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Deze muziek moeten ze spelen op mijn begrafenis. 
Op mijn laatste rustplek. 
Ik, 
tussen zes houten planken. 
Ik hoor niks. 
De ultieme stilte. 
Alleen het gewoel van de aarde op mijn hoofd. 
En dan moet er iemand iets over me zeggen. 
Over hoe goed ik wel niet was. 
Over hoeveel goeds ik heb gedaan … 
Wie kan er iets over me zeggen? 
(denkt lang na) 
Ik ken niemand. 
En sterven? 
Hoe kan ik sterven zonder hart? 
Mijn lijf is koud en kil.

Een ridder wordt op iedereen verliefd, maar kan 
nergens met zijn hart heen. Hij vlucht en vaart over 
alle werelddelen op zoek naar het ware geluk. Als 
hij denkt het geluk gevonden te hebben, kruist het 
noodlot zijn pad. Gewrongen met zijn hartengeklop, 
vertimmert en verbergt hij zijn hart in het laatste 
huis waar hij leeft. Zal iemand het hart ooit vinden? 
Stefan Perceval speelde in het kader van Open Monu-
mentendag 2007 zijn zelfgeschreven monoloog Mijn 
Hart in een bijzonder huis in de Kerkstraat in Bor-
gerhout. Dit enige speelmoment smaakte naar meer. 
Voor Open Monumentendag 2008 speelt Perceval 
Mijn hart in de verschillende Vlaamse provincies in 
gebouwen uit de 20e eeuw. Opnieuw wordt er ge-
zocht naar gepaste panden waarbinnen een verhaal 
over een dolende ridder op zoek naar zijn hart, het 
beste tot zijn recht komt.
Net zoals in de liefde bezet Mijn hart plekken die het 
niet gewoon zijn om bezet te worden. Perceval past 
zijn tekst iedere keer aan de geschiedenis van de lo-
catie aan. Zowel het onroerend erfgoed als het pu-
bliek is betrokken partij.  

O tekst en spel: Stefan Perceval
O in samenwerking met  de Vlaamse Provincies  

en de gemeenten Putte, Heist-op-den-Berg, Hasselt, 
Bierbeek, Blankenberge en Eeklo.

O met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

open monumentendag vlaanderen & HetpaleIS  O  vanaf 10 jaar 

MIJN HART
PuttE 
ter Speelbergen - peredreef 5 
(org. CC Zwanenberg - 015 25 07 70)
•	 Zo 14/9 (gratis): 10u00+11u00+14u00+15u00 
•	 Za 20/9: 14u00+15u00
•	 SchoolvoorStellingen op di 16, woe 17, do 18  

en vr 19/9. 
 ContaCteer de gemeente putte (015 22 92 00) 
 of het CultuurCentrum van heist-op-den-Berg 

voor de juiste uren. 

HaSSElt 
HuIS HoSte - KonIngIn aStrIdlaan 81-83
(org. Kunstencentrum Belgie - 011 22 41 61)
•	 Za	27/9: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 Zo	28/9: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 SchoolvoorStellingen op do 25  

en vr 26 septemBer.  
ContaCteer dienst Cultuur  
(anja.Camps@hasselt.Be) voor de juiste uren.

EEklo 
PSychiatriSch	centrum	Sint-Jan	-	ooStveldStraat	1										
(org. Werkgroep Monumentenzorg Eeklo - 0498 91 38 07)
•	 Za	4/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 Zo	5/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 SchoolvoorStellingen op do 2 en vr 3/10. 

ContaCteer de CultuurBeleidsCoördinator  
voor de juiste uren:

 CultuurBuro, van hooreBekeplein 1 Bus 4,   
9900 eeklo, t 0498 91 38 07,  
katrien.joris@stad.eeklo.Be

BlankEnBErGE 
vIlla d’Hondt - WeStStraat 92 
(org. Cultuurcentrum Blankenberge - 050 43 20 43)
•	 Za	11/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 Zo	12/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 SchoolvoorStellingen op do 9 en vr 10/10. 

ContaCteer het CultuurCentrum  
voor de juiste uren.

BiErBEEk
ave regIna - KleIn parK 1 
(org. CC de borre - 016 46 14 00)
•	 Za	18/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 Zo	19/10: 10u00+11u00+14u00+15u00
•	 SchoolvoorStellingen op do 16 en vr 17/10. 

ContaCteer het CultuurCentrum  
voor de juiste uren.
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