op OMD 

met thema X? Wat valt er in dat verband te zien? 

 

 

3. Samen met Villa X in gemeente Y en Huis Z in gemeente Q is dit nog het enige 

gebouw van architect W, die leefde van het begin van de 19de eeuw tot 1890 en 

school maakte. Tijdens Open Monumentendag is de villa, die u bereikt via de 

Lampernisseweg, toegankelijk van 11 tot 17 uur. Men moet wel vooraf reserveren 

(098/66 66 66). 

 

Wat schort er? 

- Overbodige vermelding van praktische gegevens. Hoeft niet in de duidingstekstjes! 

- Ruimteverlies door dingen die niet ter zake doen op OMD (‘Samen met…’) 

 

 

Voorbeeld 

Van de invloedrijke architect W (1805-1890) zijn nog maar weinig gebouwen bekend. 

Deze villa is er een van. We zien de handtekening van de architect in de bijzondere 

opbouw en de kleuren (aan de buitenkant), en in de imposante traphal en de 

opvallende indeling van de ruimtes (binnen). 

 

 

 

III. DUIDINGSTEKSTEN: WAT HEBBEN WE GELEERD? 

 

1. De bestemmelingen: geïnteresseerden die aan OMD willen 
deelnemen. 

2. Het kader: OMD en zijn jaarthema, de Vlaamse Monumentenkrant/de 
website en hun specifieke plaats in de OMD-communicatie. 

3. Het doel: informatief en lokkend; ook van belang voor de 
communicatie met de pers op Vlaams niveau. 

4. Opzet: maak keuzes, schrijf helder, laat overbodigheden achterwege. 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV. WAAR WE HET NIET OVER HADDEN… 

Er zijn wat Open Monumentendag betreft nog andere vormen van bekendmaking en 

promotie. Ook voor deze communicatiekanalen zal je ongetwijfeld teksten moeten schrijven. 

Daarbij kunnen de tips ongetwijfeld ook een handje helpen. 

1. Lokale brochure met inhoudelijke informatie (link naar ‘Allemaal boekjes’) 
2. Het gemeentelijk informatieblad 
3. De gemeentelijke website (cf. duidingsteksten) 
4. Affiches en ander promotiemateriaal 
5. Andere lokale media zoals ‘Onze TV’, lokale radiostations,… 

 

V. WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD? 

 

1. Focus in de duidings- en persteksten: beperk het aantal boodschappen. 
 

2. Schrijf helder en verzorgd, hedendaags en voor een ruim publiek. 
 

3. Vraag je vooraf af wat het grote publiek kan boeien. 
 

4. Schrijf de tekstjes specifiek voor déze OMD, elk jaar weer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TIPS  



 

Schrijven 

- Het befaamde groene boekje is de gids voor een correcte spelling. 

- PERMENTIER (Ludo), Stijlboek, onmisbaar voor wie helder wil schrijven, 2008, 648p. 

- STILLER (Louis) en MOLHUYSEN (Maaike), Handboek voor schrijvers, 2009, 423p.   

- VRT taalnet – http://taal.vrt.be 

- www.creatiefschrijven.be: schrijfcursussen 

- www.schrijven.be 

- www.schrijftraining.be: schrijfcursussen 

- http://woordenlijst.org: taaltips 

 

Communicatie 

Enkele jaren geleden bracht CultuurNet Vlaanderen een aantal boekjes uit die bedoeld zijn 

als handleiding bij communicatie. De meeste van deze boekjes zijn nog te bestellen via 

www.cultuurnetvlaanderen.be. 

- WEYTS (Kathleen), Communicatieplanning van theorie naar praktijk, Brussel, 

CultuurNet Vlaanderen, 2003, 72p. 

- WEYNS (Reinhilde), Communiceren met pers en media, Brussel, CultuurNet 

Vlaanderen, 2003, 80p. 

- ASSELMAN (Evert), Communiceren via website en e-mail, Brussel, CultuurNet 

Vlaanderen, 2004, 80p. 

 

 

 

 

 

 


