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Primeur in de cultureel-erfgoedsector 

Eerste tentoonstelling in Vlaamse Gebarentaal met 
de ErfgoedApp 
 

Doof Vlaanderen, Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM en FARO lanceren 
de tentoonstelling 'Over zusters en dove meisjes' in de eerste 
dovenschool van Vlaanderen. De rondleiding met de ErfgoedApp is 
beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en in het Nederlands, een 

primeur. De 
tentoonstelling is de 
komende maanden op 
afspraak te bezoeken in 
het Erfgoedhuis | Zusters 
van Liefde JM in Gent. Een 
studiedag op 2 december 
roept de erfgoedsector op 
om zijn activiteiten en 
collecties toegankelijk(er) 
te maken. 
 

Over zusters en dove meisjes 

Jozef Petrus Triest woonde het 
grootste deel van zijn leven op de plek waar vandaag Erfgoedhuis Zusters van Liefde 
JM huist. Hier werd in 1820 de eerste dovenschool in Vlaanderen opgericht door de 
Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Deze vrouwelijke religieuzen hadden enkele jaren 
daarvoor hun intrek genomen in het klooster van Terhagen in de Gentse Molenaarstraat. 
Om de school in goede banen te leiden, trok de jonge kandidaat-zuster Theresia Verhulst 
speciaal naar Parijs om daar de gebarentaalmethode van priester Abbé de l’Epée te leren 
in het Institut National pour Sourds-Muets. Na haar terugkeer werd ze de eerste 
directrice van de school, tot aan haar dood in 1854.  



Tijdens een tour met de ErfgoedApp krijgt de bezoeker op smartphone of tablet 
informatie te zien in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en in het Nederlands, net als heel wat 
extra informatie, zoals foto’s en filmpjes over de getoonde objecten. 

Op 2 december vindt de studiedag ‘Maak uw erfgoedinstelling toegankelijk voor doven 
en slechthorenden’ plaats in het Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM in Gent. Met op het 
programma onder meer een introductie over de ErfgoedApp door Bram Wiercx (FARO) 
en een rondleiding in de tentoonstelling ‘Over zusters en dove meisjes’ met gebruik van 
de ErfgoedApp met VGT. De begeleiding is in handen van een (horende) gids met 
ervaring in de ErfgoedApp en een (horende) gids met ervaring in gidsen met tolken VGT. 
Doof Vlaanderen geeft info over hoe musea en andere erfgoedinstellingen 
toegankelijk(er) kunnen gemaakt worden voor doven en slechthorenden en over 
vertalen naar Vlaamse Gebarentaal (VGT). 
 

Praktisch 
 

 Erfgoedhuis | Zusters van Liefde JM, Molenaarsstraat 22, 9000 Gent 
 Met de ErfgoedApp van FARO kan u op zoek naar erfgoed in uw buurt, 

erfgoedroutes raadplegen, of bijvoorbeeld schilderijen en andere 
kunstvoorwerpen in musea ‘scannen’ voor meer informatie. Bekijk hoe de 
ErfgoedApp werkt: https://faro.be/erfgoedapp/voorbeelden, of klik op het 
onderstaande beeld voor een trailer. 

 

 
 
 
FARO? 
FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.  
www.faro.be  
 
Doof Vlaanderen? 

https://faro.be/erfgoedapp/voorbeelden
http://www.faro.be/
https://www.youtube.com/watch?v=fD_yh77uYHY&feature=emb_title


Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen 
en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. 
www.doof.vlaanderen  
 
Erfgoedhuis | Zusters van Liefde JM? 
Erfgoedhuis | Zusters van Liefde JM heeft de zorg voor de collectie van de Zusters van Liefde en 
vertelt de geschiedenis van de congregatie en van hun realisaties in het onderwijs, de 
gezondheids- en welzijnszorg.  
https://erfgoedhuis-zljm.org 
 
Perscontact | niet voor publicatie 
 
Voor meer informatie, foto’s en/of interviews kan u terecht bij: 
 
Doof Vlaanderen 
Ludwina Degryse, Ludwina.degryse@doof.vlaanderen  09 224 46 76 
Hannes De Durpel, Hannes.de.durpel@doof.vlaanderen  +32 25 03 32 10 (via afstandstolk) 

 hadedu 
 
Erfgoedhuis | Zusters van Liefde 
Kaat Leeman, kaat.leeman@erfgoed.zvl.org  09 235 82 32 
 
FARO 
Bram Wiercx, bram.wiercx@faro.be  02 213 10 67 
 
 
Roel Daenen 
Manager communicatie, pers en partnerships | hoofdredacteur faro 
T +32 2 213 10 73 
G +32 496 62 66 08 
roel.daenen@faro.be 
 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
Priemstraat 51 | BE-1000 Brussel 
T +32 2 213 10 60 (algemeen onthaal) 
info@faro.be | faro.be | faro.be/tijdschrift 
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