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Persbericht 

 
Deze zomer treedt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) naar buiten met een 
van zijn meest opmerkelijke collecties in een openluchttentoonstelling in het Warandepark te 
Brussel: De Duitse negatieven (1917-1918). Het Belgisch artistiek erfgoed door de lens van de 
bezetter. De expo biedt een bloemlezing van de mooiste opnames die door de Duitse bezetter in 
België gemaakt werden in 1917 en 1918… Een verrassende manier om de Eerste Wereldoorlog te 
herdenken.  
 
Tijdens de twee laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog reisde een team van ongeveer dertig 
Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten doorheen het hele land om de belangrijkste 
monumenten op Belgische bodem te fotograferen. Zij realiseerden meer dan 10.000 opnames van 
Belgische kerken, begijnhoven, kastelen, herenwoningen, publieke monumenten, interieurs en 
kunstwerken. Tien jaar na het einde van de oorlog konden de originele fotografische negatieven – 
allemaal op glasplaten – aangekocht worden door de Belgische Staat. Sindsdien worden de ‘Duitse 
negatieven’ beheerd, bewaard en ontsloten door het KIK in Brussel.  
 
In de afgelopen drie jaar werd de collectie bestudeerd door een team van experten en werden alle 
negatieven in hoge resolutie gedigitaliseerd. De tentoonstelling brengt een selectie van de mooiste 
en meest intrigerende foto’s. Daarbij springt niet enkel de hoge technische kwaliteit van de opnames 
in het oog, maar wordt er ook gepeild naar de esthetische en politieke doelstellingen van de Duitse 
fotografische inventarisatiecampagne, en wordt de belangrijke rol belicht die de Duitse negatieven 
tot op vandaag vervullen in de studie van het Belgische artistieke erfgoed. Tot slot worden een 
aantal foto’s gepresenteerd naast hun alter ego van nu: de fotografen van het KIK reisden doorheen 
het hele land en namen vanuit dezelfde hoek opnieuw een foto, honderd jaar later.  
 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 15 juni tot en met 17 september 2017 in het 
Warandepark in Brussel.   
 
In de zomer van 2017 worden ook op andere plaatsen in Vlaanderen tentoonstellingen en 
evenementen georganiseerd: in het Provinciedomein Raversyde, in het STAM - Stadsmuseum Gent, 
in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen, in het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk en in 
het najaar van 2017 in Hasselt. In de zomer van 2018 wordt een gelijkaardige reeks van 
tentoonstellingen en evenementen in Wallonië georganiseerd.  
 
Dankzij de ErfgoedApp van FARO kan iedereen de Duitse negatieven ontdekken tijdens een 
wandeling door Antwerpen, Aarlen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Namen of 
Waver. In elk van deze steden werden enkele foto’s geselecteerd en verbonden met de exacte plaats 
waar ze honderd jaar geleden werden genomen: iedereen kan in de voetsporen treden van de 
Duitse fotografen en het erfgoed van deze steden bekijken ‘door de lens van de bezetter’.  
http://www.erfgoedapp.be/ 
 
Via een online tool kan u tevens opzoeken of er in uw stad foto’s werden genomen 
http://balat.kikirpa.be/tools/14-18/cliches_nl.php 
 
Meer informatie op 
http://balat.kikirpa.be/tools/14-18/indexnl.php 
 

Het KIK houdt eraan om de Nationale Loterij en zijn spelers expliciet te bedanken voor hun steun! 
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In samenwerking met 
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Een expo in vier bewegingen 

De fotograaf voor de lens 

Uitgebreid onderzoek in België en Duitsland in het kader van het project van het KIK leidde tot de 

identificatie van de belangrijkste fotografen: kunsthistoricus Richard Hamann (1879-1961), professor 

aan de universiteit van Marburg en oprichter van de prestigieuze fototheek (Bildarchiv Foto 

Marburg); Franz Stoedtner (1870-1946), die in 1895 een Instituut voor Wetenschappelijke Projectie 

stichtte dat zich toelegde op het leveren van foto’s voor lezingen en publicaties; Paula Deetjen 

(1879-1949), weduwe van een in 1915 in Verdun gesneuvelde arts. Ze was de officiële fotografe van 

het Museum Folkwang dat was opgericht in Hagen door haar neef Karl-Ernst Osthaus (1874-1921). 

