Een ver of nabij verleden verbeeld en door vorige generaties gedeeld.
Een verhaal, een feest, luchtig als een spel of verankerd in steen of beton.

Koester je (erf)goed?
Plooi de doos en vul ze met erfgoed dat je koestert: een brief, een wens, een foto,
een voorwerp met een bijzondere betekenis, een herinnering aan dit moment …

BEWAREN

Alles kan koester(erf)goed zijn.

de schoenen van een sportman die een hardloopwedstrĳd won
het harnas waar een ridder haast niet in bewegen kon

Van:

Omdat:

.........................................................................................................

een vrouw, door wie geschilderd, je ziet nu nog haar gezicht

Voor:

een beker van echt zilver die weer schittert in het licht

.........................................................................................................

een boek waarin nog altĳd staat wat iemand vroeger dacht

wel zes miljoen insecten, dood per boot hierheen gebracht
een snĳmachine die het na een eeuw nog altĳd doet
een foto uit een oorlog die je niet vergeten moet

of van verdwenen huizen of van druiven achter glas
wat niet verloren gaat kan jou vertellen hoe het was

maar dat kan ook een briefje dat je nu geschreven hebt
je allereerste schoentje of je lievelingsrecept

want morgen is straks gisteren en jong wordt ooit bejaard
en later heb je vroeger als je hier iets in bewaart

Joke van Leeuwen
Ontwerp door www.DeBemanning.be

Knippen op de stippellijnen

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Heeft een archief voor jou geen geheimen? Dan ben je
altijd welkom om de imposante Boodschapkapel te bezichtigen met haar mastodont van een orgel en moderne
glasramen. Een aversie voor religieuze plekken en meer
een voorkeur voor het wereldlijke? Geniet dan van het al
even authentieke deel van de campus, gebouwd door de
befaamde Leuvense architect Joris Helleputte.

© Christophe Ketels

FARO: Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed • www.faronet.be
Centrum voor religieus erfgoed • www.crkc.be
www.brusselsmuseums.be
www.uitinvlaanderen.be

Je komt te weten waarin een archief verschilt van een
museum. Misschien krijg je de smaak te pakken om in je
eigen verleden te duiken!

Het museum legt piekfijn uit hoe de fraaie witloofkrop tot
stand komt in een zeer intensief verzorgingsproces. Je
kan het museum op eigen houtje bezoeken, maar ervaren
gidsen verzorgen op aanvraag graag een rondleiding. Zeer aan te bevelen is een combinatie met
bezoek aan witloofbedrijven.

Persoonlijk
of cultureel
erfgoed?

www.witloofmuseum.be

Kasteel van Gaasbeek
Net buiten Brussel, middenin de glooiende heuvels van
het Pajottenland troont het Kasteel van Gaasbeek. De
middeleeuwse burcht kende een bewogen geschiedenis. Het huidige gebouw kreeg zijn romantische restyling
op het einde van de 19de eeuw dankzij de excentrieke
markiezin Arconati Visconti. De droomburcht die toen
ontstond, heeft ook nu nog iets van een tijdmachine. Je
dwaalt hier door historiserende interieurs en ontdekt er
wandtapijten, schilderijen, meubilair, beelden en andere
waardevolle objecten.

Geen zaak van zwart of wit!
Erfgoed is grenzeloos en heel
divers, wereldwijd erkend
of uniek, zoals elk mens.

Sportimonium

www.kasteelvangaasbeek.be

Nieuw! Museumdepot Preservation Hall Victor Boin. Een blik achter de
schermen van dit moderne depot toont hoe de rijke en zeer diverse collectie
van het Sportimonium bewaard en beheerd wordt. Je vindt er sportkledij, kunstvoorwerpen, medailles, bekers, turntoestellen, archieven…kortom, een unieke
collectie sporterfgoed.
www.sportimonium.be

Kasteel van Horst

Roerend en onroerend
erfgoed! Wat staat vast?

