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Onderstaand rapport geeft het onderzoek en de waardering weer van de naaimachines die zich
bevinden in museale collecties in Vlaanderen. Uitgangspunt zijn de collecties van een aantal Gentse
musea; Industriemuseum, Huis van Alijn, Design Museum Gent en STAM. Het verzamelen van
naaimachines in deze collecties worden verder afgestemd met deze in andere museale collecties in
Vlaanderen. Zo wil deze waardering niet enkel een waardebepaling geven met betrekking tot de
collecties in van de drie Gentse musea, maar ook aanbevelingen geven en een aanzet zijn voor
afstemming en her verzamelbeleid voor dit type objecten.
Het rapport werd geschreven door Sanne Van Bellingen, kennismedewerker bij ETWIE, op basis van
onderzoek van de naaimachines in de Gentse museale collecties. Het werd nagelezen, gecorrigeerd
en aangevuld door Herman van Wezel, Carl Engelhard en ETWIE.
De waardering kadert binnen de acties die uitgevoerd worden binnen het Netwerk textielerfgoed
Vlaanderen.

In de collectie van het Industriemuseum bevinden zich ruim 200 naaimachines, zowel voor
huishoudelijk als industrieel gebruik. De huidige collectie naaimachines is organisch gegroeid, zonder
dat er een verzamelbeleid aan de basis lag. Frequent worden er nog naaimachines ter schenking of
aankoop aangeboden aan het museum. Dit is ook het geval in andere Gentse musea: Design Museum
Gent en Huis van Alijn. De tendens van schenkingen van naaimachines zal zich wellicht nog enige tijd
doorzetten. STAM heeft vooralsnog geen naaimachines in de collectie.
Bij de collectiemedewerkers van de bovenstaande musea is er nood aan een waardering van de
bestaande collectie om een beter zicht te krijgen op de samenstelling en hiaten. Wanneer deze
gekend zijn, kunnen schenkingen beargumenteerd verworven of geweigerd worden. Tevens kan de
waarde van de gehele collectie bepaald worden en kan er afgestemd worden met andere
collectiebeherende instellingen in Vlaanderen die naaimachines in de verzameling hebben. Dit maakt
het mogelijk om beter en gerichter door te verwijzen of te herbestemmen.
De onderzoeksvragen die in deze waardering centraal staan, zijn:
-

Wat is de (cultuurhistorische) waarde van de collectie naaimachines in de Gentse collectie?
Welk verzamelbeleid dienen de musea te hanteren m.b.t. naaimachines?

Het eerste deel van dit onderzoek gaat in op de naaimachine zelf. Wat is een naaimachine? Hoe
werkt het, wie vond het uit en wat is de evolutie tot op vandaag? In het tweede deel van dit rapport
wordt ingezoomd op naaimachines in museale collecties en meer specifiek op naaimachines in de
Gentse museale collecties. Welke merken of producenten zijn er aanwezig, welke soorten machines
zijn er en waarvoor werden ze gebruikt. Voor de waardering wordt ingezoomd op de toestand,
zeldzaamheid en de historische waarde. Hiervoor worden de meest frequent aanwezige producenten
eruit gelicht en gekaderd. Zo wordt duidelijk waar zich de overlap bevindt en of er hiaten in de
collectie zijn. Er wordt teruggekoppeld naar collecties naaimachines in andere Vlaamse museale
collecties. In de conclusie komt tenslotte alles samen waardoor we een antwoord kunnen geven op
de onderzoeksvragen en de aanleiding van dit onderzoek en de waardering.

Naaimachine - te gebruiken voor machines waarmee materialen zoals textiel of leer genaaid
kunnen worden, gewoonlijk met een naald en schietspoel voor de draad en aangedreven met
een voetpedaal, waterkracht of elektriciteit. 1
Tot het midden van de 18e eeuw was naaien
handenarbeid. Het met de hand naaien van kledij
was echter een tijdsintensieve taak. Daarom
zocht men in verschillende Europese landen en in
de Verenigde Staten naar een machine die dit
handmatig werk kon vervangen in de grote
kleermakerijen. Uit de getuigenis hiernaast uit
1884 is te lezen hoe groot de impact van een
naaimachine was voor een kledingatelier.
De naaimachine was het resultaat van de noden
van haar tijd. Ze werd bedacht en in de praktijk
omgezet om te voldoen aan de acute vraag om
sneller en meer kledij te vervaardigen.
Quote uit "The Sewing machine gazette and journal of
domestic appliances", 1854

De uitvinding van de naaimachine is niet toe te schrijven aan één persoon, maar is het resultaat van
verschillende generaties uitvinders die verbeteringen aanbrachten. De zes meest invloedrijke
uitvinders zijn de Fransman Thimonnier en de Amerikanen Hunt, Howe, Singer, Wilson en Gibbs. Bij
de uitvindingen en ontwikkeling kwam er heel wat onheil, geluk en zelfs een ‘naaimachineoorlog’ aan
te pas.
De naaimachine vormde in zekere zin ook het sluitstuk van een reeks belangrijke uitvindingen. Na het
machinaal spinnen, weven en bedrukken van stoffen, waarbij grote hoeveelheden textiel
geproduceerd werden, was het machinaal verwerken en naaien van deze stoffen het einde van het
creatieproces.
De Franse Barthélemy Thimmonier nam een patent op zijn houten machine in 1830 en had een
fabriek waar 80 van zijn machines uniformen maakten voor het Franse leger. Zijn machine werkte
met één naald en één draad. Helaas werd de fabriek aangevallen door tweehonderd boze naaiers die
werkloosheid vreesden door de uitvinding. Bij de aanval werden alle machines vernietigd en werd de
fabriek in brand gestoken. Thimmonier kon vluchten, met slechts één machine onder de arm. Hij
werkte niet verder aan zijn machine en stierf later arm en alleen in Engeland.
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Art and Architecture Thesaurus,
http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=naaimachine&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300
266668 (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)