Ook fotograaf Hanns Holdt (1887-1944) uit München voerde een aantal zendingen uit.  

 

De archieven bieden vrij weinig informatie over de manier waarop de Duitse fotografen te werk 

gingen en welke technieken zij hanteerden. Er zijn slechts enkele lijsten met materieel, publiciteit 

van fotobedrijven en briefwisseling die de moeilijke financiering en problemen bij het vervoer van 

personeel en materieel ter sprake brengen. De fotografen kregen beperkte technische richtlijnen 

mee: kwaliteit laten primeren op kwantiteit en detailopnames maken van belangrijke werken. Het 

zijn vooral de negatieven zelf die de werkwijze van de fotografen onthullen: de kwaliteit van het 

negatief in functie van de belichting, technische camera’s en accessoires neergelegd in het 

beeldveld, assistenten en instrumenten in de ‘verloren’ zone van het negatief, en ook de blikken van 

de toeschouwers. 

 

Tussen propaganda en kunst 

De Duitse inventaris van het Belgische artistieke erfgoed was in de eerste plaats een 

wetenschappelijk project. De Duitse bezetter profiteerde van zijn aanwezigheid in België om zoveel 

mogelijk beeldmateriaal te verzamelen. Hiermee kon het Belgische kunstbezit later vanuit Duitsland 

verder bestudeerd worden, zonder dat de Duitse onderzoekers zich dienden te verplaatsen. Onder 

druk echter van De Keizerlijke Duitse Algemene Regering van België (Das Kaiserliche Deutsche 

Generalgouvernement Belgien) dienden de Duitse kunsthistorici, architecten en fotografen hun werk 

zoveel mogelijk af te stemmen op de Duitse propaganda. Die moest sympathie opwekken bij de 

Belgische bevolking. Bepaalde Belgische monumenten dienden de gemeenschappelijke culturele en 

historische banden tussen België en Duitsland te illustreren. Tegelijk trachtte de Duitse bezetter zich 

te profileren als een ‘goede’ bezetter die het Belgische artistieke erfgoed wist te waarderen en wilde 

bewaren voor de toekomst.  

 

Gelijktijdig waakte de Duitse bezetter over de kwaliteit van zijn fotografische opnames. Daarvoor 

deed hij een beroep gedaan op de grootste Duitse experten in de fotografie van kunstwerken. In 

bepaalde opnames overtreffen zij zichzelf, zowel wat techniek als esthetiek betreft. De fotografen 

gaan in deze beelden verder dan de ‘objectieve’, documentaire opname, maar trachten sfeervolle 

beelden te scheppen waarin niet altijd het gebouw of kunstwerk centraal staat, maar wel het decor 
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waarin het zich bevindt of het leven dat zich errond afspeelt. De foto van een kunstwerk wordt 

hierdoor een kunstwerk op zichzelf. 

 

Een schat aan informatie  

De Duitse negatieven documenteren het Belgische kunsterfgoed in al zijn 
verschijningsvormen. Dat maakt hen tot een onuitputtelijke bron van informatie voor 
kunsthistorici, ongeacht de soms subjectieve keuzes van de fotografen. Hoewel de oude 
zwart-wit negatieven in de fototheek van het KIK een tijd lang werden overschaduwd door 
de kleurenfoto’s, trekken ze vandaag opnieuw de aandacht door hun grote documentaire 
waarde. Dat geldt eens te meer voor de Duitse negatieven: door hun uitstekende kwaliteit, 
herontdekt dankzij de digitalisering in hoge resolutie, is hun informatieve waarde voor elke 
liefhebber van het Belgische kunsterfgoed aanzienlijk gestegen.  
 
Maar de Duitse negatieven bieden ook informatie van een heel andere aard. Enkele 
zeldzame ‘geanimeerde’ negatieven onthullen een ongekende detailrijkdom. Deze 
momentopnames van het leven in het bezette België tijdens de Grote Oorlog bieden inzicht 
in het dagelijkse leven, het militaire leven, de kostuum- en uniformgeschiedenis of de 
transportmiddelen. Ondanks de subjectiviteit van de fotograaf maakt fotografie het 
mogelijk om het verleden op een meer ‘objectieve’ wijze te vereeuwigen dan met de 
grafische kunsten, aangezien talrijke details worden vastgelegd zonder dat de fotograaf, 
gefocust op zijn onderwerp, zich ervan bewust is. De kwaliteit van de Duitse negatieven 
maakt ze tot een essentiële documentatiebron voor kunstliefhebbers en wetenschappers uit 
allerhande disciplines. 
 

