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Wat voorafging

• Educatieve erfgoedwerking in Brugge

• Vaststellingen

• Kennismaking met MUS-E



Opzet

• een artistiek-erfgoedtraject met een klas, 
erfgoedorganisatie en een kunstenaar naar 
aanleiding van het thema ERF! (Erfgoeddag
2015)

– Gedurende min.8 weken

– Een kunstenaar ca 3 uur per week in de klas

– Lokale erfgoed als uitgangspunt

– Creatieproces



Waarom?

• FARO en lokale erfgoedcelcoördinatoren zijn elk jaar vragende partij om 
activiteiten voor kinderen/gezinnen te ontwikkelen nav Erfgoeddag. Dit 
blijft een moeilijk gegeven. 

• Erfgoeddagpartners zijn wel geïnteresseerd om samen te werken met een 
school, maar weten vaak niet hoe een traject/project met kinderen op te 
zetten en te begeleiden. 

• Kinderen (5de-6de leerjaar) zijn een interessante doelgroep. Via een 
intensief traject kan je hen laten kennismaken met ERFgoed en hen als 
ambassadeurs verwelkomen op Erfgoeddag. Het traject op zich is minstens 
even belangrijk, zoniet belangrijker dan de output of activiteit op 
Erfgoeddag. 

• MUSE-E is een platform voor (jonge) kunstenaars in co-creatie die vanuit 
een sociaal engagement hun kunstpraktijk vertalen in artistieke trajecten 
binnen het onderwijs, de vrije tijd en welzijnssector. Erfgoedcel Brugge 
heeft goede ervaring met MUS-E als partner naar aanleiding van het 
project ‘Dorp gezonken’ op Erfgoeddag 2014. 



Concept

• Een erfgoedcel selecteert een erfgoedorganisatie en een school. Bij voorkeur een school waar 
kinderen tot nu toe nauwelijks in contact kwamen met culturele, artistieke of erfgoedprojecten. 

• De erfgoedorganisatie (ism de erfgoedcel) stelt een ‘herinneringskoffer’ samen. Hierin kunnen 
brieven, documenten, voorwerpen, foto’s, filmpjes zitten die van betekenis zijn voor de 
geschiedenis/het erfgoed van de stad/gemeente/wijk waar de school gevestigd is. De 
erfgoedorganisatie beslist in overleg met de erfgoedcel welke thema’s hierin aanbod komen. 

• Deze herinneringskoffer dient als inspiratie voor een kunstenaar om van hieruit een artistiek 
traject vanuit verschillende methodieken van ca 8 weken (3 uur per week) met de kinderen te 
doorlopen. 

• Ook de erfgoedorganisatie is bereid om tijdens deze 8 weken minstens één keer (maar mogelijks 
meerdere keren) naar de school te gaan en info te geven over de inhoud van de herinneringskoffer.

• Het artistieke materiaal dat door de kinderen gecreëerd zal worden op basis van de 
herinneringskoffer, kan resulteren in een expo, installatie, presentatie op Erfgoeddag.

• Dit traject opstarten in 5 scholen/regio’s biedt kansen voor de kunstenaars en erfgoedpartners om 
verschillende pistes te onderzoeken en uit te proberen. 



Partners

• MUSE-E Belgium 

• FARO

• 5 erfgoedcellen

• 5 erfgoedspelers

• 5 klassen 5de leerjaar



Het traject

• Brugge > Herdenking Blijde Intrede Karel V 
(heemkundige kring)

• Brussel > leven en werk van G. Charlier 
(museum)

• Maasmechelen > Reuzen Mies en Ties 
(reuzenvereniging)

• Turnhout > kantnijverheid en jacht 
(Taxandriamuseum)

• Oostvleteren > kermisaffiches (archief)



Brugge



















Erfgoeddag
Première ‘tableau vivant’ als film door 
Tine Guns in de Kruispoort





Communicatie

• Blog
https://herinneringenvoordetoekomst.wordpr
ess.com/

• Pers

• Erfgoeddag (flyers, rondleidingen,..)

• Film Sophie Vanhomwegen



Evaluaties

• Kinderen

• Leerkrachten/school

• Kunstenaar

• Erfgoedorganisatie

• Erfgoedcel

• 4 positieve succesverhalen – 1 mindere 
ervaring



Cultuur in de spiegel

Waarnemen
• Bezoek Kruispoort
• Herinneringskoffer

Verbeelden
• Groepen figuranten > rollenspel, 

kostuums maken, nieuwe 
• Versieringsdoeken maken

Conceptualiseren
• Link 500 jaar – vandaag > wat 

zouden we vandaag doen om een 
keizer te ontvangen in Brugge? 

• Lokale geschiedenis – leefwereld 
school > Kartuizersstraat > 
klooster > werk Vlaamse 
primitieven

Analyseren
• Het waarom van de ‘blijde 

intrede’, de herdenking 500 jaar 
later

• Welke figuranten? Welke 
thema’s? 

• Evalueren



Sterktes

• Makkelijk aansluiting bij de leerdoelen
• Diversiteit van aanpak
• Creatief parcours: sterk beeldend en expressief
• Langdurig, intensief traject zorgt voor grote gedragenheid
• Het traject/proces is (bijna) belangrijker dan het 

eindresultaat
• Kinderen worden op een speelse en creatieve manier 

uitgedaagd om rond erfgoed te werken (zonder dat ze zich 
daar bewust van zijn)

• Lokale erfgoed(speler) dringt dieper door bij de kinderen
• Positieve beeldvorming rond erfgoed bij de kinderen



Zwaktes

• Vele partners – duidelijke afspraken nodig!

• Door nadruk op proces/traject niet 
onmiddellijk eind’product’ duidelijk > 
leerkrachten moeten nauw betrokken blijven

• Match/tandem erfgoedspeler – kunstenaar 

• Juiste keuze kunstenaar + erfgoedpartner + 
thema



Suggesties / Ideeën / 
Aandachtspunten

• Laat toe de kunstenaar vanuit zijn/haar bril 
naar het erfgoed te kijken en dit creatief te 
vertalen

• Erfgoedsector vaak te veel focus op 
waarnemen / conceptualiseren, te weinig op 
verbeelden en analyseren

• De kracht van langdurige trajecten > en de 
versmelting van heel wat leerdoelen

• Training voor leerkrachten en kunstenaars