Op de historische site van het vroegere Tiense vredegerecht en stadsgevangenis kwam rond de eeuwwisseling
een heus museumcomplex tot stand. Hier vonden het Suikermuseum en museum ‘het Toreke’, het stadsarchief, een
historisch documentatiecentrum met bewaarbibliotheek
en een regionaal museumdepot hun vaste onderkomen.
Momenteel is het Suikermuseum aan vernieuwing toe.
Daarom wordt de komende jaren museum ‘het Toreke’
in de kijker gesteld. Dit museum beschikt over een uitgebreide Gallo-Romeinse collectie die het resultaat is van
verschillende archeologische opgravingscampagnes. In
de cellen en de zalen op de eerste verdieping vinden tijdelijke tentoonstellingen plaats.
www.toerisme.tienen.be
Terracotta buste van een
kind. Afkomstig van de
opgraving aan de Zijdelingsestraat te Tienen.
Foto: © Harrie Spelmans

Materieel en immaterieel erfgoed
spelen vaak
onder één hoedje.
Bij het krulbolspel bijvoorbeeld zijn de bollen, de
staak en het speelveld materieel erfgoed, maar de
spelregels, de sfeer en het sociale leven eromheen
horen bij het immaterieel erfgoed.
1,2,3,4 hoedje van papier! Ken je nog
andere voorbeelden van materieel en
immaterieel erfgoed?

Een bezoek aan het kasteel prikkelt al je zintuigen. Verrassende tentoonstellingen waarin historisch erfgoed
op een creatieve manier ‘vertaald’ wordt naar
vandaag, dompelen je onder in steeds wisselende decors. De website en nieuwsbrieven informeren je uitgebreid over
deze en andere activiteiten.

Gespierd erfgoed vind je in het Sportimonium.150 jaar sportgeschiedenis is ondergebracht in een bijzonder strandgebouw. In dit Olympisch museum combineer
je bewegen met verwondering en surf je door een unieke collectie sporterfgoed.
Historisch sportmateriaal, affiches, programmaboekjes, filmfragmenten, foto’s,
medailles, diploma’s en persoonlijke attributen van sporthelden vertellen hun
bewogen verhaal. Maak kennis met eeuwenoude sporten en ontdek al doende de
voorouders van de moderne sporten. Met de interactieve opstelling ‘Meten met
atleten’ kan je jouw conditie in kaart brengen en je prestaties vergelijken met die
van topatleten. In het documentatiecentrum en het sportarchief vind je duizenden
boeken. Je kunt er ook volksspelen lenen.

www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be

Museum Parkabdij

Erfgoed

omvat alles, van vorige
generaties, wat mensen
de moeite waard vinden om te
bewaren en door te geven. Mensen
vandaag bepalen of ze de erfenis van
voorgangers waardevol vinden om te bewaren
voor nu en toekomstige generaties. Het kan gaan
over persoonlijk erfgoed, een voorwerp van je
grootouders, een familierecept, een traditie,
een wens, gebruik, … Als erfgoed door de
maatschappij als waarde(n)vol wordt
erkend, dan spreken we over
cultureel erfgoed. Veel
cultureel erfgoed
wordt bewaard
in musea.

Abdij van Park is een van de best bewaarde abdijcomplexen in de Nederlanden. De
eeuwenoude abdijsite met kerk, poortgebouwen, watermolen en visvijvers vormt
een uniek geheel. Een uitzonderlijk ensemble barokke stucwerkplafonds en luisterrijke glasramen spreken tot de verbeelding. In het museum ontdek je het boeiende
verhaal van negen eeuwen norbertijnen in de abdij van Park aan de hand
van een selectie uit de kunstcollectie van de abdij.
In september 2017 opent een gloednieuw en verruimd museum
haar deuren in een deel van de volledig gerenoveerde abdijgebouwen. Het nieuwe Museum Parkabdij wordt hét
museum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen. Via boeiende thematentoonstellingen rond kunst,
religie en samenleving brengt het museum nooit eerder
getoonde kunst uit Vlaamse kloosters en abdijen.
www.museumparkabdij.be

Kan je het erfgoed verplaatsen, dan spreken we
van roerend erfgoed: een oeroude kruik, een
schilderij van Rubens, een fiets van honderd jaar
geleden…

Kleur het schilderij
bij roerend erfgoed.
Kleur het kasteel
bij onroerend erfgoed.
Kleur het figuurtje
bij immaterieel erfgoed.

Horst? Dat is een écht ridderlijk feestkasteel, verscholen
tussen de groene Hagelandse heuvels. Het Kasteel van
Horst bruist van verhalen over lang vervlogen tijden. Kom
ze allemaal te weten tijdens een bezoek aan het spannende
familieparcours. Heb je graag een gids om je op interactieve en boeiende wijze te laten leiden in en rond het kasteel?
Of bezoek je het kasteel liever met een audiogids? Dat kan.
In de omgeving kan je mooie wandelingen of fietstochten
maken en in het Wagenhuis geniet je na met een hapje en
drankje. www.kasteelvanhorst.be

Als het materieel erfgoed niet verplaatsbaar
is, spreken we van onroerend erfgoed:
monumenten, landschappen, gebouwen,
archeologische sites…

ERFGOED
QUIZ!

