
YOT 
 
PROGRAMMA ERFGOEDDAG – Brochure Erfgoedcel. 
 
 
Zowel nationaal als internationaal is een discussie aan de gang over de bestemming van 
het kerkelijk patrimonium.  Meestal beperkt de discussie zich tot de oplossing van 
herbestemming: musea, bibliotheken, appartementsgebouwen, kantoorruimte. 
 
In een maatschappelijk klimaat waar 'onthaasting ', aandacht voor zingeving en zoeken 
naar interreligieuze dialoog essentieel worden, wil YOT de uitdaging aangaan om in het 
denkproces rond kerkelijk en religieus erfgoed aan te tonen dat herwaardering en 
heroriëntering van bestaande (kerk)ruimtes mogelijkheden creëert voor een brede groep 
mensen om tot rust en verdieping te komen. 
 
Concreet vertaalt zich dit in een vormelijk aspect (een totaal nieuwe binnenarchitectuur) 
en een inhoudelijk aspect (spirituele verruiming en verdieping in deze tijd). 
De Heilige Magdalenakerk in Brugge is een experimenteerruimte en ontmoetingsplaats 
geworden voor mensen op zoek naar zingeving.   
Als pilootproject wil YOT anderen aanzetten tot gelijkaardige initiatieven van 
kerkherwaardering.  Misschien geen echt gevaarlijke, maar dan toch een gewaagde 
onderneming ! 
 
Het Yot-experiment is een initiatief van Christenen in Brugge 2002 vzw en was 
opgenomen in het programma van Brugge Culturele Hoofdstad 2002.  
 
 
PROGRAMMA: 
 
Zonde van de biechtstoel  
[rondleiding]   H.-Magdalenakerk vanaf 10.30u tot 18.00u. 
 
Het YOT-experiment is een hedendaagse antwoord op de vaststelling dat het kerkelijk 
erfgoed in gevaar is: de ‘leegloop van de kerken’ en de teloorgang van de verbondenheid 
met het stadsweefsel zijn immers grote bedreigingen voor het gebouw. Anderzijds wordt 
deze gedurfde ingreep in de binneninrichting door een aantal mensen als een gevaar in 
het erfgoed beschouwd. Zij ervaren de ingreep als een bedreiging van traditionele 
waarden. 
De rondleiding met gidsen toont het hedendaagse concept en zoemt in op de gevaren in 
het kerkgebouw vroeger en nu. 
 
  
M.O.N.O.P.R.O.P.Y.L.I.N.E G.L.Y.C.O.L.  
[installatie]   H.-Magdalenakerk doorlopend open tussen 10 en 18 uur 
i.s.m. Yvan Derwéduwé  
 
Kunstenaar Yvan Derwéduwé laat witte rook (Monopropyline Glycol) onsnappen uit de 
galmgaten van de kerktoren. Binnen de kerk heeft witte rook zo zijn betekenis. Of staat 
de kerk in brand? Hoe dan ook: waar rook is, is vuur. Gevaar ! 
 
  
Beeldend denken: de kerk in puin  
[filmfragment] H.-Magdalenakerk vanaf 10.30u 
 
Een filmfragment van de Russische grootmeester Andrei Tarkovsky toont ons hoe de 
hedendaagse mens probeert te vluchten uit het puin dat achterblijft in het kerkgebouw.  



Het filmfragment wordt afgewisseld met beelden van activiteiten die op vandaag in het 
kerkgebouw doorgaan en die een nieuwe zone van zin scheppen. 

 
Kinderpaternoster  
[zoektocht] H.-Magdalenakerk vanaf 10.30u 
i.s.m. Miek Koten & Inge D'haeyer  
 
Grote kraalsnoeren met vragen, opdrachten en foto's laten kinderen op een speelse 
manier het kerkgebouw ontdekken met zijn oude en nieuwe invulling. Waar ziet het kind 
gevaar?  
 
 


