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Merklappen 
Visitekaartjes avant la lettre 
 

Tot 17 november 2019 loopt in het Begijnhofmuseum de tentoonstelling ‘Merklappen –Visitekaartjes avant 
la lettre’. Net als een schooldiploma gaf een merklap in vroegere tijden weer dat de houder een aantal 
vaardigheden onder de knie had. Het is immers een oefendoek waarop verschillende borduur- en 
naaisteken worden uitgeprobeerd. De expo toont stukken uit de eigen collectie, maar ook uit de collecties 
van het Heilig Graf en van het Museum voor Heem- en Oudheidkunde Kontich. 
 
De doeken kunnen verschillende motieven hebben. Afhankelijk van de periode en de locatie vindt men 
bloemen en planten, dieren en religieuze taferelen of monogrammen terug. Waarschijnlijk werden 
stichtelijke teksten voorgelezen tijdens de borduurlessen. Heel vaak kwam het alfabet voor op de 
tekendoek. Dit betekende dat de maakster niet alleen kon naaien, maar ook geletterd was en het 
huishoudlinnen met geborduurde letters kon 'merken'.  
 
De naaisters waren meestal tussen zes en achttien jaar oud. In Turnhout kregen ze vanaf de 17de eeuw 
les van de begijnen of van de zusters van het Heilig Graf. Het naai- en borduuronderwijs was even 
belangrijk als lezen, schrijven en godsdienst. Het katholieke onderwijs besteedde tot diep in de 20ste eeuw 
elke namiddag aan handwerklessen voor leerlingen tot en met het achtste leerjaar. Meisjes werden zo 
opgevoed tot goede huismoeders. In de jaren zestig bleven nog slechts enkele uren per week over voor 
het aanleren van basissteken, naaien, breien en haken.  
Dit educatieve en maatschappelijke verhaal komt eveneens aan bod in de tentoonstelling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij Maria Wouters en Mia Croenen. 
Bruikleengevers: 

 Museum voor Heem- en Oudheidkunde Kontich 

 Zusters Heilig Graf (Tongerlo) 

 Heilig Graf Turnhout (Peter Coupé) 

 Marianne Van Ravestyn 

 
 



 

ACTIVITEITEN 
 
VOOR VOLWASSENEN 
 
Zomer in het museum 
Elke dinsdag van juli en augustus is het Begijnhofmuseum gratis toegankelijk. Om 14 uur start een gratis 
rondleiding die je ook in de kerk en in de kapel brengt (voor individuele bezoekers).  
 
Borduren op kleding met Eva V. 

 Zaterdag 21 september 2019 van 14 tot 17 uur 

 Eva van ‘het atelier van Eva V.’ leert de deelnemers eerst een aantal basissteken aan en begeleidt 
hen dan bij het borduren van een kledingstuk naar keuze. Ervaring is niet nodig. 

 Prijs: 60 euro (incl. materialen en drankje) 

 Inschrijven: nelle.debeuckeleer@turnhout.be 

Lezing over merklappen  

 Door Erica Uten, Museum voor Heem- en Oudheidkunde Kontich 

 Donderdag 3 oktober 2019 om 20 uur 

 Locatie: Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 

 Deelname is gratis 

 
VOOR KINDEREN EN GEZINNEN 
 
Op schattenjacht met VLIEG 
VLIEG heeft een schatkist verstopt in het museum. Om ze te vinden hebben de jeugdige bezoekers hun 
smaakpapillen nodig, want het thema van deze editie is ‘Proef jij wat ik proef? Een zoektocht met 
verschillende opdrachten helpt hen op weg.   

 1 juli tot 31 augustus 2019 

 Voor kinderen tot 12 jaar 

 Gratis voor kinderen, gewone toegangstarief voor volwassenen 
 

Workshop Parelweven 
Voor parelweven moet je geduld hebben. Maar het eindresultaat is een mooie sleutelhanger, 
boekenlegger of armband! 

 Donderdag 4 juli 2019 van 14 tot 16 uur  

 Voor kinderen vanaf 9 jaar  

 Prijs: 6 euro 

 Inschrijven via www.turnhoutspeelt.turnhout.be 

 Let op: de workshop gaat door in het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 
 

Workshop kantklossen 
Groot en klein worden stil zodat je alleen de klosjes hoort terwijl de creaties van fijne draad stilaan 
groeien. Ervaring is niet nodig voor deze tweedaagse cursus. 