In de Verenigde Staten werkten in de eerste helft van de 19e eeuw verschillende uitvinders aan een
naaimachine, met als drijfveer het idee dat een goed werkende naaimachine hen een fortuin kon
opleveren.2
De eerste om met twee draden te werken was Walter Hunt. Helaas
voor hem patenteerde hij zijn ideeën niet, waardoor onder andere
Elias Howe en Isaac Singer zijn ideeën op punt stelden. Howe
startte in 1841 met de ontwikkeling van zijn machine. Hij
bestudeerde zijn vrouw uren terwijl ze naaide en nam in 1846 een
patent op zijn uitvinding. In de VS vond hij geen afnemers en
hopend op meer succes trok hij naar Engeland. Helaas vond hij ook
hier het fortuin niet dat hij zocht en hij keerde later arm terug naar
de VS, waar zijn vrouw stervende was. Na haar dood zag hij echter
zijn (gepatenteerde) ideeën terug in de machines van Singer. Isaac
Singer, werktuigkundige en uitvinder, was gevraagd om een
naaimachine te herstellen, maar besloot dat hij het apparaat nog
kon verbeteren. Singer produceerde op grote schaal ‘zijn’
verbeterde machine. Wat volgde was een ‘Sewing Machine War’
die ook breed door de toenmalige pers werd gevolgd. In 1854
besliste de rechter in het voordeel van Howe. Elias Howe ontving tot aan zijn dood 25 dollar per
geproduceerde naaimachine, en stierf als welgesteld man.3
Singer liet het echter niet aan zijn hart komen en werd al snel wereldwijd de
leider in de verkoop van naaimachines. Door de productiekost naar beneden
te halen en een systeem van afbetaling in te voeren stond zijn naam vanaf
dan gelijk aan betaalbare naaimachines. De eerste Singer-naaimachines in
1851 waren bedoeld voor kleermakers en confectieateliers. Vanaf 1858
lanceerde hij ook een ‘familienaaimachine’. Kleiner, lichter en eleganter was
dit een naaimachine die niet misstond in een salon van de hogere klasse. Hij
bood huisvrouwen en thuisnaaisters de mogelijkheid aan voor een
afbetaling en een levering aan huis van de naaimachine.
Naaimachines werden in den beginne met de hand, met een wiel op de
zijkant of met een voetpedaal bediend. Wanneer de elektrificatie van huishoudelijke toestellen zijn
intrede doet, sprong ook Singer op deze trein. In 1889 bracht hij zijn eerste elektrische naaimachine
uit, met een motor op de zijkant gemonteerd. In 1921 introduceert Singer een elektrische versie van
zijn model 99: de eerste draagbare elektrische naaimachines mét lampje.4
Overal ter wereld ontstonden kleine en grotere bedrijven die van start gingen met de productie van
naaimachines, soms ook als bijproductie naast auto- en vliegtuigonderdelen, fietsen, wapens… In
Europa was Duitsland eind 19e, begin 20e eeuw een grote producent, met bedrijven zoals Adler,
Anker, Dürkopp, Gritzner, Koch, Opel en Pfaff. In Frankrijk bracht Peugeot naaimachines op de markt,
naast onder andere Cornely. De grootste Singerfabriek bevond zich in Kilbowie, Schotland. Dit hield
andere bedrijven in Groot-Brittannië niet tegen om de concurrentie aan te gaan. Ook in België
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Lees ook: Frederick Lewis Lewton, The Servant in the House: A Brief History of the Sewing Machine. Washington, D.C.:
GPO, 1930. Originally published in The Smithsonian Report for 1929: Publication 3056. Washington, D.C.: Smithsonian
Institution, 1930. pp. 559-583. https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/hst/lewton/high/imagepages/image3.htm (laatst
online geraadpleegd op 20/08/2021)
3 “The sewing machine wars: fighting in the streets, in the courts and in the newspapers” in Selvedge; (2006)10, pp. 16-22.
4 http://www.naaimachinegebruiksaanwijzing.nl/singer.htm#.YdbsxmjMI2w (laatst geraadpleegd op 6/01/2022)

werden naaimachines geproduceerd. Helaas weten we weinig tot niets over deze productie. Hier
komen we later in dit rapport nog op terug.
Eens de uitvinding op punt stond, verschilden naaimachines voornamelijk van elkaar door hun
functie en de grondstof die ze konden bewerken. Voor het naaien van zware stoffen heb je andere
draden en naalden nodig. Voor het vervaardigen van hol werk, zoals handschoenen en kousen, is een
aanpassing van de machine nodig. Ook voor onder andere het maken van hoeden, schoenen, zeil,
riemen, leder, knopen, jute of fijnwerk werden speciale machines op de markt gebracht.
Ook vandaag worden wereldwijd nog naaimachines geproduceerd en gekocht, zowel voor industriële
als huishoudelijke toepassingen. Vaak heb je de keuze tussen een mechanische of een elektronische
naaimachine. Een mechanische naaimachine werkt nog steeds zoals de ‘traditionele’ machines. Een
elektronische naaimachine is computergestuurd. Aan de hand van vooraf geprogrammeerde
knoppen kies je je steek of patroon.

De naaimachine vervangt niet één op één het naaien met de hand. Wanneer je naait, gebruik je één
draad en één naald. De naaimachine zoals we die nu kennen gebruikt twee draden en een ingenieus
mechanisme om de stof aan elkaar te stikken. De steken van een naaimachine ontstaan op een
andere wijze dan de steek die je met de hand maakt.
Een huishoudelijke naaimachine maakt gebruik van twee draden, in tegenstelling tot naaien met de
hand, dat over het algemeen met één draad gebeurt. Een van de beide draden is gewonden op een
spoeltje dat los in een houder - het zogeheten schuitje - onder de stof ligt. De andere draad loopt
vanaf het garenklosje boven op de naaimachine via een draadgever naar de naald. Het oog van de
naald zit dichtbij de punt. De naald maakt een op en neer gaande beweging. Gaat de naald omlaag,
dan gaat ook de draadgever omlaag, zodat de draad niet of nauwelijks van het klosje wordt
afgewikkeld. De draad gaat door de stof heen en vormt daar een lusje. Een ingenieus mechanisme
pakt deze lus op en trekt die om het spoeltje heen.5

Werking van de naaimachine, David Macaulay, The way things work, Boston 1988, p. 56-57.
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Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken, Deel 6: De mechanische bewerking der grondstoffen, Gent 1895.
Stephen van Dulken, Patenten op de 19de eeuw : de uitvinding van kroonkurk, vulpen, spijkerbroek, tennisnet, muizenval,
rolschaatsen, papieren zak, fax, zeppelin, veiligheidslift, dieselmoter, afwasmachine, telefoon, stoomlocomotief, Diemen
2003.

