“Erfgoed is een zaak
van iedereen”
Corona heeft voor ‘erfgoed’ minstens één voordeel. Iedereen zit
noodgedwongen thuis en gaat op verkenning in de eigen buurt. De
schoonheid van bijzondere gebouwen in de omgeving valt plots meer
op en het belang van erfgoed wordt duidelijker. Matthias Francken,
directeur van erfgoedorganisatie Herita, licht toe.

“V

eel mensen staan er allicht niet bij stil, maar
erfgoed speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke weefsel. Zo verbindt het gemeenschappen en geeft het een diepere betekenis aan de plek
waar je woont of werkt. Als ik één positief element aan de
lockdowns mag noemen, dan is het wel het feit dat heel
wat mensen zich bewuster zijn geworden van het erfgoed
dat hen omringt”, aldus Matthias. “We moesten allemaal
noodgedwongen in de buurt van onze woonplaats blijven. Ik hoorde dat velen tijdens wandelingen spontaan
gevoelens van herkenning en erkenning kregen wanneer
ze oog in oog stonden met een bijzonder gebouw. Die erkenning heeft betrekking op de schoonheid en waarde van
bepaalde zaken die we op een natuurlijke manier allemaal
aanvoelen, maar soms moeilijk onder woorden te brengen
is. Zoals de historische reikwijdte en betekenis van ons
rijke verleden die in de vernuftige combinatie van stenen,
hout, staal en glas vervat zit.”

“Eén positief element aan de
lockdowns is dat heel wat
mensen zich bewuster zijn
geworden van het erfgoed dat
hen omringt.”

Walter Carels

Herbestemming van erfgoed
Herita spiegelt zich graag aan de National Trust in
Groot-Brittannië: een bekende vereniging met een groot
aantal leden die zich allemaal op de een of andere manier inzetten voor waardevolle gebouwen, sites en ander
onroerend erfgoed.
Wie onroerend erfgoed zegt, zegt vaak in één adem ‘herbestemming’, een woord dat uiteenlopende reacties oproept.
“Toch is de herbestemming van ons erfgoed de gewoonste
zaak van de wereld”, stelt Francken. “Het behoud van al
dat fraaie bouwkundige erfgoed gaat immers niet van-
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zelf. De overheid alleen kan onmogelijk deze immense
taak op zich nemen. Dat betekent dat ieder van ons een
actieve bijdrage kan leveren: de eigenaars en de beheerders, zeker, maar ook andere burgers. Het is zaak om op
een creatieve manier met ons bouwkundig erfgoed om te
gaan; kijk maar naar de interessante projecten die met de
Onroerenderfgoedprijs zijn bekroond, zoals het Predikherenklooster in Mechelen. Stuk voor stuk voorbeelden
die met respect voor het verleden hedendaagse ingrepen
hebben ondergaan, en met succes!”
Bruggenbouwer
“Herita wil in dit proces bruggenbouwer zijn, iets wat we
doorgaans achter de schermen doen. We verbinden en
inspireren organisaties, individuen, bedrijven en overheden. Wie wil weten wat dat concreet inhoudt, kan een
kijkje nemen in het kasteel van Beauvoorde nabij Veurne,
het kasteel van Horst in Holsbeek of het Fort Napoleon
in Oostende. Voor elk van die bijzondere sites hebben
we meerjarenbeheersovereenkomsten gesloten, met aandacht voor hun voorbeeldrol. En natuurlijk nemen we ook
al jaren een rol voor de schermen op: op 12 september
2021 vindt de 33ste editie van de Open Monumentendag
plaats. Herita leidt dat evenement in goede banen, dankzij
de inzet van duizenden erfgoedvrijwilligers, gemeenteen stadsbesturen en de ondersteuning van de Vlaamse
overheid. Het is dé feestdag voor iedereen die een hart
heeft voor ons onroerend erfgoed. En voor de echte meerwaardezoeker organiseren we elke dag een beetje Open
Monumentendag, met de kortingen en exclusieve events
van het Open Monumenten lidmaatschap.”
> herita.be

OOK EEN HART VOOR ERFGOED?
Leden van vtbKultuur krijgen 20% korting bij de aankoop van een
Open Monumentenkaart. Hiermee krijg je toegang tot uitzonderlijke
erfgoedplaatsen in Vlaanderen en heel wat kortingen en voordelen
bij meer dan 250 monumenten in Vlaanderen.
> vtbkultuur.be/word-lid
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Van Eyck achterna in Gent

18 maart-21 juli 2021

Raveel – MDM. Foto: Peter Claeys

Retrospectieve
Roger Raveel

OMG! Seven Senses Tour

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) honderd jaar geworden zijn. Een
ideale gelegenheid voor BOZAR om een grote retrospectieve aan zijn werk te
wijden. Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders
van de tweede helft van de 20ste eeuw, maar hij onderscheidde zich radicaal van
zijn generatiegenoten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend
tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste
inspiratiebron. Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de
tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van zijn unieke
plastische visie.