Honderd jaar later 

Naast een intrinsieke waarde (documentair en soms esthetisch) en haar historisch en 

sociologisch belang, is de verzameling Duitse negatieven van een eindeloze iconografische 

rijkdom. Zij kan ook inspirerend werken voor het beheer van het artistieke erfgoed vandaag. 

Want doorheen de afgelopen decennia waren de gefotografeerde monumenten en 

kunstwerken vaak het voorwerp van vernielingen, afbraak, structurele veranderingen, 

restauratiecampagnes of modernisering. De fotografische inventaris van 1917-1918 laat ons 

toe om deze historische evolutie van het culturele erfgoed te documenteren en te 

bestuderen. Dit was een van de doelstellingen van het onderzoeksproject van het KIK. Een 

selectie van historische monumenten en kunstwerken in België, in beeld gebracht door de 

Duitse bezetter, werd opnieuw gefotografeerd. Er werd telkens rekening gehouden met het 

oorspronkelijke standpunt van de Duitse fotograaf en met de technische eigenschappen van 

de beelden om een zo identiek mogelijk beeld te bekomen. Het resultaat is een leerrijke 

confrontatie tussen de originele foto uit 1917-1918 en zijn equivalent honderd jaar later.   
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Foto’s voor publicatie 

U kan alle foto’s van de expo (en het volledige fonds van 10 000 Duitse negatieven) downloaden op 
BALaT, de datank van het KIK. Ga naar http://balat.kikirpa.be > Fototheek en typ het 
negatiefnummer in het gelijknamige veld. 
 
De foto’s van de expo vindt u ook op onze website www.kikirpa.be > Pers 
 
Dank voor de vermelding ‘© KIK-IRPA, Brussel’ 
 
Hieronder vindt u een selectie van de meest frapante foto’s: 

 
B017378         B020094    F000036 

B019608  
   
   
   
      B019211   A008761
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Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel): een 
wetenschappelijke instelling ten dienste van ons cultureel erfgoed 

 
Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en 
conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land.  
 
Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs 
voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed 
en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie.  
 
Het KIK vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van de wetenschappelijke, fotografische en 
technische documentatie in deze domeinen. 
 

BALaT: de Belgische kunstgeschiedenis in een muisklik 

In 2013 lanceerde het KIK BALaT: een gebruiksvriendelijke en performante zoekmachine waarmee 
tegelijk zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd in diverse databanken rond kunstgeschiedenis 
en de studie en conservatie-restauratie van kunstwerken.  
 
U voert een opzoeking uit rond Rubens? Gebruik BALaT en vind tegelijk foto’s van schilderijen van 
Rubens of portretten van Rubens door andere kunstenaars in de fototheek van het KIK, boeken over 
Rubens in de bibliotheek van het KIK, de link naar de bijdrage in de Dictionnaire des peintres belges, 
musea die een werk van Rubens bewaren (repertorium van instellingen). Sinds 2016 zijn alle foto’s in 
BALaT vrij toegankelijk (met uitzondering van enkele aankopen onder voorwaarden): 700 000 foto’s 
kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 DPI of formaat A4). 
 
Vanuit de ambitie om iedereen toegang te bieden tot het rijke Belgische erfgoed, wat kadert in onze 
taak van openbare dienstverlening, voegt het KIK zich bij de grote instellingen die de toon al hadden 
gezet (British Museum in Londen, Metropolitan Museum in New York, Rijksmuseum in Amsterdam, 
etc.) door foto’s van het erfgoed voor iedereen aan te bieden in Open Access.  
 
www.kikirpa.be | balat.kikirpa.be 
 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – KIK  
 

 
 
 

 
 

http://www.kikirpa.be/
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18.06 – 24.09.2017 De Duitse negatieven 1917-1918. Het artistiek erfgoed in 
West-Vlaanderen door de lens van de bezetter 

Tijdens de twee laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog was het Belgisch cultureel erfgoed het 

onderwerp van een uitzonderlijk project. Een groep van ongeveer dertig Duitse kunsthistorici, 

fotografen en architecten doorkruisten het hele land om de belangrijkste monumenten op Belgische 

bodem te fotograferen. Tussen de zomer van 1917 en de herfst van 1918 maakten zij meer dan 

10.000 fraaie opnames van Belgische kerken, begijnhoven, kastelen, burgerwoningen, gedenktekens, 

interieurs en kunstwerken … In 1927 slaagde de Belgische Staat er in om de volledige collectie 

glasnegatieven op te kopen. Ze zijn nu eigendom van het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium.      