Binnen dit rapport hebben we het gemakshalve over ‘de naaimachine’. Maar
helemaal correct is dit niet. Als snel werd er gediversifieerd in soorten machines
naargelang de toepassing of het gebruik. Hieronder geven we een beknopt
overzicht van de soorten machines die we in museale collecties terugvinden.
- Eennaalds naaimachine: 1-naaldsnaaimachines gebruiken een stiksteek of
kettingsteek;
- Tweenaalds naaimachine: 2-naaldsnaaimachines gebruiken een dubbele
stiksteek;
- Overlockmachine: overlock is een steek die over de rand van 2 stukken stof
naait bij een kantsteek, zoom of naad;
- Borduurmachine: een type naaimachine die in staat is een motief, figuren of
tekst te borduren op een stof;
- Kettingsteek naaimachine: kettingsteek naaimachines zijn ontwikkeld voor de
uitvoering van een kettingsteek. Deze steek is een borduursteek die lijkt op een
ketting. De steken zijn lussen die aan elkaar gehecht zijn;
- Knoopsgatmachine: bij een knoopsgatmachine zijn de zijwaartse en voor- en
achterwaartse beweging bij het naaien van een knoopsgat geautomatiseerd;
- Knoopaanzetmachine: knopen kunnen met behulp van een uitgebreid
gamma aan steken worden aangezet. Een knoopaanzet-machine werd
ontworpen om knopen te naaien op alle types kledij;
- Zigzagnaaimachine: zigzag naaimachines werden speciaal ontwikkeld voor de
zigzagsteek, een steek die vaak wordt gebruikt om bijvoorbeeld rafelende stof
af te werken voor omzoming;
- Trensmachine: de trenssteek wordt gebruikt om plekken zoals de hoeken van
zakken en openingen te verstevigen omdat die onder sterke spanning komen te
staan.
Verschillende soorten steken die men vandaag kan instellen op een naaimachine.

Naar de verspreiding en het gebruik van naaimachines werd in België nog geen onderzoek gedaan.
Beperkt onderzoek gebeurde wel al naar de verkoop van naaimachines in de streek rond Eeklo. Aan
de hand van het archief van naaimachinehandel Gabriël in Eeklo werd de verkoop en verspreiding
van naaimachines in het Meetjesland nagegaan. Gezien dit onderzoek kaderde binnen de opleiding
Bedrijfseconomie, ligt de focus dan ook op de economische aspecten van de naaimachine en niet op
productie en gebruik.6
In Nederland werd dergelijk onderzoek wel gevoerd.7 Van een aantal zaken kunnen we aannemen
dat de situatie bij ons niet zo verschillend is dan bij onze noorderburen.
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L. Lievens, Verkoop van naaimachines in de streek van Eeklo: Een casestudy (1880-1950), onuitgegeven masterproef,
UGent, 2016.
7 Zie hiervoor: Irene Cieraad, ‘De naaimachine in beeld. Over kleermakers, naaisters en modemaaksters’ in Ruth Oldenziel
en Carolien Bouw eds., Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998 (Nijmegen 1998), p.
197-230.

Bij de ontwikkeling van de naaimachine zien we dat die vooral in het teken stond van een hogere
productie in kledingateliers en in mindere mate als een toestel voor het huishouden. Toch werd de
machine vanaf eind 19e eeuw zowel gebruikt in ateliers, voor thuisarbeid en huisindustrie als fraai
prestigieus apparaat voor in het interieur.
De vormgeving van de eerste naaimachines voor huishoudelijk gebruik volgden deze van de
naaimeubeltjes. De naaimachines hadden een zwartgelakte gietijzeren behuizing met gouden lijntjes,
bloemmotieven, inlegwerk met parelmoer... De onderstellen hadden dezelfde elegante decoratie.

Verschillende advertenties voor naaimachines waarbij de vormgeving van de machine in het oog springt.

Om de naaimachine bij de huisvrouwen aan de man te brengen werd eind 19e eeuw een bijzonder
verband gelegd, namelijk deze tussen de naaimachine en de fiets. Fietsen was in die tijd een activiteit
voor dames uit de betere kringen. Het fysieke van het naaien werd visueel in de advertenties
gelijkgesteld met het fietsen. Ook in de productie was er een verband; veel producenten van fietsen
en motorfietsen produceerden ook naaimachines. Aanvankelijk werd deze imagokoppeling in
Frankrijk gemaakt, maar later volgden ook de Duitse en Nederlandse producenten.
In de veranderende vormgeving en kleur van de huishoudelijke naaimachine kunnen de
veranderingen in het gebruik en verspreiding in de maatschappij gezien worden. Waren de machines
eerst nog logge, zware en zwarte trapnaaimachines evolueerden deze naar lichtere en draagbare
elektrische machines. De vorm was gelijk aan deze van de handnaaimachines; als kleur werd er
echter vaak gebruik gemaakt van verschillende tinten groen. Nog later werd de naaimachine voorzien
van verschillende naalden, naaldvoetjes en had deze een grote variatie in de soorten steken. Dit ging
gepaard met een verandering naar een witte lichtgewicht machine.