Dru!f, huis van de tafeldruif

Belevingscentrum ‘14-’18, Tildonk

Het KMMA is één van de mooiste en indrukwekkendste Afrikamusea ter wereld. De uitzonderlijk rijke collecties zijn gehuisvest in een prachtig historisch gebouw uit 1910 dat
omgeven is door een schitterende Franse tuin. Nu is het museum volop in renovatie. Naast
het bestaande als monument geklasseerde gebouw komt er een nieuw glazen onthaalpaviljoen dat via een ondergrondse galerij verbonden wordt met het museum. Het museumgebouw zelf wordt gerestaureerd naar de oorspronkelijke plannen.

Een bezoek aan het Belevingscentrum ’14-’18 dompelt je onder in het dagelijkse leven tijdens de ‘groote oorlog’ in Vlaams-Brabant.

www.vlaamsbrabant14-18.be

www.felixart.org

Ben je nieuwsgierig of heb je vragen over het verleden
van Overijse? De heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’
helpt je graag op weg in haar lokaal op de zolderverdieping. Hun archief is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een waar erfgoeddepot met een schat aan informatie.
www.overijse.be

www.resonant.be

www.africamuseum.be

Ook kids zijn welkom. Jerome en Gustavine nemen de kinderen aan de hand
van doe-opdrachten mee in hun oorlogsverhaal.

Het museum bevindt zich naast de 18de eeuwse hoeve,
de boomgaard, de kruiden-en moestuintjes van schilder-boer Felix De Boeck en een 5 ha groot natuurdomein:
ideaal voor een leerrijk en ontspannend dagprogramma
rond beeldende kunst, erfgoed en biodiversiteit!

Heb je daarna nog zin in een fietstocht, wandeling of
bezoek aan een serrist? Ontdek de recreatieve, culturele
en gastronomische troeven van de Druivenstreek in de
toeristische onthaalruimte. Tal van sfeerbeelden, folders
en toeristische info helpen je op weg voor een onvergetelijke uitstap.

www.lesmuseesenwallonie.be

In het vernieuwde museum zullen de wereldvermaarde collecties op een hedendaagse
manier tentoongesteld worden. Bij de heropening in 2017, zal het een dynamisch, hedendaags, maatschappijgericht en kindvriendelijk museum zijn.

Twaalf personen vertellen via audiofragmenten hun oorlogsverhaal. In de
verduisterde belevingsruimte voel je bijna levensecht hoe de oorlogsjaren
gewogen hebben op de bevolking. Ook de geschiedenis van de zusters
Ursulinen, die tijdens de oorlogsjaren in het klooster woonden, komt aan bod.

In het FeliXart Museum valt er heel wat te beleven rond
kunst, erfgoed en natuur. Zowel rond de vaste collectie
(Felix De Boeck) als rond tijdelijke tentoonstellingen
over andere kunstenaars word je ondergedompeld in de
wereld van de moderne beeldende kunst en leer je op
een interactieve manier kijken naar kunst. Wat is abstracte
kunst? Hoe speelt de kunstenaar met vorm, kleur en licht?

Vlaamse Musea OKV www.tento.be

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

FeliXart Museum, Drogenbos

Dru!f is hét bezoekerscentrum van de Druivenstreek dat
je moet gezien hebben. Ontdek het rijke verleden achter
onze smaakvolle tafeldruif in de gloednieuwe interactieve
tentoonstelling met actieve spelletjes voor kinderen. Voor
scholen en groepen is er een interactieve ontdekkingstocht in de vorm van een educatief spel. Taverne Den
Bonten Os zorgt voor een hapje en een drankje op het
gelijkvloers.

Immaterieel cultureel erfgoed • www.immaterieelerfgoed.be

www.familiekunde-vlaanderen.be

www.erfgoedcellen.be

Vergeet de openbare leeszaal! Je passeert schatkamers
vol verhalen en beelden, verkent duistere kelders en
merkwaardige relicten op een al even bijzondere zolder.
Afrikaanse tamtams, oude weefinstallaties, schooluniformen,… Voor sommigen een herinnering, voor anderen
een compleet nieuwe wereld.

Erfgoedsite Tienen

Je verneemt er hoe de teelt begon in de 19de eeuw
vlakbij Brussel, om vervolgens een grondige verandering
teweeg te brengen in Midden-Brabant.