In het Natuurpark van Raversyde worden de meest opvallende, meestal nog nooit geziene, foto’s 

getoond die genomen werden van het Erfgoed in Brugge en de rest van West-Vlaanderen. Volgende 

thema’s komen aan bod: een gewijzigd stadsbeeld, schilderijen  en papier, beeldhouwkunst, 

fotograferen, pittoresk Brugge,  kerken, handelszaken, sporen van oorlog,  het dagelijkse leven, 

Brugge, hoofdkwartier van het marinekorps flandern,  Duitse soldaten in het straatbeeld,  subtiele 

sporen van de bezetting. 

Praktische informatie: 

Locatie  

Provinciedomein RAVERSYDE Nieuwpoortsesteenweg 636 8400 Oostende                                                                           

059 70 22 85 – info@raversyde.be -  www.raversyde.be 

Openingsuren 

ATLANTIKWALL & ANNO 1465                                                                                                                           

Schoolvakanties, weekends, feestdagen: 10.30 -18u                                                                                                                                                                          

Weekdagen: 10.30 - 17u 

Laatste bezoek voor alle musea één uur voor sluitingstijd 

NATUURPARK                                                                                                                                                                                     

Van zonsopgang tot zonsondergang 

App 

In Brugge kan je de app downloaden om een wandeling te maken door het Brugge van 100 jaar 

geleden. Start van de wandeling aan het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis Jan Van Eyckplein 2 

8000 Brugge  

Perscontact (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen:                                                                                                            

gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte                                                                

guido.decorte@west-vlaanderen.be of 050 40 31 52 of 0474 53 21 82 

voor andere vragen:                                                                                                                                                                       

dienst communicatie, Peter Verheecke                                                                                                        

peter.verheecke@west-vlaanderen.be of 050 40 74 01 of 0496 59 61 07 

      

mailto:info@raversyde.be
http://www.raversyde.be/
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Gent, bezette stad 

Gent lag tijdens de Eerste Wereldoorlog ver van het front, maar dat betekent niet dat het conflict 
aan de stad voorbijging, integendeel.  
 
Op 12 oktober 1914 arriveerden de Duitse troepen in de stad, het begin van een meer dan vier jaar 
durende bezetting. Gent viel onder militair bestuur, waardoor de levensomstandigheden er 
bijzonder hard waren en er nauwelijks contact was met de rest van het land.  
 
De Gentenaren leden onder massale werkloosheid en een steeds nijpender voedselschaarste. Het 
dagelijks leven werd gedomineerd door voortdurende opeisingen, controles en een strenge censuur. 
De trieste hoogtepunten waren de deportatie van 12.000 arbeiders en de executie van 52 burgers. 
Deze zomer vertelt het STAM dit verhaal met een fototentoonstelling buiten in zijn voortuinen. 
Foto’s, tijdens de oorlog gemaakt door de bezetter en behorende tot de collectie van het KIK 
(Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), worden geconfronteerd met tekst- en 
beeldmateriaal van het Gentse Stadsarchief. Daaruit blijkt dat de foto’s soms meer vertellen dan we 
op het eerste zicht denken, maar evengoed een vertekend beeld kunnen geven van de dagelijkse 
realiteit. 
 
De Duitse Negatieven (KIK) en het Kriegsalbum (Stadsarchief Gent) zijn digitaal te doorbladeren in de 
STAMinkomhal tijdens de openingsuren van het STAM. 
 
I.s.m. het K.I.K. en het Stadsarchief Gent. Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Naar 
aanleiding van Fotofestival 80 Days of Summer. 