Uit bovenstaande blijkt dat de naaimachine het resultaat is van lang onderzoek en inspanningen van
velen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat naaimachines over de hele wereld hun plek vonden in
musea, niet alleen als een object dat ooit in elke woonkamer opgesteld stond, maar nog meer
omwille van het technische en industriële vernuft dat erachter schuilgaat.
“Sewing machines were originally collected by Smithsonian Institution curators because of
this importance to the early history of technology. Increasing interest in design, material
culture, social and cultural history, economic history, labor history, technical communication,
and advertising closely relates to the sewing machine industry and ensures that sewing
machines will continue to be researched and explored"8
In de online catalogus van talrijke wereldberoemde musea worden naaimachines teruggevonden
zoals in het Victoria & Albert Museum in Londen.9

Een greep uit de naaimachines in de collectie van het Smithsonian Museum
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Sewing Machines, HistoricalTrade Literature in Smithsonian Institution Collections (laatst online geraadpleegd op
20/08/2021 https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/Trade-Literature/Sewing-Machines/pdf/sewing-machines.pdf).
Naaimachines in de collectie van het Smithsonian: https://www.si.edu/search/collectionimages?edan_local=&edan_q=sewings%2Bmachine& (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)
9 Zie: https://collections.vam.ac.uk/search/?kw_object_type=Sewing%20machine (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)

Daarnaast is de naaimachine ook een
object dat vanwege zijn vormgeving
verzameld wordt. In het Museum of
Modern Art in New York werden er
naaimachines opgenomen in de
collectie.10 De collectie van Alfaro
Hoffman, een gekende verzamelaar
van huishoudelijke apparaten omwille
van hun design, bevat ook
naaimachines.11
Naaimachines verzameld omwille van hun
vormgeving, Collectie Alfaro Hofmann

Wereldwijd zijn er tal van verzamelaars van naaimachines. Vaak worden naaimachines verzameld
omwille van een bepaald aspect, uit een bepaalde periode, van een bepaalde producent of afkomst.
Vele van de naaimachineverzamelaars zijn actief op International Sewing Machine Collectors' Society
(ISMACS).12 De website is dan ook een bron aan informatie over producenten, machines en periodes.
Er kunnen contacten gelegd worden met andere verzamelaars en er bestaat een ‘forum’ waar vragen
gesteld worden en informatie uitgewisseld wordt. Via dit forum, en vooral bij de zoektocht naar
machines van Belgische productie, kwamen wij in contact met verschillende verzamelaars in
Vlaanderen die ons wilden helpen met ons onderzoek en de waardering. Een ander platform voor
verzamelaars is de vereniging "Der Schlingenfaenger”.13 Sinds 1988 wordt door hen een tijdschrift
uitgegeven door waarin machines, producenten, bedrijfskronieken en dergelijke onder de loep
genomen worden. Jaarlijks is er een meerdaagse bijeenkomst waar leden elkaar ontmoeten en
kennis én machines uitwisselen. De vereniging focust zowel op huishoudelijke, industriële als op
kindernaaimachines.
De website van Der Schlingenfaenger stelt:
Verzamelen beperkt zich niet tot het verzamelen van naaimachines, maar veeleer over
geschiedenis, techniek en persoonlijke contacten met andere verzamelaars. In principe hoef je
niet te zoeken naar rariteiten, die vaak heel duur moeten worden betaald. Er zijn veel mooie
en technisch interessante machines en accessoires die onze aandacht verdienen.14
Naast huishoudelijke en industriële naaimachines worden ook kinder- of speelgoednaaimachines
verzameld. Ook catalogi, advertenties, naalden en naaldbrieven, reclameartikelen zoals asbakken en
zakspiegels en posters vormen het onderwerp van tal van verzamelingen.
Der Schlingenfaenger deelt de naaimachines in drie tijdsperiodes in, waarin de focus voornamelijk
ligt op machines die in Duitsland geproduceerd werden: voor 1870, 1870 - 1900 en 1900 - 1960.
Algemeen geldt voor het verzamelen van naaimachines: hoe ouder, hoe zeldzamer.
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Zie: https://www.moma.org/search/?bucket=2&query=sewing (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)
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12 Zie: https://ismacs.net/index.html (laatst geraadpleegd op 16/12/2021)
13 Zie: http://www.schlingenfaenger.de/ (laatst geraadpleegd op 04/01/2022)
14 http://www.schlingenfaenger.de/sammeln.html (laatst geraadpleegd op 04/01/2022)
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We konden in contact komen met twee verzamelaars die bereid waren mee te helpen aan de
waardering van de naaimachines en die ons een inkijk gaven in hun eigen verzameling.
Herman van Wezel woont in Nederland en verzamelt
vooral industriële naaimachines. Hij werkte zelf in de
confectie-industrie en heeft daarom als verzamelaar ook
een kennis en interesse in industriële machines. In het
verleden verkocht hij reeds een groot deel van zijn
verzameling aan een Chinees privémuseum.
Carl Engelhard uit Poelkapelle verzamelt voornamelijk
huishoudelijke naaimachines van eind 19e eeuw, waarbij
de focus vooral ligt op machines van het Europese
vasteland. Zijn, naar eigen zeggen, bescheiden
verzameling bestaat uit handbediende naaimachines
waarbij hij oog heeft voor zowel de technische als de
esthetische aspecten van de naaimachine.

Beeld uit de verzameling van Carl Engelhard

Wat opvalt bij de verzamelaars van naaimachines is de openheid waarmee omgegaan wordt binnen
de verzamelaarsgemeenschap. Binnen ISMACS, Der Schlingenfaenger maar ook onderling wordt
kennis en expertise gedeeld, worden machines gekocht en doorverkocht en wordt er contact
gehouden.

Een bevraging bij alle erkende Vlaamse musea in het voorjaar van 2021 in kader van de veldtekening
textielerfgoed peilde naar de aanwezigheid van textiel en textielerfgoed in de eigen museale
collecties.15 In de antwoorden kwam naar voor dat de musea in de meeste gevallen ook één of
meerdere naaimachines in de collectie hadden en dat deze ook nog steeds regelmatig aangeboden
worden. Hierin verschilt de situatie van de Gentse museale collectie dus niet van deze in andere
musea.
Bij de start van deze waardering werd niet alleen in kaart gebracht wat zich in de collectie van de vier
Gentse musea bevond, maar ook in de collectie van andere musea in het netwerk textielerfgoed.
Hieronder volgt een oplijsting met een schatting van het aantal machines. Gereedschappen en
aanverwante objecten werden hierin niet meegerekend, net zoals naaitafels waarvan de machine
werd gedemonteerd.
Gentse musea:
15

Industriemuseum – ca. 200 objecten

Naast bedrijfs- en academisch erfgoed coördineert ETWIE deze beleidsperiode het netwerk textielerfgoed als één van de
drie themanetwerken die deze beleidsperiode centraal staan. Samen met Industriemuseum, Design Museum Gent, Texture,
Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST Ronse, Stadsmuseum Lokeren, SteM Sint-Niklaas, PARCUM, MAS,
Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en Openluchtmuseum Bokrijk wordt een veldtekening gemaakt waarbij
duidelijk moet worden wat textielerfgoed is, wie iets kan, wie iets weet en wie iets heeft. In kader van deze veldtekening
werden in 2021 alle erkende musea in Vlaanderen bevraagd.

