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De creatieve mens
En de mens die de (werk)druk van het dagelijkse leven van
zich af laat glijden en zich ontspant. Die mens – en natuurlijk de vele plaatsen die daarmee verbonden zijn – staat in
2019 centraal op de Europese Open Monumentendagen.
Want met de creatieve en de vrijetijdsmens kun je ongelooflijk veel erfgoed verbinden. Ook in Vlaanderen. Dat ontdek je
in deze bladzijden.

Want met de creatieve
en de vrijetijdsmens
kun je ongelooflijk veel
erfgoed verbinden.
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Laat de creatieve burger creatief zijn!
Crowd science of citizen science: de (creatieve) kennis
van de massa, van de burger. Het begrip maakt in onze
participatieve tijden opgang. Het betekent dat je een
beroep doet op burgers om een doel te bereiken. Denk aan
initiatieven om de (on)-zuiverheid van de lucht te meten,
om diersoorten te tellen, om aan massaal veel gegevens te
komen over gedragingen van mensen, gezondheid enzovoort.

Waarom zou je geen beroep doen op die gigantische berg
kennis? Hebben mensen uit je gemeente weet van boeiende verhalen over het erfgoed in hun omgeving? Kennen
ze verborgen erfgoed? Doe een oproep! Betrek mensen bij
je organisatie! Laat ze op hun verhaal komen, probeer het
monument of de site die ze aanbrengen open te stellen. Zo
maak je van Open Monumentendag een interactief gebeuren, bruisend van lokale betrokkenheid.

Open Monumentendag, dat is eigenlijk sinds dertig jaar
één grote burgerbeweging: mensen laten met tienduizenden tegelijk zien hoe belangrijk en boeiend ze erfgoed
vinden. Als ze al niet actief meewerken aan de organisatie
van het evenement, als vrijwilliger of professional.
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Het NT Gent: cultuurtempel bij uitstek.

De locatie van een prehistorische kampplaats in natuurgebied De Liereman.

SURPRISES IN DE
CULTUURTEMPEL

STRUINEND DOOR
HET GROEN

Muziek, theater, dans, beelden kunsten, literatuur…: al deze
vormen van kunst en cultuur worden vaak gesmaakt en beleefd op bijzondere plekken. Op Open Monumentendag kan
een extra activiteit zorgen voor net dat tikkeltje meer.

Parken, domeinen, tuinen: ze werden en worden onder meer
aangelegd om er te ontspannen en te ontstressen. Om heerlijk op de buiten te zijn. Om er stilte te beleven. Veel van dat
groen heeft stevige historische wortels.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Een rondleiding achter de schermen. Door een (oud)-technicus, een acteur, een danser, een kunstenaar, een schrijver. Of door een lokale beroemdheid die een andere kant
van zichzelf laat zien. Samenwerken met de academie
of met lokale (cultuur)verenigingen. Een exclusief aperitiefmoment of matineetje. Een korte opvoering van een
fragment uit een klassieker. Mensen die hun lievelingsfragment uit de literatuur delen, Winteruur-gewijs, naar het
programma van Wim Helsen op Canvas.

Ontspanning in natuur-met-een-historisch-verhaal. Je kunt
er duizend-en-één activiteiten bij bedenken. Denk aan een
wandeling naar follies in historische parken en tuinen.
Aan een klassieke zoektocht, maar dan in de natuur. Of
aan de oude labyrinten die er misschien nog zijn. Of die
je voor de gelegenheid kunt aanleggen: ideaal voor een gezinsactiviteit. En waarom geen stiltewandeling in drukke
tijden?

4

©Renate Devreese

Archeonet, Tijl Vereenooghe (CC BY-NC-SA 2.0)

Inspiratiegids Open Monumentendag 2019

De Hertboommolen: ooit nog het decor voor de jeugdserie Kapitein Zeppos.

De watermolen van Sint-Gertrudis-Pede: in oorspronkelijke versie nog te
zien op een doek van Bruegel.