Bezoek de expo
Wil je deze expo graag samen met andere cultuurliefhebbers beleven? Schrijf je
dan in bij een van de vtbKultuur-groepen en trek op zaterdag 8, 15 of 29 mei naar
Brussel voor een rondleiding in kleine groep (max. 10 personen) met gids.
> vtbkultuur.be/nieuws

De ‘OMG! Seven Senses Tour’ is een tweeënhalf uur durende
wandeling die je door de Gentse binnenstad gidst en inspeelt op
alle zintuigen. Het unieke aan deze wandeling is dat alles wat je
ervaart een link legt met Jan van Eyck en het Lam Gods.
Op de route liggen verschillende stopplaatsen waar een gids de
nodige duiding en wist-je-datjes voorziet. Je komt op plekken die
anders niet toegankelijk zijn voor het publiek, blijft stilstaan bij
hedendaagse straatkunst en
loopt langs zaken en ateliers
OMG!
van een groot aantal Gentse
SEVEN
Makers. Meer dan 250 van hun
SENSES
Van Eyck-gerelateerde creaties
TOUR.
zijn te vinden in de Van Eyckshop. Als kers op de taart
maak je ook een boottochtje
over de Gentse binnenwateren
waar projecties en bijhorende
soundtrack zorgen voor een
adembenemende ervaring.
Een zintuiglijke wandeling in
de voetsporen van Van Eyck
doorheen hartje Gent.

> vaneyckwashere.be/
sevensensestour

Lam Gods Bezoekerscentrum
In de Sint-Baafskathedraal, de thuis van het Lam Gods, vind je het
gloednieuwe Lam Gods Bezoekerscentrum. In de crypte van de
kathedraal reis je met behulp van aangevulde realiteit – je kiest
tussen een bril of een tablet – diep in het verleden en ervaar je de
bewogen geschiedenis van het Lam Gods en de Gentse kathedraal
alsof je er zelf bij was. Als hoogtepunt van de tour kom je oog in
oog te staan met het enige echte Lam Gods.
Op basis van je eigen kennis over het Lam Gods en de kathedraal
kies je voor de ‘standard’, de ‘master of detail’ of, als je het liever
wat luchtiger houdt, de ‘family’ tour. Er zijn tours beschikbaar van
veertig of zestig minuten.
> sintbaafskathedraal.be/nl/lam-gods-sint-baafs/

Arte Amanti:

kamermuziekconcert bij jou in de buurt
Arte Amanti, International Chamber Music Festival Flanders, organiseert dit
voorjaar op verschillende locaties in Vlaanderen zo’n veertig concerten. Arte
Amanti brengt jong talent en kamermuziek van internationale topkwaliteit naar
steden en gemeenten buiten het gekende cultuurcircuit. Het publiek kan op die
manier, aan democratische prijzen en zonder grote verplaatsingen te maken,
genieten in eigen dorp, stad of regio.

Ga mee!
Zin om samen met andere cultuurliefhebbers naar een concert te gaan? Schrijf
dan in bij een van de deelnemende vtbKultuur-groepen. Raadpleeg de volledige
kalender op vtbKultuur.be/nieuws.

vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale afdelingen die
jaarlijks ongeveer 2500 activiteiten organiseren
in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt.
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be
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WIN

Een combiticket
voor 2 personen

Wil je op zaterdag 22 mei zowel de ‘OMG! Seven Senses Tour’ als
het Lam Gods Bezoekerscentrum gratis verkennen? Wij geven
5 combitickets weg.
Surf naar vab.be/wedstrijd en geef het juiste antwoord op de
volgende vraag:
Welk kunstwerk is niet van de hand van Jan van Eyck?
A. Madonna met kanunnik Joris van der Paele
B. Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw
C. Jagers in de sneeuw

Voor meer informatie over onze afdelingswerking:
surf naar vtbkultuur.be,
mail naar info@vtbkultuur.be
of bel 03/224.10.52.
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