-

Huis van Alijn – ca. 30 objecten
Design Museum Gent – 8 objecten
STAM - 0

Niet alle Vlaamse musea werden in detail naar de aanwezigheid van naaimachines bevraagd. Er werd
vertrokken vanuit musea die zetelen in de stuurgroep van het Netwerk textielerfgoed Vlaanderen. De
erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht en Erfgoedplus geven aanvullend een beeld van naaimachines in
andere museale collecties. Een snelle zoektocht toont dat er ook naaimachines zijn in MOU
Oudenaarde, Museum van de gemeente Melle, Taxandriamuseum, Begijnhofmuseum, Musea SintNiklaas… Naar alle waarschijnlijkheid bevinden zich in andere stedelijke en heemkundige musea nog
naaimachines. Daarnaast is de naaimachine nog in veel huishoudens aanwezig, al dan niet actief of
als verzamelobject. Naaimachines worden ook nog actief verkocht, gekocht en gebruikt in
huishoudens en industrie. Doordat ze nog veelvuldig aanwezig zijn in huishoudens, worden ze ook
regelmatig aangeboden ter schenking op aankoop aan musea of verzamelaars.
De musea waarvan een lijst met naaimachines in de collectie werd verkregen, werden ook bekeken
door de verzamelaars en aan het einde van dit rapport geplaatst naast de waardering van de drie
Gentse museale collecties.
-

Modemuseum Hasselt - 16 objecten
MAS - ca. 10 objecten
MoMu - ca. 19 objecten
Texture ca. 15 objecten
MUST Ronse ca. 50 objecten (niet geïnventariseerd of beschreven, aantal is een schatting)

Uit de aanleiding voor dit onderzoek en de waardering vloeien twee grote onderzoeksvragen:
-

Wat is de (cultuurhistorische) waarde van de collectie naaimachines in de Gentse collectie?
Welk verzamelbeleid dienen de musea te hanteren m.b.t. naaimachines?
• Waar bevinden zich hiaten?
• Waar is er overlap?
• Hoe kan afgestemd worden?

Door de diversiteit van de Gentse museale collecties, wordt de collectie opgedeeld in twee grote
deelcollecties; de huishoudelijk en de industriële naaimachines. Doordat de vraagstelling licht
verschillend is voor de huishoudelijke en voor de industriële naaimachines is dit ook de opdeling die
we hanteren.
Industriële machines

Huishoudelijke machines

Onderverdelen naargelang de
industrietak / gebruik

Onderverdelen naargelangd de
producent / merk

Hiaten opsporen

Chronologie / tijdsperiodes

Actief verwervingsbeleid hiaten

Overlap opsporen
Hiaten opsporen m.b.t. Belgsische
producenten
Afstoot
Passieve verwerving hiaten

Vertrekpunt zijn zoals gezegd de naaimachines van het Industriemuseum, Design Museum Gent en
het Huis van Alijn. Deze drie musea, hierna de Gentse museale collectie naaimachines genoemd,
hebben samen de grootste collectie naaimachines in Vlaanderen.
Onder de noemer ‘naaimachines’ worden niet enkel naaimachines in strikte zin verstaan. In deze
waardering verstaan we hieronder even goed borduur-, overlock- en andere machines. We maken
geen onderscheid tussen mechanisch of aangedreven. Ook de periode waarin ze geproduceerd en
gebruikt werden, is niet van belang. We beperken ons evenwel enkel tot de machines en hun directe
accessoires zoals naaitafels en stoelen wanneer deze een geheel of ensemble vormen.
Gereedschappen zoals naalden en scharen worden buiten beschouwing gelaten evenals
documentatie, handboeken en catalogi.

Als methodiek voor het waarderen werd gekozen voor ‘Op de museale weegschaal’. Deze methodiek
is eenvoudig aan te passen aan de noden en toe te passen op een waardering van zowel objecten als
deelcollecties. Als referentiekader wordt Vlaanderen gebruikt. Met de Gentse collectie als
uitgangspunt en andere museale collecties in Vlaanderen als referentiekader, kan een goed beeld
geschetst worden van de overlap en de hiaten in de collecties naaimachines.
Deze waardering werd uitgevoerd binnen een beperkte tijdsperiode, tussen augustus en december
2021. Dit vereist dat er keuzes moeten gemaakt worden naar de afbakening en de diepte van het
waarderen. Zo is er geen ruimte om de collectie op objectniveau te waarderen, maar de collectie
onder te verdelen in kleinere deelcollecties. Dit sluit echter niet uit dat individuele uitspringers en
dubbels niet aan de oppervlakte zullen komen.
De criteria die gehanteerd worden voor de waardering komen voort uit de aanleiding en
vraagstelling. Mede ook vanuit pragmatisch oogpunt wordt de nadruk gelegd op drie criteria,
namelijk de toestand, de zeldzaamheid en de historische waarde. Er werd gekozen om deze criteria
eruit te lichten die nodig zijn om antwoord te geven op de vraagstelling.

Er werd gekozen om de naaimachines onder te verdelen in twee grote groepen, namelijk de
machines die gebruikt werden in de industrie en de huishoudelijke toestellen. Binnen de
huishoudelijke naaimachines werden ze gegroepeerd volgens producent / merk om zo te komen tot
een overzicht waar zich een overlap bevindt.

Zeldzaam

Toestand

heid

Verkeert het object
/ deelcollectie in
goede toestand?

Is het object uniek in de
Gentse collectie?