BEKEND VAN ZIEN

PITTORESK

Dé ontspanningsmedia van de 20ste eeuw zijn radio en tv.
Hoe kunnen we die verbinden met Open Monumentendag?
Zijn er misschien legendarische studio’s, lokaal, regionaal,
nationaal? Veel tv-reeksen die inmiddels tot het collectieve
erfgoed behoren, zijn gemaakt in ‘echte decors’, plekken die
doorgaans op zichzelf erfgoedwaarde hebben. Dát er op zo’n
plek ooit tv is gemaakt, versterkt uiteraard de beleving.

Schilders als Bruegel, Rubens en zeker ook kunstenaars uit
de 19de en 20ste eeuw – denk aan Rik Wouters – lieten zich
inspireren door plekken die ze vervolgens op doek of paneel
naar hun hand zetten. Kunnen we nog linken leggen tussen
hun werk en de realiteit van vandaag? En dus plaatsen met
erfgoedwaarde opladen met kunst?

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

De oude stad in Bokrijk: hoeveel tv-scènes zijn daar niet
al opgenomen? En zo vallen er nog wel erfgoedplekken
te bedenken die in ons collectieve visuele geheugen zijn
gebrand. Via de tv en door films: de Antwerpse kaaien,
iemand? De molen in Roosdaal, bekend van de oude
jeugdreeks Kapitein Zeppos? Misschien moet je eens polsen bij het rijke VRT-archief?

Welke landschappen of gebouwen zijn bekend uit de
schilderkunst of ook de fotografie? En kunnen we dus nog
zien in een vroegere staat? Of kun je er een hedendaagse
kunstenaar op loslaten, zoals in het project ‘De Blik van
Bruegel’ in Dilbeek? Denk ook aan de VRT-reeks Op reis
met Vlaamse meesters.
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Indoorboogschieten in café De Toewip in Leuven.

Malem, Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vredekerk: in de deze kerk
bevindt zich tegenwoordig een heuse circusschool.

DE BAAN OP, DE PISTE UIT,
HET WATER IN

WAT EEN CIRCUS!

Het is merkwaardig: plekken die te maken hebben met sport
en spel, kregen op Open Monumentendagen nog nauwelijks
aandacht. Denk aan velodromen of wielerbanen, tennisclubs
met karakter, biljartkamers en -cafés, paardenrenbanen,
voetbalstadions met een geschiedenis, indoorzalen met een
verleden, atletiekaccommodatie, turnzalen enz. En aan de
vele plaatsen onder en zonder dak voor ‘volkssporten’.

Vlaanderen is al een tijd de trotse eigenaar van een Circusdecreet. Circus-nieuwe-stijl is in. Niet alleen wordt er een
beroep gedaan op immateriële tradities – acts met een verleden, decors met een historie – maar vooral: de bijbehorende
circusscholen doen hun ding wel eens in een historisch pand.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Zijn er sporen van en herinneringen aan de lokale
velodroom of wielerbaan, ooit een veel verspreid fenomeen
in Vlaanderen? Voer voor nostalgie en een foto-expo? Bijvoorbeeld ook in sportclubs met een patrimonium? Bij renen andere banen met een historie? In zwembaden met een
verleden? Plekken waar je nog zogenaamde volkssporten
kunt beoefenen? En is een historische fietstocht denkbaar,
bijvoorbeeld langs trage wegen, waar de erfgoed- en de
sportieve mens in ons elkaar vinden? Met stopplaatsen
aan erfgoedplekken?

Circusscholen: ze zijn in opmars in Vlaanderen. Beoefenen
ze hun kunsten in een herbestemd pand? Dan heb je een
geknipte activiteit en partner voor Open Monumentendag
te pakken.
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Het gebouwencomplex van de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan in
Brugge.

De Lustige Slijters uit Gullegem: een rederijkerskamer met een eigen
theatercentrum in een pand met erfgoedwaarde.

