
‘Herinneringen voor de toekomst’ 
 
 

Voor  ‘Herinneringen voor de toekomst’ werkten vijf kunstenaars van MUS-E met leerlingen van vijf 
basisscholen uit Vlaanderen en Brussel een artistiek traject uit rond het Erfgoeddagthema ERF!. 
‘Welke herinneringen uit je eigen streek en je eigen leven wil je bewaren voor de toekomst’, was het 
uitgangspunt.  
  
In Turnhout ging Marian Lesage van Creamus aan de slag met leerlingen van het zesde leerjaar van 
basisschool Kameleon. Het Taxandriamuseum diende als uitvalsbasis. Samen met leerkracht Els 
Willems kozen de jongeren voor de thema’s ‘jacht’ en ‘kantnijverheid’, beide erg typisch voor de 
geschiedenis van de stad. Na een bezoek aan het museum, een duik in een koffer vol herinneringen 
en een brainstorm in de klas gingen de leerlingen over tot actie.  
  
Verschillende technieken kwamen aan bod en leidden tot 2D- en 3D-creaties. De jongeren ontwierpen 
een historische kledinglijn, hertengeweien en een persoonlijk wapenschild. Het basispatroon van een 
ouderwetse cornetmuts kreeg een hedendaagse versie met eigentijdse stoffen en attributen. 
Sidoniekes werden in elkaar geknutseld als pashoofden. Bovendien voegden de leerlingen er 
persoonlijke voorwerpen aan toe die voor hen betekenisvol zijn: een foto, een ring, een lint … Ook 
voor kunstenares Marian Lesage bracht het initiatief dankbare herinneringen naar boven: haar 
grootmoeder was immers kantklosster in Brugge. 
  
Het project was de hele tijd te volgen via de blog https://herinneringenvoordetoekomst.wordpress.com. 
De resultaten zijn vanaf Erfgoeddag (zondag 26 april) te zien in het Taxandriamuseum. 
  
Praktische info 
Herinneringen voor de toekomst 
26 april tot 31 mei 2015 
Taxandriamuseum,  Begijnenstraat 28, Turnhout, www.taxandriamuseum.be 
Dinsdag tot zaterdag: 14 tot 17 uur / zondag: 11 tot 17 uur / maandag gesloten 
  
Toegang gratis op 26 april (Erfgoeddag) van 10 tot 17 uur, inclusief rondleiding en kantdemonstraties. 
Nadien: 5 euro / kortingstarief: 3 euro / jonger dan 18 jaar: gratis 
  
‘Herinneringen voor de toekomst’ volgt uit een samenwerking tussen FARO (steunpunt voor Cultureel 
Erfgoed), MUS-E en vijf erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. 
  
[einde persbericht] 
  
UITNODIGING 
Op zondag 26 april 2015 (Erfgoeddag) om 11 uur bezoeken de betrokken leerlingen met hun ouders 
de expo in het Taxandriamuseum. Dit is een ideaal moment om mooie beelden te maken of een 
persoonlijke getuigenis van de leerlingen te horen over hun herinneringen voor de toekomst. 
  
Info 
Ingrid Rombaut, TRAM 41  
014 44 33 70 – 0479 82 36 37, ingrid.rombaut@turnhout.be 
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