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Uniek erfgoed in kloosters en abdijen wordt bedreigd
Het aantal religieuzen in Vlaanderen wordt
steeds kleiner. Er zijn alsmaar minder roepingen
en de bestaande gemeenschappen zien hun
ledenaantallen gestaag afnemen. De zorg voor
het culturele patrimonium van abdijen en
kloosters is voor de vergrijzende religieuze
gemeenschappen vaak een moeilijke opdracht.
Samen met het slinkend aantal religieuzen dreigt
de kennis over het erfgoed verloren te gaan. En
wanneer religieuze huizen hun deuren sluiten,
komt het religieus patrimonium op straat te
staan. Het beschermen van dit erfgoed behoort
tot de kerntaak van het Centrum voor Religieuze
Kunst en Cultuur (CRKC).
Om het bijzondere erfgoed van kloosters en
abdijen in Vlaanderen in de kijker te zetten,
organiseert het CRKC de studiedag ‘Voorbij de
Kloosterpoort. Kloostererfgoed in Vlaanderen’.
De studiedag gaat door op dinsdag 24 november
2015 in het Sint-Baafshuis in centrum Gent.
Sinds zijn oprichting in 1997 zet het CRKC zich in voor het behoud, beheer en de valorisatie van
religieus erfgoed. De dienstverlening van het CRKC met betrekking tot kloostererfgoed wordt aan het
begin van deze dag toegelicht. Verder biedt het dagprogramma vijf boeiende lezingen over
kloostererfgoed in al zijn facetten. Zo komen onder andere de besloten hofjes van de Mechelse
gasthuiszusters en de verschillende soorten habijten aan bod. We leren meer over het franciscaans
erfgoed in Museum De Mindere, het erfgoed van Vincentiaanse congregaties en ontdekken de
toekomstmogelijkheden voor leegstaande kloostergebouwen. Het programma is daarenboven
doorspekt met 'erfgoedparels': boeiende weetjes over een gebruik of voorwerp in het klooster. De
dag wordt afgesloten met een receptie.
Inschrijven voor de studiedag kan nog tot maandag 16 november 2015 via de website van het CRKC
of (www.crkc.be) telefonisch via 016 40 60 73. Deelname kost 30 euro, inclusief documentatie, lunch
en receptie. Studenten betalen slechts 15 euro.

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid erkende
expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van
Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie
van het roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Het departement Religieus Cultureel
Erfgoed maakt inventarissen van roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen
van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is
het aanspreekpunt voor valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van cultusgebouwen
voor de openbare eredienst.
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