CLUBS MET EEN
VERLEDEN: GILDEN

DE LIEFDE BEDRIJVEN,
VOOR DE TAAL

Gilden: in de middeleeuwen begonnen ze als burgermilities,
met diverse wapens: de kruis- en voetboog, het zwaard, de
kolfbus… Later evolueerden ze tot societyclubs, waar heren
netwerkten en zich ontspanden. Veel gilden hadden een eigen pand en tradities. Dat leverde erfgoed op waarin het roerende, immateriële en onroerende één geheel vormden. Met
wat goede wil kun je beweren dat serviceclubs hun opvolgers
zijn. En ook zij komen graag samen in karaktervolle panden.

Burgers die samen poëzie plegen, toneel spelen en hun liefde
voor de Nederlandse taal bedrijven: rederijkerskamers lijken
soms een fenomeen uit vervlogen tijden. Dat is buiten het
internationaal Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw
en zijn leden gerekend! In Vlaanderen beoefenen de nog
bestaande kamers vooral amateurtoneel.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Schuttersgilden met een erfgoedwaardig patrimonium,
waar zijn ze nog te vinden? En kunnen ze op Open Monumentendag uitpakken om zichzelf en hun activiteiten – als
schietgilden, maar ook als gezellige clubs waar mensen
samenkomen – in het (najaars)zonnetje te zetten?

Naar verluidt zijn ze in Vlaanderen en Nederland nog met
een dikke zeventig: rederijkerskamers. Vaak komen ze
samen op een bijzondere plek met historische roots. Dan
is dat een uitnodiging aan hun adres waard om op Open
Monumentendag mee te doen…
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In de voormalige paardenstallen van de abdij van Herkenrode kan je lekker
ontspannen.

In de Sint-Martinuskerk van Aalst kan je van een authentieke Rubens
genieten.

BEESTIG PLEZANT

HUIS VAN GOD
EN VAN KUNST

Mensen die zich ontspannen of/en een hobby beoefenen,
daar komen ook wel eens gezelschaps- en andere dieren bij
kijken. Uiteraard denk je daarbij meteen aan een zalig dagje
dierentuin. Maar er zijn ook de volières, scholen voor honden,
paarden- en hondenrenbanen, duiventillen…

Kerken, het zijn en blijven schatkamers van kunst en cultuur.
En het zijn terecht vaste deelnemers aan Open Monumentendag. Bekijk ze dit jaar eens vanuit een ander perspectief
om zo misschien een ander/breder publiek aan te trekken.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Wie komt er op de proppen met het eerste hondenhok of
kattenpension met erfgoedwaarde? We zijn benieuwd. En
bestaan ze nog, de historische volières? De karaktervolle
manèges?

Alle aandacht richten op één bijzonder kunstwerk en
daarvan het hele verhaal uit het archief puren. Of op één
kunstenaar. Of op een kunstwerk dat nog altijd precies – of
ongeveer – op de plaats hangt waarvoor het is gemaakt,
zoals het project ‘Vlaamse meesters in Situ’ doet. Je kunt
ook focussen op wat er tijdens de Beeldenstorm is gebeurd
en op de kwetsbaarheid van kunst in troebele tijden. Of op
de ooit o zo belangrijke relieken en hun prachtschrijnen,
die nu soms worden weggemoffeld.
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De spiegelzaal in het Paleis op de Meir: Versailles in het klein.

De vroegere Cinema Plaza is nu een gemeenschapscentrum.

WAAR IS DA FEESJE?

DE ACHTSTE KUNST,
HET WITTE DOEK

Nu en dan gooien mensen de remmen eens goed los. Feesten kan je bij manier van spreken overal – in openlucht en
onder dak. Onder dat dak gaan soms prachtige historische
ruimtes schuil: feest- en danszalen, volkshuizen, feestpaleizen… Ze zijn (onder andere) gemaakt om te feesten. Of ze
kregen mettertijd hun feestelijk karakter, na een geslaagde
herbestemming.

