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DOOR WARD DAENEN

Op de jaarlijkse Monumentendag zullen
er dit jaar, verspreid over Vlaanderen, 553
monumenten, landschappen en archeo-
logische sites openstaan voor het publiek.
Dat is een lichte daling tegenover de voor-
bije edities. Daar zijn een aantal redenen
voor te bedenken, zegt Agnes Wené van de
coördinatiecel. 

“De belangrijkste is dat een aantal
gemeenten kiest tussen Open
Monumentendag en de Erfgoeddag, die
plaatsvindt in april. Beide organiseren
vinden sommige te zwaar, ook al omdat
de lokale organisaties nadrukkelijker kie-
zen voor een kwalitatief programma.”

Half miljoen bezoekers

Ondanks de afname van het aantal acti-
viteiten blijft de Open Monumentendag
“het grootste cultuurevenement in
Vlaanderen”, benadrukte Dirk Van
Mechelen (VLD), Vlaams minister bevoegd
voor Monumentenzorg. “De cultuur-
markt in Antwerpen trok 170.000 bezoe-

kers, wij mikken hoger.”
Een stuk hoger zelfs, want de voorbije

jaren trok de Open Monumentendag een
half miljoen bezoekers. Dat publiekssucces
is er mede aan te danken dat de helft van de
ontsloten locaties anders zelden of nooit
open is.

Import/Export

Het (alomvattende) thema dit jaar is
Import/Export, zeg maar de in- en uitvoer
van stijlen, modes, concepten, technieken
en materialen uit en naar Vlaanderen. De
wisselwerking tussen lokaal en internatio-
naal krijg je onder meer te zien in Aalst, in
de woning van wijlen Pieter De Bruyne, die
zich voor zijn meubelontwerpen liet inspi-
reren door oud-Egyptische kunst. Het
historische kasteelpark van Wespelaar in
Haacht is dan weer een uitstekend gecon-
serveerd voorbeeld van een achttiende-
eeuws landschapspark. In Grimbergen kun
je naar de imposante betonnen vliegtuig-
hangars van ontwerper Alfred Hardy (1900-
1965). Daarnaast staan er honderden acti-
viteiten in kastelen, cottages, huizen,
kloosters, kerken, moskeeën, pakhuizen of
natuurgebieden op het programma. Ook
de dertig deelnemers aan het VRT-evene-
ment Monumentenstrijd zetten hun deu-
ren open.

De Waalse pendant van Open
Monumentendag vindt ook plaats op 10
september. Brussel stelt zijn monumen-
ten het daaropvolgende weekend open.

www.openmonumenten.be
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Boomgaard maakt kans op Monumentenprijs
Vlaams minister bevoegd
voor Monumenten en
Landschappen Dirk Van
Mechelen maakte gisteren de
vijf genomineerden voor de
Vlaamse Monumentenprijs
bekend. Die genomineerden,
per provincie één, mogen
sowieso rekenen op 2.500
euro. De winnnaar, die de
Vlaamse regering op 17 sep-
tember bekendmaakt, krijgt
daar nog eens 10.000 euro
bovenop. De Vlaamse

Monumentenprijs bekroont
elk jaar een recent project of
een realisatie met belangrij-
ke verdiensten in de monu-
mentenzorg, de landschaps-
zorg of de archeologie. De vijf
genomineerden zijn: 
• Sint-Augustinuskerk in

Antwerpen. Zeventiende-
eeuwse barokke klooster-
kerk die herbestemd werd
tot hedendaags muziek-
centrum. 

• Keizelboomgaard in het

Limburgse Diepenbeek.
Met 556 exemplaren van
met verdwijning bedreig-
de hoogstamfruitrassen
en 1.500 laagstembomen
“een schat” van fruitkun-
dig erfgoed.

• Stoomcentrum in het Oost-
Vlaamse Maldegem.
Vrijwilligersvereniging die
een deel van de buiten
gebruik gestelde NMBS-
spoorlijn Eeklo-Brugge
exploiteert met histori-

sche treinen.
• Norbertijnenpastorie in

Wemmel in Vlaams-
Brabant. Achttiende-
eeuws gebouw dat door de
gemeente werd gerestau-
reerd en herbestemd tot
administratief gebouw.

• De Leeuw in het West-
Vlaamse Zedelgem.
Brouwerij die gerestau-
reerd en herbestemd werd
tot gemeentelijk archief.

(WD)

Middelmatige Morrissey sluit wereldtournee af in Brussel ✪✪

Monument tuimelt van zijn voetstuk
●
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DOOR BART STEENHAUT

Morrissey is een van de grootste iconen in
de popmuziek en hij weet het. Die status
heeft de zanger vooral te danken aan The
Smiths, zowat de beste groep die Groot-
Brittannië in de jaren tachtig heeft voortge-
bracht en die de ene klassieke cd na de ande-
re uitbracht. Sindsdien wordt alles wat hij
doet aan dat imposante verleden afgeme-
ten. Zo indrukwekkend zijn comeback twee
jaar geleden nog was, zo middelmatig werd

het optreden dat hem zondagavond voor
het eerst naar Brussel bracht.