Cultureel erfgoed
annuntiaten Heverlee
Een museum kent iedereen. Erfgoed is echter meer
dan alleen musea. Daarom zetten we ons archief op de
campus van het Heilig Hartinstituut in de kijker. Je vindt
er geen tentoonstelling maar we nemen je mee achter de
schermen van een archief.

© www.vlaanderenvanuitdelucht.be

www.muzikaalerfgoed.be

www.vlaamsekunstcollectie.be

Sinds de opening in 2004 heeft het Witloofmuseum
duizenden bezoekers uit de hele wereld weten te boeien
met de techniek, de handel, de cultuur en de culinaire
hoogstandjes die gepaard gaan met witloofteelt.

© Lander Loeckx

Volkscultuur • www.lecavzw.be

Centrum Vlaamse architectuur archieven • www.cvaa.be

Witloofmuseum

www.mleuven.be

Abraham • www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/abraham

Centrum voor agrarische geschiedenis • www.cagnet.be

www.hetgasthuis.be/museum

www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed • www.etwie.be

www.diest.be

Het Firmament: podiumkunst en erfgoed • www.hetfirmament.be

Het indrukwekkende museumgebouw is een echte blikvanger. Het geheel, naar een ontwerp van Belgisch toparchitect Stéphane Beel, integreert bestaande historische
panden en hedendaagse architectuur. De statige eik
vormt het middelpunt van de rustige binnentuin. Tot slot
heb je op het dakterras een prachtig uitzicht over de stad.

worden aangeraakt,
noemen we materieel
erfgoed. Een oude koets,
een sportbeker uit de
vorige eeuw, een kasteel…

Immaterieel erfgoed kan je
niet aanraken, je kan het alleen
(her)beleven, als mensen ermee
aan de slag gaan, het tonen of
uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan
tradities, verhalen, liedjes, gewoontes,
volkssporten, spelletjes, ambachten,
dansen, geneeswijzen, processies,
reuzenoptochten…

Ontdek Aarschot en haar rijke verleden, herbeleef de
angst van de Aarschotse Martelaren tijdens de Groote
Oorlog of ontdek het rijke ambachts- en nijverheidsverleden. Op de bovenverdieping word je verrast door de
pracht van de Demer, de meanderende stroom die zijn
stempel drukte op de stad. Sinds 2012 heeft Aarschot zijn
eigen stadsbrouwerij, de huisbrouwerij van de Aarschotse Bruine. In het museumcafé, ’t Bruine Café, kan je niet
alleen de Bruine proeven, maar je kan er ook een twintigtal verschillende streekbieren drinken.

Eén van de Vlaamse Topstukken “De Annunciatie”, een schilderij van Hendrick ter Brugghen,
één van de grootste schilders van de Utrechtse school, is het pronkstuk van het museum. Een
unieke collectie huisheiligen, zilverwerk van de Diestse gilden. De vertederende besloten
hofjes van de begijnen en celzusters. Dit in de middeleeuwse kelders van het stadhuis.

© Jan Crab

onroerend erfgoed • www.onroerenderfgoed.be

De Hofstadt, ooit het verblijf van de Heren van Diest, toont het beste uit de Diestse kunstverzameling. De band tussen Diest en het huis Oranje-Nassau wordt in de Oranje-Nassauzaal
geïllustreerd met schilderijen van prins Filips Willem van Oranje-Nassau en René van Chalon.

© Andy Merregaert

www.europeana.eu

M biedt een totaalervaring en de sterkte van die ervaring
is geworteld in tegenstellingen: jonge en oude bezoekers,
een permanente collectie en tijdelijke tentoonstellingen,
een multidisciplinair programma waar plaats is voor oud
en nieuw, voor hedendaagse en oude meesters. In tegenstelling tot andere Vlaamse musea is M niet gebonden
aan een bepaalde periode of invalshoek.

Stedelijk Museum Aarschot

UNESCO • www.unesco.org

Stadsmuseum De Hofstadt

PACKED Expertisecentrum voor digitaal erfgoed • www.packed.be

Werelderfgoed is erfgoed dat wereldwijd
als dusdanig erkend wordt. De UNESCOconventie van 1972 legde het
zwaartepunt op de bescherming van
landschappen en het behoud van
het cultureel patrimonium. In 2003
kwam daar ook het immaterieel
cultureel erfgoed bij, en
in 2005 de bescherming
en bevordering van de
(Erf)
verscheidenheid aan
cultuuruitingen, om te
Goed
zorgen dat de rijkdom
gemaakt?
van al die verschillen
in de wereld niet
Erfgoed dat
verloren gaat.
tastbaar is, dat kan

M-Museum

www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be

Erfgoed van de wereld?