Vanaf begin 20ste eeuw openen in Vlaanderen bioscopen
hun deuren, aanvankelijk nog in de sfeer van ‘spektakel en
variété’, later met eigen kenmerken en in goed uitgeruste
gebouwen. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen,
maar elk dorp en elke stad had een of meer cinema’s. Eind
1950 telde men er in België ruim 1600! Op een aantal plaatsen in Vlaanderen zijn er nog waardevolle getuigen en visuele
sporen van dat rijke buurtcinemaleven.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Een feestje voor Open Monumentendag in een historische
ruimte, al dan niet in de stijl van toen. Met alles erop en
eraan: muziek, kleren, versiering… Of, in zo’n feestruimte
met erfgoedwaarde, werken met beeld en geluid van feestjes uit de tijd van toen. Voor een goed begrip: die ‘oude tijd’
kunnen bijvoorbeeld ook de jaren zeventig en tachtig zijn.
Je kunt uiteraard ook verder teruggaan in de tijd.

Een oude film in een historische cinema, al dan niet met
muzikale begeleiding: je voelt de beleving er zo van afspatten. Of een docu over de geschiedenis van de (Vlaamse)
bioscoop in diezelfde ‘oude cinema’. En wie weet willen
mensen zich wel als bekende filmpersonages uitdossen
voor hun historisch filmuitje?
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Vanuit de Hofkamer van de Wolsack, het hoofdkwartier van Herita, kijk je
recht naar de kathedraal. Ideaal om naar een beiaardconcert te luisteren.

In het station van Brugge siert deze stichtende muurschildering de
stationshal.

HEMELSE KLANKEN

KUNST MET EEN
BOODSCHAP

Volgens recente tellingen hangen in Vlaanderen meer dan
zestig beiaarden. Dat aantal stijgt nog: zo werden recent in
Aarschot en Leuven nieuwe ‘vredesbeiaarden’ ingehuldigd.
Het beiaardverhaal begon in de middeleeuwen en breidde
zich gaandeweg uit, zoals ook de beiaarden zelf almaar
imposanter werden. Het bespelen van beiaarden is weer in,
en je hoort tegenwoordig zelfs deuntjes van The Beatles en,
waarom niet?, AC/DC…

Kunst werd en wordt vaak ingezet om een boodschap te
verkondigen en verspreiden. Denk aan kerken, moskeeën,
synagogen en vrijmetselaarstempels, maar ook aan gemeentehuizen, scholen, schouwburgen én stations. En aan graffiti.
De boodschap wordt uitgebeeld op het meubilair, op muurschilderingen en in beeldengroepen, op reliëfs, schilderijen,
glasramen en in mozaïeken.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Het derde grootste beiaardland ter wereld kan op Open
Monumentendag van zich laten horen. Wat als alle Vlaamse beiaarden nu eens tegelijk hetzelfde muziekstuk zouden
spelen? Dat kan best een verrassend lied zijn. Klassiek zijn
intussen het inrichten van perfecte, intieme luisterhoekjes
voor beiaardconcerten, zoals vorig jaar in de Antwerpse
Wolsack, en een klimbezoek aan de beiaard ‘in den hoge’.

Deze invalshoek leent zich perfect voor de klassieke rondleiding-met-gids. Of voor een graffiti-workshop met kinderen en jongeren: welke boodschap willen ze kwijt in een
stukje openbare ruimte? Je kunt ook samenwerken met de
lokale academie/tekenschool: hoe zou je je dorp of stad in
een beeld bevatten? Dat kan uitgroeien tot een wedstrijd.
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Het natuurlijk uitgelichte orgel in de Antwerpse Kristus Koningkerk is ook
een plezier om naar te kijken.

In dit huis in Jabbeke woonde en werkte Permeke.

