Geachte heer, mevrouw,
Laat u inspireren door het verleden en het heden tijdens de Erfgoedcolleges! In het
najaar programmeren we vier interessante colleges die allemaal gaan over de verbinding
tussen 'stones' en 'stories'.

College 1: Materieel en immaterieel erfgoed.
De indruk bestaat vaak dat materieel erfgoed zoveel mogelijk in de oude staat bewaard
of (terug)gerestaureerd moet worden: behouden is overleven. Voor immaterieel erfgoed
lijkt het tegenovergestelde waar: immaterieel erfgoed moet dynamisch zijn om door
nieuwe generaties overgenomen en uitgevoerd te worden: aanpassen is overleven. Maar
is dat zo? Of is hier sprake van een schijnbare tegenstelling en zijn er parallellen te
trekken tussen deze twee werkvelden?
Datum: 21 september, 1400-16.30
Sprekers: Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk) en Jos Bazelmans (Rijksdienst
Cultureel Erfgoed)

College 2: De Zuiderwaterlinie.
De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van elf Brabantse vestingsteden en hun
ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave. Het was de indertijd wereldberoemde
vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond 1700 een samenhangend geheel van
maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken land onder
water zetten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar markeert
nog altijd een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en roomskatholiek. Op deze middag schetsen we een beeld van de historische achtergrond van dit
erfgoed en de koppeling met toerisme. Hoe kun je de kracht van zo'n 'monument'
inzetten voor de marketing van je bedrijf.
Datum: 26 oktober, 1400-16.30
Sprekers: Rina Nieuwenhuizen (Fort Altena) en Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant)

College 3: Cultuurhistorische belangen bij natuurontwikkeling.
We gaan onder andere in op de conflicterende belangen tussen natuurontwikkeling en
cultuurhistorie en we gaan op zoek naar de manier waarop beide domeinen elkaar juist
kunnen versterken. Het heeft er de schijn van dat bij natuurontwikkeling nog steeds
wordt uitgegaan van ideaalbeelden uit het verleden, de zogenaamde oernatuur, terwijl
historisch gegroeide elementen uit jongere periode worden genegeerd of zelfs uit
geradeerd. Of missen we de kennis hierover?
Datum: 23 november, 1400-16.30
Sprekers: Jan Timmers (Historisch geograaf) en Peter Glas (Watergraaf/Waterschap de

Dommel)

College 4: De ontwikkeling van boerderij naar boerderette.
Deze bijeenkomst gaat over de streekeigen ontwikkeling van boerderijen in Brabant en
de komst van de boerderette. Authentieke boerderijen worden gesloopt wegens verval of
vermeende onbruikbaarheid. Tegelijk met het verdwijnen van het authentieke verleden
met al zijn mooie en ook lelijke kanten bouwen we ideale woningen in boerderijstijl. Die
roepen het verleden op, maar dan wel een gecorrigeerd verleden zonder rafelranden en
voorzien van modern comfort en passend binnen het bouwbesluit en
bestemmingsplanregels.
Datum: 21 december, 1400-16.30
Sprekers: Jos Bertens (lid adviesgroep Stichting Brabantse Boerderij) en John van
Lierop (erfgoedarchitect en bouwhistoricus).

Praktische informatie:
Kosten: €15,- per college en €45,- voor de volledige reeks
Locatie: Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, De Mortel 4, 's-Hertogenbosch
Aanmelden: voor 1 september 2017 via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. de naam van het
erfgoedcollege dat u wil volgen.

Voor vragen over de erfgoedcolleges kunt u contact opnemen met
moniquegroot@erfgoedbrabant.nl

De colleges worden uitgevoerd door de Erfgoed Brabant Academie, het
deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant. Kijk voor meer informatie op
www.erfgoedbrabant.nl/academie

E-mail: info@erfgoedbrabant.nl
Algemeen: 073 - 615 62 62