Is het object / de
deelcollectie
compleet? Mist het
geen essentiële
onderdelen?
Zijn vorm en
functie zijn
betrouwbaar te
reconstrueren?

Is het object ook nog
aanwezig in andere museale
collecties in Vlaanderen?
Is het in hoge mate
representatief voor een
bepaalde periode, plaats,
stijl, stroming, gebruik,
thema, gemeenschap?
-> zowel object als
deelcollectie

Historisch

Het is representatief voor
het dagdagelijks leven in
België
Het object / deelcollectie
draagt informatie bij over
de industriële en
technische geschiedenis
wereldwijd
Het is een product van
Belgische industriële
geschiedenis
-> zowel object als
deelcollectie

In de Gentse museale collectie bevinden zich verhoudingsgewijs meer huishoudelijke naaimachines
dan industriële toestellen. Het gros van de industriële machines bevindt zich in de collectie van het
Industriemuseum.
De industriële naaimachines worden zowel met de voet bediend als aangedreven (elektrisch of aan
de hand van een centrale aandrijving op basis van bijvoorbeeld stoom).
Volgende industrietakken bevinden zich in de collectie:
Schoenmakerij en lederverwerking
Deze naaimachines worden gebruikt voor zowel het
maken als het afwerken van producten uit leder. Ze zijn te
herkennen aan hun lange arm. Ook machines voor het
naaien van Pique-naden (de naad bovenop schoenen of
handschoenen) vinden we hier terug.
o In de collectie bevinden zich zes machines in het
Industriemuseum, één dubbel in het Huis van Alijn.
o Van dit type zijn meerdere gelijkaardige machines
aanwezig. Er kan een selectie gemaakt worden op basis
van toestand en zeldzaamheid.
o Diverse producenten zijn aanwezig in de collectie.
Naaimachine voor leder. Collectie
Industriemuseum, V08619
1

o Een bijzondere machine is de Singer 29K58, gebruikt in de
leder verwerkende industrie onder andere voor het naaien van
Piqué naden ( zie afbeelding hiernaast, Collectie
Industriemuseum, V08615). De machine en het onderstel zijn in
originele en goede staat en is een vroeg model van dit type.
Binnen de lederverwerkende industrie is deze naaimachine een
uitspringer.

Naaimachine voor het naaien en herstellen van
jutezakken, producent: Adlernähmaschinen Werke AG,
Type 105-00. Collectie Industriemuseum, V15217.
2

Jute
Deze naaimachines worden gebruikt voor het
naaien en herstellen van jutezakken.
o
Van dit type zijn er meerdere machines
aanwezig. Er kan een selectie gemaakt worden op
basis van toestand en zeldzaamheid.
o
In de collecties van het Industriemuseum,
Huis van Alijn en Design Museum Gent bevinden
zich zes machines voor de jute-industrie, waarvan
twee dubbel.
o
Diverse producenten zijn in de collecties
aanwezig.

- Natnaaimachine
Deze naaimachine werd in het registratiesysteem beschreven als een
machine voor het aaneennaaien van aandrijfriemen. Na nazicht bleek
dat het hier gaat om een natnaaimachine:
Na het weven wordt de textiel veredeld. Bij het veredelen van het
geweven goed, moet het materiaal verschillende bewerkingen
ondergaan, zoals bleken, ruwen verven etc. Hiervoor moet het materiaal
door allerlei baden lopen en daarom worden de textielbalen aan elkaar
genaaid met een eendraads kettingsteek zodat ze weer gemakkelijk van
elkaar te scheiden zijn tot de oorspronkelijke lengte. De machines staan
op wielen om gemakkelijker naar de verschillende baden te brengen. Ze
worden nog steeds gebruikt, nu met een motor erop.16
o In de collectie van het Industriemuseum bevinden zich drie van deze
machines.

16

Aanvulling door Herman van Wezel.

Borduurmachine in de collectie van Cornely. Collectie
Industriemuseum, V02515.
3

Industriële naaimachine op tafel van Köhler
Bernhard, merk Beka. Dit is een driedraadsoverlock, bedoeld om zware stoffen te naaien.
Collectie Industriemuseum, V02510
5

-

Borduren
Borduurmachines zijn een soort naaimachines die
geen stukken stof aaneen naaien, maar die figuren,
motieven of letters op de stof borduren.
o
Borduurmachines in de collectie zijn
voornamelijk van Cornely. Ook Singerborduurmachines bevinden zich in de collectie.
o
In de collecties bevinden zich meerdere
borduurmachines. Er kan een selectie gemaakt
worden op basis van toestand en zeldzaamheid.
Machines in onvolledige toestand kunnen
vervolledigd worden.

Bontstikmachine op tafel van het merk Dürkopp.
Collectie Industriemuseum Gent, V40048
4

Andere (semi-)industriële naaimachines
Van een groot deel van de industriële naaimachines is niet gekend of geweten binnen welke
industrietak ze gebruikt werden, ook wat beschreven staat als semi-industriële naaimachines
vallen hieronder. Het gaat hier onder andere over overlockmachines, machines voor
kleermakers, confectie, het naaien van knoopsgaten, aannaaien van knopen, trensmachine,
zigzagmachines, bontstikmachine, etc.
o Van verschillende machines zijn er meerdere van dit type aanwezig, er kan een
selectie gemaakt worden op basis van de toestand en de zeldzaamheid.
o Diverse producenten zijn aanwezig in de museale collecties van Industriemuseum,
Huis van Alijn en Design Museum Gent. De meest voorkomende zijn Singer, Cornely
(speciaal voor de borduurmachines), Pfaff, Dürkopp.