ORGELPUNT

KUNSTENAAR IN HUIS

Vlaanderen heeft een ongemeen rijke orgelcultuur, met
het bijbehorende erfgoed. Uiteraard vind je de meeste
exemplaren in kerken. Een volwaardig uitgebouwd en goed
onderhouden orgel blijft een van de meest indrukwekkende
instrumenten die je je kunt voorstellen. Dat is onder meer de
verdienste van de vzw Het Orgel in Vlaanderen, de belangenvereniging van de orgels en al wie daarbij betrokken is.

In een aantal gebouwen hebben kunstenaars gewoond of
gewerkt. Er werd gecreëerd, ze ademen tot op vandaag een
bijzondere sfeer uit én ze zijn belangrijk als erfgoed. Denk
aan de eigen huizen en ateliers-met-erfgoedwaarde van
schilders, beeldhouwers, schrijvers, stripauteurs, fotografen
en, uiteraard, architecten... Maar ook aan bewaarde historische werkplaatsen van ambachtslui: klokkengieters, horlogemakers, edelsmeden, restaurateurs…

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Orgels nemen traditioneel een welluidende plaats in op de
Vlaamse Open Monumentendag. En het blijft indruk maken: een bezoek begeleid door orgelklanken. Gespeeld door
een meester-organist of door een organist in spe. Open
Monumentendag is een mooie kans om jonge mensen
speelkansen te geven.

Een bezoek aan een huis-met-atelier is sowieso een bijzondere beleving, dankzij de sfeer die er hangt. Je kunt die
versterken met kleine tentoonstellingen over het (kunstenaars)leven zoals het was. Of met een muzikaal of literair
evenementje: kamermuziek, literatuur in de living… En zijn
er misschien nog getuigen bij de buren of streekbewoners:
mensen die de kunstenaar hebben gekend?
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Kasteel Meylandt in Heusden-Zolder, nu een kunstacademie.

De bibliotheek van Schoten: een ontwerp van Renaat Braem en Piet
Janssens.

DE ONDERBOUW

DE BIB

Kunst en cultuur steunen in Vlaanderen op een stevige
onderbouw: in academies en conservatoria worden de diverse
kunstdisciplines aangeleerd. Dat is al sinds de 17de eeuw het
geval. Maar ook in gewone scholen was en is kunsteducatie
en cultuurbeleving aan de orde. Er werd accommodatie voor
opgetrokken en ingericht. Denk aan theater- en feestzalen,
pianoklasjes enz.

Boeken worden gekoesterd, geraadpleegd en gelezen in
bibliotheken die soms pareltjes van erfgoed zijn. Het gaat
zowel om openbare bibs als om privé- en klooster- en
abdijbibliotheken. Van een eerbiedwaardig oord van stilte
is de bib in onze tijden vol met prikkels geëvolueerd tot een
plek van ontmoeting, maar is ze ook nog altijd van rust en
concentratie.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

De plaatselijke academie is een gedroomde samenwerkingspartner voor een Open Monumentendag die focust
op kunst en entertainment. (Als je er op tijd aan begint
tenminste, want begin september blijft voor hen een lastig
moment.)

Boeken, ontspanning, entertainment… Het zijn drie handen
op één buik. Mensen lezen boeken op de meest diverse
plaatsen. Valt er met dat gegeven iets te doen op een Open
Monumentendag die ook wil entertainen? Een collectief
(voor)leesmoment op een plek met karakter, uiteraard zonder ook maar één smartphone in de buurt? Bijvoorbeeld in
een historische bibliotheek? Vanzelfsprekend is de bib een,
wel ja, uitgelezen plek. Misschien ook achter de schermen?
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De kiosk in Watervliet (Sint-Laureins) werd opgericht in 1933 door muziekvereniging ‘Eendracht maakt macht’ en het gemeentebestuur.

Remise 56: een oude tramloods werd een hedendaagse microbrouwerij.

