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Het Letterenhuis
Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt 
en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van 
onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 
1800 tot nu.

Deze collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor 
biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. 
Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa, de 
databank van het Letterenhuis. Documenten kunnen in de leeszaal 
worden geraadpleegd.

Schrijvers en lezers, kunst en literatuur, heden en verleden ontmoeten 
elkaar op exposities en presentaties, bij lezingen, rondleidingen en 
literaire talkshows in het Letterenhuis. 

De mooiste stukken uit het archief – inclusief schilderijen, affiches en 
sculpturen – vertellen in de vaste opstelling van het Letterenhuis het 
boeiende verhaal van de Vlaamse letteren in de 19de en 20ste eeuw. 

Wat?
Het geleide bezoek ‘Waar of niet waar?’ is een laagdrempelige 
kennismaking met het Letterenhuis én met de Vlaamse literatuur uit 
de 19de en de 20ste eeuw. Er wordt niet uitgegaan van kennis over 
literatuur of geschiedenis, de nadruk ligt op kijken en spreken.
De aanpak is geschikt voor verschillende NT2 niveau’s (vanaf 1.2 
tot 3 - indicatief).

Hoe?
In een uitgebreid kennismakingsgesprek stellen een museumgids en 
de deelnemers zich aan elkaar voor, waarbij lezen en boeken, musea 
en archieven aan bod komen. Daarna volgt een korte verkenning van 
het museum: de museumgids vertelt hoe het museum is ingedeeld, 
wat er te ontdekken valt en maakt een rondje met de deelnemers om 
hen een aantal dingen te tonen.

Bij een van de objecten in het museum formuleert de gids een 
stelling – en samen met de deelnemers probeert de gids te ontdekken 
of die stelling waar is of niet. Dankzij gerichte vragen van de gids wordt 
er beter naar het object gekeken. Er wordt ook naar andere stukken 
gekeken en samen komt de groep tot een besluit: waar of niet waar?

Tijdens het verdere bezoek werken de cursisten in kleine groepjes 
(ongeveer drie per groepje) aan opdrachten:

• elk groepje krijgt een kaart met een stelling bij een object (een 
schilderij, een handschrift, een voorwerp, …)

• elk groepje gaat op zoek naar het object, bespreekt of de stelling klopt 
of niet en waarom dat volgens hen zo is – ze bekijken ook andere 
museumstukken om daar meer informatie uit te halen
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• museumgids en docent gaan langs bij elk groepje en geven hen tips
• als de groepjes klaar zijn met de opdracht, gaan de gids en de 

volledige groep bij elk groepje horen wat ze ontdekt hebben en wat ze 
over de stelling denken; de gids zorgt voor extra uitleg over het object 
en over de schrijver.

Het bezoek duurt 2 uur.

Voor wie?
Het geleide bezoek ‘Waar of niet waar?’ is geschikt voor NT2-groepen 
vanaf niveau 1.2 tot niveau 3 (indicatief). Naar gelang het niveau 
(en in overleg met de docent) leest de museumgids meer of minder 
fragmenten of laat deze voorlezen, bijvoorbeeld.
Er kan gewerkt worden met max. 20 cursisten per gids.

Voorbereiding nodig?
Een uitgebreide voorbereiding op school is niet nodig – u kunt 
uiteraard al kort iets over het Letterenhuis vertellen. Nuttig is 
bijvoorbeeld om het al even over lezen en schrijvers te hebben, over 
gedichten en romans.

Meer info?
Het aanbod ‘Waar of niet waar?’ is opgenomen in de gratis 
rondleidingen in de stedelijke musea. De toegang tot het museum 
is gratis voor NT2-groepen.

Met vragen kunt u uiteraard steeds terecht bij het Letterenhuis. 
Open op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.
 
Diane ‘s Heeren: diane.sheeren@stad.antwerpen.be



Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22

2000 Antwerpen
letterenhuis@stad.antwerpen.be

www.letterenhuis.be

Wat kunnen wij 
voor u doen?