 Donderdag 1 en vrijdag 2 augustus 2019, telkens van 13.30 tot 16.30 uur 

 Voor iedereen vanaf 7 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen 

 Prijs: 2 euro per persoon per dag (inschrijven voor één dag is ook mogelijk) 

 Inschrijven: begijnhofmuseum@turnhout.be 

 In samenwerking met Inge Deleu, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 

 
Textieldrukken 
De deelnemers gaan aan de slag met stempels, textielverf en buttons om een eigen, unieke tote bag te 
ontwerpen. Wie liever een katoenen t-shirt pimpt, kan dat zelf meebrengen. 

 Dinsdag 22 augustus 2019 van 14 tot 16 uur  

 Voor kinderen vanaf 6 jaar 
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 Prijs: 6 euro 

 Inschrijven via www.turnhoutspeelt.turnhout.be 

 Let op: de workshop gaat door in het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 
 

Workshop borduren 
Jouw oma heeft misschien merklappen gemaakt als kind. In deze workshop maak je een eigentijdse 
versie van het borduurwerk! 
 

 Vrijdag 30 augustus 2019, doorlopend van 14 tot 16.30 uur 

 Voor iedereen vanaf 7 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen 

 Prijs: 1 euro per knutselaar 

 (Groot)ouders begeleiden hun kinderen bij deze activiteit. Zij betalen het gewone toegangstarief. 

 Inschrijven is niet nodig, maar vol is vol 

 
VOOR SCHOLEN 
 
Rondleidingen aangepast aan de leeftijd en het niveau van de kinderen, eventueel met rondgang door het 
begijnhof.  

 
 

 
PRAKTISCHE INFO 
 
Contact  
Begijnhofmuseum, Begijnhof 56,  
B-2300 Turnhout / +32 14 42 14 48 
www.begijnhofmuseum.be – begijnhofmuseum@turnhout.be 
Facebook – Instagram – Twitter: Musea Turnhout 
 
Het Begijnhofmuseum maakt deel uit van het stedelijke ‘Archief & Musea Turnhout’ en wordt gesteund 
door de Vlaamse overheid 
 
Verantwoordelijke Begijnhofmuseum: Peter Hofland – peter.hofland@turnhout.be - +32 474 94 42 31 
Coördinator Archief & Musea Turnhout: Sofie Wilder – sofie.wilder@turnhout.be -  +32 478 94 30 91 
Communicatieverantwoordelijke: Ingrid Rombaut – ingrid.rombaut@turnhout.be – +32 479 82 36 37 
 
Openingsuren 
Dins- tot zaterdag: 14-17 uur 
Zondag: 11-17 uur 
Gesloten, elke maandag, 1-2 januari & 25-31 december 
 
Toegang 
 Ticket: 5 euro – kortingstarief: 3 euro - jonger dan 18 jaar: gratis 

 Combiticket met het Taxandria- en het Speelkaartenmuseum: 7,50 euro 

 Houders van de Belgische Museumpas: gratis 

 Belgische Museumpas (1 jaar geldig): 50 euro 

 Rondleiding: 50 euro + 5 euro dossierkost 

 Elke woensdag van juli en augustus: gratis toegang + rondleiding om 14 uur 

 Groepen & rondleidingen: te reserveren via gidsen@turnhout.be – +32 14 44 33 55 

 
Parkeertips (betalend) 
Centrumparking de Warande, Wezenstraat 10, Turnhout (betalend)  
Parking Hannuit, hoek Hannuitstraat - Begijnendreef, Turnhout (betalend) 
Parking Nieuwe Kaai, Nieuwe Kaai (gratis – 15-20 minuten wandelen) 
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Hoe bereik je het museum? 
Turnhout is vlot te bereiken vanuit Antwerpen (42 km), Tilburg (35 km), Breda (39 km), Eindhoven (49 km), 
Brussel (95 km), Gent (105 km) en Hasselt (65 km). De stad ligt vlak naast de snelweg (E34), afrit 24 
(Turnhout Centrum). Omwille van wegenwerken kies je tot einde juli beter voor afrit 23 (Turnhout west). 

Het Begijnhofmuseum ligt op 10 minuten wandelen van de Grote Markt.  

 Vanaf de Grote Markt, ga naar het Zegeplein. 
 Wandel verder door naar de Begijnenstraat. 
 Na 300 meter bereik je links de ingangspoort van het begijnhof. 
 Het Begijnhofmuseum vind je na 200 meter aan de rechterkant, naast de schapenweide. 

 
 
 

 