KIOSKEN

VLAANDEREN BIERLAND

Vele zijn gesneuveld en maakten plaats voor parkings. Of
ze verloren hun functie: de kiosken die in de 19de en 20ste
eeuw welig tierden op Vlaamse marktpleinen en in openbare
parken, als podia voor fanfares en harmonieën, orkesten
en bands. Waar ze nog staan, worden ze soms weer gretig
gebruikt, deze openluchtpodia. Ze blijven mensen samenbrengen, in openlucht.

Vlaanderen en zijn biercultuur: de band is hecht. Hij maakt
deel uit van de internationale reputatie van Vlaanderen. Aanvankelijk dronk je bier omdat het voor de gezondheid veiliger
was dan (besmet) water, later omdat het… wel ja, lekker is.
Bier, dat begint met landbouw. En met brouwerijen (soms in
een abdij). En het eindigt schuimend in het café, de herberg,
de taverne. Tussen pot en pint.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Waar nog kiosken staan, komen mensen samen. De kiosk
als plaats voor gemeenschapsvorming: is het denkbaar
op Open Monumentendag? Een optreden door de lokale
harmonie of fanfare is natuurlijk een kioskklassieker, maar
waarom zou je niet de lokale punk- of hiphopband eens
het (kiosk)podium geven? Of een poëet met een klok van
een stem?

Bij de biercultuur horen nogal wat plaatsen die je bij een
Open Monumentendag kunt betrekken: hop- en andere
boerderijen, brouwerijen met historische facetten (al dan
niet in een abdij), cafés met een historie… Demonstraties,
proeverijen, rondleidingen, feestjes: het sluit allemaal
perfect aan bij deze invalshoek. Of pakweg een fietstocht
langs historische cafés.
P.S.: op een beperktere schaal maar in dezelfde sfeer: is de
invalshoek ‘Vlaanderen Jeneverland’.
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Vzw Tolerant maakt tijdens Open Monumentendag wel eens boottochtje
met hun gerestaureerde schuiten.

Zaal Graaf d’ Elissem, opgericht in 1859 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
waar ook al menige lokale rockband van jetje gaf.

SPELEVAREND ERFGOED

VAN AC/DC TOT ARNO

Varend erfgoed behoort in Vlaanderen tot het onroerend
(lees: onbeweeglijk) erfgoed. Daar gaat de jongste jaren meer
aandacht naar. Zo zijn er restauratieprojecten met historische vaartuigen.

In New York is de plaats waar zowat veertig jaar geleden
hiphop is ontstaan inmiddels tot erfgoed uitgeroepen. En in
een Londense flat werden in 2010 onbekende muurschilderingen blootgelegd van de punkgroep The Sex Pistols uit de
jaren 1970.
De naoorlogse populaire muziekgenres hebben stilaan de
erfgoedgerechtigde leeftijd bereikt, ook de Vlaamse rockmuziek. Voor deze uitspraak tot misverstanden leidt: we
bedoelen dat de Vlaamse rockmuziek stilaan kan bogen op
een verleden. En op speel- en festivalplekken die met dat
verleden verbonden zijn.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Pleziervaart: het woord is sprekend. Varen voor je plezier,
ter ontspanning. Dat kan op deze Open Monumentendag
letterlijk worden toegepast, op hier en daar een historisch
vaartuig: een pleziertochtje.

Er hebben in de jaren zestig en zeventig op onverwachte
plaatsen in Vlaanderen legendarische optredens plaatsgevonden, in ‘historische’ zalen en op plekken met karakter.
Zijn er met die plekken erfgoed- en belevingswaarden
verbonden? Waar zijn de visuele sporen van die roemruchte en lawaairijke avonden en nachten? Valt daar iets mee
te doen?
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Functioneel vermaak: Hotel De Normandie in Koksijde.

Het jachtpaviljoen De Notelaer was erop gericht om de eigenaars te plezieren.

EN ROUTE!