Het eerste wat opviel in de al weken van
tevoren uitverkochte Ancienne Belgique
was dat Morrissey er ondanks het commer-
ciële succes van zijn jongste twee platen
niet in slaagt een nieuwe generatie aan te
spreken. In de zaal vrijwel niemand jonger
dan dertig, maar wie er wel was, droeg de
coolste aller Britten op handen, en keek
hem aan als was het een heilige die zich na
zeven jaar afwezigheid nog eens ver-
waardigd had om België aan te doen. En ook
nu was het een randgeval. De passage in
Brussel was de laatste van zijn huidige
wereldtournee en pas te elfder ure aan de
lijst toegevoegd.

“I’ve come to please the press in Belgium”
zei Morrissey, een verwijzing naar het sar-

castische ‘Paint a Vulgar Picture’ van The
Smiths. Dat leek aanvankelijk best te luk-
ken. ‘In the Future When All’s Well’ was,
ondanks het wat flauwe geluid, een goeie
opener, en ook het setje Smithsclassics dat
hij op het programma had staan – ‘Panic’,
‘Girlfriend in a Coma’, het als altijd verplet-
terende ‘How Soon Is Now? – vielen je in de
armen als waren het oude vrienden die je
voor het eerst in jaren weer terug zag.  

Morrissey en zijn groep hadden zich opge-
kleed als lakeien uit een hotel waar de regels
van de etiquette nog strikt worden toege-
past, en de zanger zelf gedroeg zich zoals je
dat zou verwachten: als melodramatische
diva die zich ergerde aan de spekgladde
grond en aandacht vroeg voor een spin op
het podium. Ook ‘Irish Blood, English
Heart’ maakte een goeie beurt, maar de

overdaad aan nieuw materiaal uit het erg
middelmatige Ringleader of the
Tormentors haalden het peil snel naar
beneden. ‘You Have Killed Me’, ‘To Me You
are a Work of Art’ en ‘At Last I Am Born’ ver-
bleekten naast het oudere werk. De groep
speelde die songs bovendien zo vlak dat
Morrissey werd wat je nooit voor mogelijk
had gehouden: saai.

Tijdens de bisronde leek het tij weer even
te keren met een verrassend ‘Stop Me If You
Think You’ve Heard This One Before’, maar
het kleurloos afgehaspelde ‘I Will See You In
Far-off Places’ sloot een erg routineuze set
toch nog in mineur af. Eerlijk gezegd: we
hadden ons het eerste Morrisseyoptreden
in Brussel wel anders voorgesteld. Please
the press in Belgium? Nou neen. Een vol-
gende keer dan maar. 

Open Monumentendag gaat vreemd

900.000 euro extra voor
amateurkunsten

De amateurkunsten in Vlaanderen krij-
gen vanaf volgend jaar 900.000 euro extra.
Dat heeft Vlaams cultuurminister Bert
Anciaux (Spirit) beloofd. Het bijkomende
bedrag, bedoeld voor de landelijke onder-
steuningsorganisaties, betekent voor de
sector een stijging met 20 procent tot 5,46
miljoen euro. Anciaux wil dat de organisa-
ties, als de theaterkoepel Opendoek of
Poppunt, de komende jaren nog meer aan-
dacht besteden aan de begeleiding van de
lokale groepen en amateurkunstenaars.

Anciaux wil ook van start gaan met
gerichte ondersteuning van “kwaliteistvol-
le amateurkunstenenprojecten die zich
zowel in Vlaanderen als internationaal ste-
viger op de culturele kaart kunnen zetten”.
De minister maakt daarover dit najaar de
details bekend. Anciaux wil ten slotte het
amateurkunstenhuis in Anderlecht ver-
der uitbouwen tot “dé uitvalsbasis voor
het amateurkunstenleven in Brussel. (WD)

■ Morrissey: gevloerd door het verleden. 

■ In Grimbergen kun je op zondag 10 september naar de imposante betonnen vliegtuighangars van ontwerper Alfred Hardy.

Verkiezingen blazen
‘Windkracht 10’ vooruit
De 33ste editie van het Filmfestival van

Vlaanderen (11-21/10) krijgt dit jaar een extra
vroege officiële opening. Op vrijdag 6 okto-
ber zal in Gent Windkracht 10 van regisseur
Hans Herbots in wereldpremière vertoond
worden. Op woensdag 11 oktober volgt een
tweede opening, waarbij een film uit het
competitieluik voorgesteld zal worden. De
titel daarvan wordt later meegedeeld, maar
wij gokken/hopen alvast op Babel van
Alejandro Gonzalez Inarritu.

Windkracht 10 is een MMG-productie van
Erwin Provoost en Hilde De Laere, die in
2003 ook al het Filmfestival van Gent open-
den met De zaak Alzheimer van Erik van
Looy. Windkracht 10 begint op woensdag 11
oktober aan zijn carrière in de Belgische
bioscopen, wat een wereldpremière die-
zelfde avond tot een lege doos zou maken.

(JAN T.)