Voor we een analyse maken van de aanwezige producenten en soorten naaimachines is het
belangrijk om stil te staan bij de manier waarop deze verworven worden. Het gros van de
naaimachines in de Gentse collectie werd verworden door schenking van particulieren. Dit is bijna
altijd het geval bij de huishoudelijke machines. Bij veel machines is de manier van verwerving niet
gekend of werd deze niet geregistreerd. De meeste machines waarvan de verwerving gekend is,
werden geschonken. Er kan gesteld worden dat de machines in de collectie hierdoor ook een
doorsnede zijn van de naaimachines die men thuis had in een bepaalde periode. Dit impliceert ook
dat bijvoorbeeld merken of machines die in het Gentse niet verdeeld werden, weinig of niet in de
collectie vertegenwoordigd zijn.
Hieronder worden opeenvolgend een aantal merken of producenten besproken die veelvuldig
aanwezig zijn in de Gentse museale collecties. Na een korte context en historiek van het merk wordt
gekeken welke machines zich hiervan in de collectie bevinden.

Singer
Opgericht in 1851 als Singer Manufacturing Company door Isaac M. Singer in de Verenigde Staten is
dit tot op vandaag ook het meest bekende naaimachinemerk. Singer, met fabrieken in New Jersey en
Scotland, werd dan ook al vroeg en wereldwijd verdeeld als huishoudelijke naaimachine. Over de
geschiedenis van de Singer naaimachine, de manier waarop ze op de markt gebracht werden en
geconsumeerd werden, werd al uitgebreid onderzoek gedaan en gepubliceerd. Singer was zoals
hierboven gezegd de wereldleider in de productie van naaimachines. Begin 20e eeuw verkocht Singer
alleen meer naaimachines dan alle andere producenten samen.
“The sewing machine was one of the first standardized and massmarketed complex consumer
durables to have been diffused widely around the world before 1920. This global diffusion
was almost the sole responsibility of one firm, Singer.”17
Het is dus logisch dat dit zich vertaalt in de Belgische huishoudens en dus ook in de schenkingen aan
de musea. Singer naaimachines zijn ook makkelijk te dateren aan de hand van het serienummer.
Online zijn tal van lijsten te vinden om na te gaan wanneer en waar de machine werd
geproduceerd.18 Naast naaimachines produceerde Singer ook naaitafels, bijpassende stoelen en
andere benodigdheden zoals naaidoosjes en dozen voor naaimachines.
In de Gentse musea is Singer het merk dat het meest aanwezig is. Er is evenwel een
oververtegenwoordiging van machines uit een bepaalde periode.

17

Andrew Godley, “Selling the Sewing Machine Around the World: Singer’s International Marketing Strategies, 1850–1920”
in: Enterprise and Society, 2006, p. 266.
18 Onder andere https://web.archive.org/web/20110101045156/https://www.singerco.com/support/serial_1letter.html
(laatst geraadpleegd op 14/12/2021)

Type 12 – New Family: dit is de
oudste Singermachine uit de collectie van
Industriemseum, Huis van Alijn en Design
Museum Gent. Een naaimachine uit
massaproductie, maar zeer gewild bij
verzamelaars.

Singer type 12 New Family, 1884. Collectie Industriemuseum,
V02538

- Type 15K was het meest succesvolle ontwerp naaimachine
van Singer ooit. Het werd meer dan 100 jaar lang geproduceerd
en was geschikt voor huishoudelijk en licht industrieel werk.19
Dit type is ook frequent aanwezig in de Gentse museumcollectie,
vaak in goede staat en gemonteerd op een Singer-naaitafel. Er
zijn meerdere machines van dit type aanwezig, er kan een
selectie gemaakt worden op basis van de toestand en
volledigheid.

Singer 15K, 1905. Collectie Industriemuseum

- Type 221 – Featherweight. Dit is een kleine en, zoals
de naam het zegt, licht toestel. Het was een populaire
naaimachine en werd lang geproduceerd.20 Dit is het
enige van dit type toestel in de collectie.

Singer type 221, Featherweight. Ca. 1949. Collectie
Industriemuseum, V28765.

De Singer naaimachines in de collectie bevinden zich vaak op een naaitafel. Dit is niet altijd de
originele Singertafel en kan zelfs van een andere producent zijn. Verzamelaar Herman van Wezel
stelt dat dit geen probleem hoeft te zijn. Dit is hoe er omgegaan werd met het materiaal en geeft een
tijdsbeeld weer.

Elna
Een tweede merk dat frequent aanwezig is in de museale collecties is Elna. Elna werd geproduceerd
door de Ateliers Mécaniques de Précision Tavaro SA in Zwitserland. Tavaro was voorheen een
19
20

Zie ook: https://www.singersewinginfo.co.uk/15 (laatst geraadpleegd op 14/12/2021)
Zie ook: https://www.singersewinginfo.co.uk/featherweight/ (laatst geraadpleegd op 14/12/2021)

producent van precisie-instrumenten en wapens.21 De eerste Elna naaimachine die de fabriek in 1940
verliet had geen naam, maar werd bekend als The Grasshopper, omwille van zijn kenmerkende
groene kleur.22 De machine werd al snel populair door een aantal elementen. In de eerste plaats
door zijn vrije arm, ervoor alleen gebruikelijk bij industriële naaimachines, die meer bewegingsruimte
gaf. Daarnaast had de machine ook een ingebouwde motor en een verticale positie van de spoel. In
de tweede plaats was het mogelijk om de machine na gebruik op te bergen in de bijhorende metalen
koffer die ook dienst deed als werktafel. Alles samen woog hij iets minder dan zeven kilogram.
-

-

-

De Grasshopper is veelvoudig aanwezig in de Gentse collecties: acht maal in
Industriemuseum en drie maal in Design Museum Gent, meestal in goede en complete staat.
Deze wordt nog regelmatig aangeboden. Het exemplaar in Industriemuseum met bijhorende
kast is echter uniek.
De opvolger van de Elna 1 of Grasshopper was de Supermatic of Elna 2. Deze bevindt zich
twee maal in Industriemuseum, één maal in Huis van Alijn. Hierna volgde nog de Elna Zigzag
of Elna 3, aanwezig in het Industriemuseum.
Een hiaat in de collectie Elna naaimachines is de Elna Lotus, ontworpen door Raymond Loewy
en zijn Compagnie d'Esthétique Industrielle (CEI).23 Deze zou de evolutie van de Elna
naaimachines compleet maken.

Elna Lotus. Foto: Collectie Alfaro
Hoffmann
Elna 1 of Grasshopper op bijhorende kast.
Collectie Industriemuseum, V02502.