LUSTHUIZEN

We reizen om te leren en nieuwe plekken te zien. En sinds
de 20ste eeuw trekken we er meer en meer op uit om ons te
ontspannen. ‘Toeristen’, noemen we onszelf dan. Thuiskomen in een klare kamer, met een opgemaakt bed. Je voeten
onder tafel steken. Niets hoeven te doen, omdat alles voor
je wordt gedaan. Dat is zo ongeveer de definitie van wat een
hotel en een B&B doen. De eerste hotelgangers kwamen uit
de gegoede burgerij, maar stilaan trok ook de middenklasse
en de zogenaamde ‘gewone man’ eropuit. Op hotel, bijvoorbeeld.

Een buitenverblijf, zou je kunnen zeggen, maar dan van het
chiquere soort: dat waren de maisons de plaisance of huisen
van plaisance. Lusthuizen, worden ze ook wel genoemd.
Edellieden en welgestelde burgers die het zich konden permitteren, vermaakten er zich, doorgaans op de mooiere, zonnige momenten van het jaar. Er werden spelletjes gespeeld,
er werd thee of warme chocolade gedronken, er werden
jachtpartijen georganiseerd en er werd genetwerkt.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Een hotel met erfgoedwaarde (en met duizend-en-één
verhalen). Of een B&B in een met respect herbestemd en
gerestaureerd erfgoedpand. Ze passen perfect in het thema
van de zich ontspannende mens.

De gedroomde plek voor een re-enactment: in (min of
meer) historische kleren een heerlijke chocolademelk, thee
of koffie komen drinken, uit het passende servies? Een oud
gezelschapsspel spelen? Een groene voordracht over de
natuur in de dichte omgeving, gevolgd door soep met eigen
groenten? Een boottochtje op de vijver?
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De archeologische fundamenten van de oude Sint-Rochuskerk in Ulbeek
werden op een kunstzinnige manier opgenomen in de herbestemming tot
overdekte begraafplaats.

De “Foyer Remy”: gebouwd door de Remy-fabriek als feest- en toneelzaal,
maakt nu deel uit van een Steinerschool.

ONDERGRONDSE
ONTSPANNING

VERMAAK NA ARBEID

Ook archeologen stoten heel vaak op sporen van kunst,
cultuur én ontspanning in vroegere tijden. Dat begint met
de neanderthalers en gaat tot de soldaten die zich in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog ontspanden en er kunst
maakten. Je kunt daarbij denken aan speelgoed, sporen van
festiviteiten, mooi versierd aardewerk, muziekinstrumenten,
kunstwerkjes gemaakt van obussen enz.

Ondernemingen die hun werknemers alle faciliteiten bieden,
ook sportaccommodatie en andere vormen van ontspanning
en kunst en cultuur. Het fenomeen is bekend van de 19de
eeuw, maar ook de Limburgse koolmijnen hanteerden die
filosofie. Dat leverde erfgoed op in de sfeer van sport, spel en
cultuur.

Wat kun je doen?

Wat kun je doen?

Hoe ontspanden mensen zich vroeger en hoe komen
archeologen dat te weten? Het is een perfect uitgangspunt
voor gezinsactiviteiten die je rond het thema kunt organiseren. (En waarbij je uiteraard als museum of archeologieclub of -dienst een bestaande workshop of activiteit kunt
recycleren.)
Je kunt van archeologie zelfs kunst maken, door de archeologische geschiedenis van een dorp/stad in een soort van
toneelvorm of poppenkast te gieten. Een kleine pop-uptentoonstelling op een site waar nog gegraven wordt, kan ook
tof zijn. Werk daarvoor samen met archeologiebedrijven,
heemkringen, lokale archeologen…

Er zijn in Vlaanderen plaatsen waar je nog goed ziet dat ze
(deels) planmatig zijn aangelegd en waar mensen geacht
werden een leven lang te wonen en te werken. Een gegidste rondleiding kan dat boeiende verhaal uit de doeken
doen, met de nadruk op de ontspanningsfaciliteiten. Of
organiseer een zoek- en ontdekkingstocht die mensen (ook
locals) op eigen kracht afleggen.
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Grafstenen en grafzerken: kunstzinnig, soms entertainend en misschien
wel opgericht voor een kunstenaar?