Gent, bezette stad 
30.06.2017 t.e.m. 17.09.2017 
 
STAM - Stadsmuseum Gent 
Bijlokesite 
Godshuizenlaan 2 
9000 Gent 

Fototentoonstelling in de STAMvoortuin 
Vrij te bezichtigen 
Gratis 

 

https://sintpietersabdij.stad.gent/nl/content/80-days-summer-roots-roads
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De Duitse negatieven (1917-1918). Het Museum Mayer van den Bergh door de 
lens van de bezetter 

Tijdens deze unieke presentatie in de vaste opstelling van het Museum Mayer van den Bergh 
ontdekken bezoekers het boeiende verhaal achter de Kunstschutz tijdens de laatste jaren van de 
Eerste Wereldoorlog en aanschouwen ze de schatkamer van Fritz Mayer van den Bergh door de 
lens van de Duitse bezetter. 
 
In 2017, precies honderd jaar nadat de Duitsers startten met hun fotografische inventaris van het 
Belgisch cultureel erfgoed, plaatst het Museum Mayer van den Bergh deze unieke foto’s in de kijker. 
Deze focustentoonstelling van 20 juni tot 17 september vertelt het boeiende verhaal van het bezoek 
van de Duitse bezetter aan het Museum Mayer van den Bergh tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
Henriëtte Mayer van den Bergh (1838-1920), oprichtster van het museum, verbleef tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland. Hoogstwaarschijnlijk was het museum de eerste oorlogsjaren gesloten 
voor het publiek. Geen enkele bezoeker noteerde in deze periode zijn naam in het gastenboek.  
Vanaf maart 1917 verschenen er weer handtekeningen; zes pagina’s werden gevuld met de namen 
van een 80-tal Duitse bezoekers.  Uit onderzoek blijkt dat verschillende van deze bezoekers leden 
waren van de Kunstschutz-commissie. De Kunstschutz (bescherming van kunst) had als doel 
monumenten en kunstwerken in bezet België te inventariseren en te fotograferen. Het ging daarbij 
om kunst en erfgoed dat – wanneer het in de vuurlinie dreigde te komen – in veiligheid moest 
gebracht worden of beschermd moest worden. In het kader van deze Kunstschutz werden in het 
Museum Mayer van den Bergh 106 foto-opnames gemaakt van 81 collectiestukken.   
 
Zelden laat een oorlog positieve herinneringen na, maar deze focustentoonstelling is een 
bloemlezing van de mooiste en meest intrigerende beelden die werden gerealiseerd. Bij 12 
beeldhouwwerken en een beeldengroep van 6 calvarie engelen in de vaste opstelling, ontdekken 
bezoekers het museum door de lens van de Duitse bezetter. De expo stopt echter niet aan de 
deuren van het museum; een stadswandeling in de Antwerp Museum App leidt de bezoeker door de 
Antwerpse straten langs een aantal parels uit ons rijk verleden. 
 
Dit unieke project  is een initiatief van Museum Mayer van den Bergh in samenwerking met het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpartrimonium (KIK/IRPA) met de steun van de Nationale Loterij en 
met de medewerking van historicus dr. Dick Wursten. 
 
PRAKTISCH 
De Duitse negatieven (1917-1918). Het Museum Mayer van den Bergh door de lens van de bezetter 
Van 20 juni tot 17 september 2017 – Museum Mayer van den Bergh, Lange Gasthuisstraat 19, 2000 
Antwerpen 
€ 8 voltarief / € 6 reductie 
Rondleidingen en een lezing over de Kunstschutz : meer informatie op 
www.museummayervandenbergh.be  
Perscontact: Nadia De Vree 
nadia.devree@stad.antwerpen.be 
+32 475 36 71 96  
 
 

http://www.museummayervandenbergh.be/
mailto:nadia.devree@stad.antwerpen.be
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Door de lens van de bezetter.  Vlaams-Brabants erfgoed op Duitse negatieven  

29 juni – 11 november 2017 
Kloostertuin Engelenburcht / Kruineikestraat 5, Tildonk 
 

 
 
Net honderd jaar geleden trokken dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten door het 
hele land voor een uitzonderlijk project. Ze namen meer dan 10.000 foto’s van ons erfgoed: kerken, 
begijnhoven, kastelen, kunstwerken, burgerwoningen, interieurs en gedenktekens. Hun negatieven – 
allemaal glazen platen – vormen een unieke kunstschat. Een bevroren tijdsbeeld uit de oorlogsjaren. 
Deze zomer is een selectie van dit buitengewone fotomateriaal uit Vlaams-Brabant te bewonderen 
als een openluchttentoonstelling in de kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk. Combineer het 
met een bezoek aan het Belevingscentrum ‘14-’18 voor een boeiende kijk op de oorlogsjaren in 
Vlaams-Brabant.  
 