Lokale organisatoren klinken op de 30ste editie van Open Monumentendag!

VOOR DE DODEN NIETS
DAN MOOIS

OPEN MONUMENTENDAG
REVISITED

Het aanbod zal verschillen van plaats tot plaats, maar op
elke begraafplaats zijn er wel kunstige graven te zien en
producten van prachtig ambachtelijk werk. En als er kunstenaars, ambachtslieden, circusmensen, bekende entertainers
enz. begraven liggen, vallen er ongetwijfeld levensverhalen
te vertellen…

We zouden het nog bijna vergeten: Open Monumentendag
noemen we al jaren ‘Vlaanderens grootste cultuur-evenement’. Met andere woorden: het evenement is zélf een stuk
van onze cultuur! En wat voor een. Open Monumentendag is
zelfs zélf een stukje… erfgoed. Dat biedt mogelijkheden.

Wat kun je doen?
Kunst, cultuur, ontspanning op een begraafplaats? Uiteraard: omdat grafkunst ook een kunst is. En omdat
ook kunstenaars en entertainers begraven worden. Een
passende rondleiding, zoektocht of brochure kan bezoekers
de kunst van de begraafplaatsen leren kennen en waarderen. Je kunt verder gaan en, met het nodige respect, kunst
óp een begraafplaats brengen: muziek, literatuur, theater…
Uiteraard contacteer je daarvoor eerst de verantwoordelijke
personen.

Wat kun je doen?
Je kunt bijvoorbeeld hét succesnummer van een of meer
van jouw vorige Open Monumentendagen nog eens extra
in the picture zetten. Hoe zit het er nu mee? Wat is er
intussen (niet) gebeurd? Op bezoek in een Open Monumentendag ‘van vroeger’ als het ware.
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Van postkantoor tot cultuurcentrum: de Grote Post in Oostende.

Dansen in het warenhuis?
Herbestemmingen
Een muziekcentrum in een voormalige kerk. Een museum of conservatorium in
een oud-klooster of -herenhuis. Een cultuurcentrum in een oude opslagplaats. Een
academie in een afgedankt zwembad… Veel onroerend erfgoed vervult een culturele of ontspanningsfunctie terwijl het daar niet voor gebouwd is. Wat kun je ermee
doen op Open Monumentendag?
In herbestemmingen zit vaak een boeiend verhaal verscholen over erfgoedzorg en
keuzes die daarbij gemaakt (moeten) worden. Zeker als je er bijvoorbeeld de architect, andere betrokkenen of de plannen bij kunt halen. Waarom is een gebouw in je
stad of gemeente uitgekozen om een culturele functie te vervullen? Had het met
kwaliteiten van dat gebouw te maken – de ligging, de indeling, de structuur, de
akoestiek – of was het vooral een financiële kwestie? Wat was de vroegere functie?
Wat moest er gebeuren om het geschikt te maken? Wat is er veranderd, wat gebleven, wat verdwenen en waarom? Op welke problemen stootte men?

In herbestemmingen
zit vaak een boeiend
verhaal verscholen over
erfgoedzorg en keuzes
die daarbij gemaakt
worden.

Ook het omgekeerde komt voor: dat gebouwen met een oorspronkelijk culturele
functie nu een andere rol vervullen: een warenhuis in een oude danszaal, lofts in
een voormalige academie, een ontmoetingscentrum in een voormalige bioscoop,
een woning in de projectiezaal van de oud-cinema... Een variant hierop is dan
weer dat een cultureel gebouw nu een andere culturele functie vervult. Denk aan
de voormalige bioscoop die nu als theaterzaal dienstdoet.
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