Initiatief van de Dienst Erfgoed van de Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant vzw en 
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, in samenwerking met Engelenburcht (Ons) en de 
Nationale Loterij.  
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Provincie Limburg: Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed lanceert uniek 
fotoproject: 88 sterke erfgoedbeelden, van glasnegatief tot digitaal, tonen hoe 
erfgoed mee onze identiteit bepaalt.  

  

44 beelden, identiteiten en verhalen geven een beeld van het Limburgs bouwkundige erfgoed ten 
tijde van WO I. Deze unieke gebouwen worden in de 44 Limburgse gemeenten opengesteld op Open 
Monumentendag 2017. Daarnaast wordt elke Limburger uitgedaagd om deel te nemen aan de 
bijhorende fotowedstrijd, wat 44 hedendaagse beelden van monumentaal erfgoed uit de Limburgse 
gemeenten zal opleveren.  
 
“Het project sluit naadloos aan op het project “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote 
Oorlog”, waarin 44 helmen evenveel persoonlijke verhalen vertelden uit de oorlog”, legt 
gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit. “Dat project was een groot succes, 
voor de provincie, voor de gemeenten, voor de erfgoedsector én voor de bezoekers. We hopen met 
“WOI in scherven” dat succes te evenaren. Het enthousiasme is er alvast!” 
  
Oude en actuele foto’s tonen hoe erfgoed onze identiteit bepaalt  
 
Duitse kunsthistorici uit WO I beseften maar al te goed welke invloed gebouwen en objecten op 
onze identiteitsontwikkeling hebben, maar ook op ons samenhorigheidsgevoel. Het behoud van 
kenmerkende elementen in ons straatbeeld of in een beeld, is belangrijk. Duitsers Julius Baum en 

Paula Deetjen erkenden ook de kracht van de Limburgse cultuur en trokken in 1917 en 1918 door 
de provincie Limburg om foto’s te nemen van heel wat kenmerkende, cultuurhistorische gebouwen 
en kunstobjecten. Daarnaast zijn er ook veel foto’s van lokale fotografen bewaard gebleven, vóór, 
tijdens en na WO I. Het PCCE en de Limburgse gemeenten selecteerden 44 beelden, zorgvuldig 
vastgelegd in glas- en filmnegatieven. 
 

Op Open Monumentendag (10 september 2017) belichten de Limburgse gemeenten 
alvast de fragiliteit van 44 monumentale gebouwen én lanceert het PCCE de oproep om 

deel te nemen aan een fotowedstijd.  
 
Met de fotowedstrijd wil het PCCE iedereen aansporen om op pad te gaan in Limburg, op zoek naar 
een hedendaagse, verborgen parel die hun leefwereld beïnvloedt en mee hun identiteit bepaalt. Uit 
de verzamelde foto’s selecteert het PCCE 44 actuele beelden van tekenend erfgoed. 

 
Begin 2018 vertaalt dit uitdagende project zich in een indrukwekkende tentoonstelling 
waarin oud en nieuw met elkaar geconfronteerd worden in 88 krachtige beelden, digitaal of op glas 
vastgelegd.  
 
 

Praktisch 
 
Start project: activiteiten in 44 Limburgse gemeenten op Open Monumentendag, 10 september 
2017 van 13 u. tot 18 u.  
 
Tentoonstelling: begin 2018  
 
Volg het project op de www.limburg1914-1918.be  
 
 
 
 
 

http://www.limburg1914-1918.be/


 
 

 
 

 
p. 15 / 15 

Contact 
Kabinet gedeputeerde Igor Philtjens – Liesbeth Deckers – 011 23 70 56 – 
liesbeth.deckers@limburg.be  
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed – Sandro Claes – 011 23 75 69 – 
sandro.claes@limburg.be  
 
Provincie Limburg 
Volg ons op: 
 
 
 
Provincie Limburg – Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt – info@limburg.be - +32 11 23 71 11 – 
http://www.limburg.be 
 
 
Ga naar het nieuwsoverzicht op limburg.be 
Ga naar het kalenderoverzicht op limburg.be 
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