Elna 2 of Supermatic. Collectie
Industriemuseum, V02583.

Overige buitenlandse producenten
In de collectie van Industriemuseum, Huis van Alijn en Design Museum Gent bevinden zich nog tal
van andere, voornamelijk buitenlandse producenten. Ze allemaal onderzoeken en kaderen, zou ons
te ver brengen. De meeste naaimachines uit de eerste helft van de 20e eeuw zijn vaak gelijkaardig
qua vormgeving en functionaliteiten. We halen hier een aantal naaimachines uit die volgens de

21

Meer info over Elna: https://en.wikipedia.org/wiki/Elna_(Swiss_company) en http://needlebar.org/main/elna/ (laatst
geraadpleegd op 14/12/2021).
22 Over de Grasshopper werd een aparte website gewijd: http://elna-grasshopper.com/
23 Zie: https://www.moma.org/collection/works/4067 (laatst geraadpleegd op 14/12/2021)

verzamelaars, die we tevens als kenners beschouwen, bijzondere exemplaren zijn. Ze worden als
bijzondere exemplaren beschouwd omwille van hun zeldzaamheid, volledigheid, toestand of
techniek.
Een bijzonder naaimachine is onderstaande machine. Zowel de producent als de datering zijn
onbekend. Ondanks er quasi niets geweten is over deze naaimachine wordt ze door beide
verzamelaars, Herman van Wezel en Carl Engelhard, als een zeer bijzonder toestel aangeduid.
Mogelijks zou het een machine zijn van een Belgische producent. Men ging verder op onderzoek
binnen de gemeenschap van de internationale verzamelaars, Der Schlingenfänger.

Links en midden: Zicht op de onbekende, maar voor verzamelaars fascinerende naaimachine in de opstelling van het
toenmalige Museum voor Volkskunde. Rechts: meer recente foto, Collectie Huis van Alijn, 2018-035-373.

In de collectie van Design Museum Gent
bevindt zich een naaimachine van General
Electric die een zeldzame voorloper is van
de Singer Featherweight en zeker het
bewaren waard.

Collectie Design Museum Gent,
DMG_T_00824_ORANJE

Pfaff is een Duitse producent, opgestart in de 19e eeuw en nog steeds actief. Vooral naaimachine
V02586 (IM) bevindt zich in zeer goede staat, met originele koffer en naaitafel. Pfaff wordt ook
teruggevonden bij de (semi-)industriële machines.
Gritzner was een Duitse producent van naaimachines, fietsen en motorfietsen en had de grootste
fabriek van het Europese vasteland. Eind jaren 1950 werd de fabriek overgenomen door Pfaff. De
types naaimachines van Gritzer die zich in de collectie bevinden verschillen weinig van machines van
dit type van andere producenten begin 20e eeuw.
Anker Werke produceerde net zoals veel fabrikanten in de 19e eeuw naast naaimachines ook fietsen,
motorfietsen, kassa’s en boekhoudmachines. In 1958 fuseerde het bedrijf met Phoenix Sewing
Machines AG. Het bedrijf stopte tien jaar later met de productie van naaimachines. Van Anker, dat na

de oorlog in de DDR geproduceerd werd, bevinden zich een typische machine in de collectie van
Industriemuseum (V02595) en twee naoorlogse machines.

Pfaff naaimachine met tafel en koffer. Ca.
1911. Collectie Industriemuseum, V02586.

Anker naaimachine. Datering eerste helft 20ste
eeuw. Collectie industriemuseum, V02595.

Europese naaimachineproducenten, die in de collectie aanwezig zijn, komen voornamelijk uit
Duitsland. Veelal zijn naaimachines niet het hoofdproduct, maar worden ook andere goederen zoals
fietsen, auto- en vliegtuigonderdelen en wapens gemaakt.
Belgische producenten
Over Belgische producenten van naaimachines is weinig tot niets geweten. Ook bij het onderzoek
voor deze waardering en bij navraag bij de twee Europese naaimachineverzamelaarsorganisaties
werd geen informatie over Belgische producenten teruggevonden. Nochtans zullen er ook bij ons
naaimachines geproduceerd zijn, net zoals dat het geval was in onze buurlanden. Wellicht viel de
productie in België samen met de ontwikkeling van de ijzerverwerkende industrie rond Luik en
Herstal. Een meer uitgebreid onderzoek in archieven en literatuur dringt zich hier op, maar kon niet
binnen de periode van deze waardering uitgevoerd worden.
Producenten die we in de collectie terugvonden die met zekerheid uit België afkomstig zijn, zijn Pax,
met vestigingen in Luik en Herstal, en Pestiaux, tevens uit de regio rond Luik. Er zijn een aantal
machines van het merk ‘Ganda’ in de collectie. Dit is echter geen Belgische naaimachine, maar een
Duitse die door een Gentse handelaar verkocht werd onder zijn naam. Desalniettemin is het
interessant om te zien hoe handelaars hun de merken eigen maakten.

Duvilers, waarvan er zich een aantal machines in de collectie
bevinden, zou mogelijks ook Gentse verdeler of producent zijn.
Machine V09958 heeft als opschrift Duvilers Gand, maar is een
naaimachine van het Duitse Gritzner. De rijk versierde
naaimachine V02522-001 heeft tevens als merknaam L.
Duvillers, maar is een Duitse machine die onder licentie van
Singer gemaakt werd en bekend stond als een zeer degelijke
machine.

Een aparte categorie die hier niet apart uitgelicht wordt, zijn speelgoed- en kindernaaimachines.
Zoals bij de meeste huishoudelijke toestellen werden ook van de naaimachines speelgoedvarianten
voor kinderen gemaakt. De kleine naaimachientjes konden lichtjes hebben, bewegen en/of geluid
maken. Vaak zijn ze versierd met florale motieven of tekeningen voor kinderen, zoals elfjes. Binnen
de verzamelaars zijn dit zeer gegeerde objecten die een aparte verzamelcategorie vormen. In het
Huis van Alijn zijn er twee
dergelijke naaimachines
aanwezig.
Speelgoedmuseum
Mechelen heeft ook
speelgoednaaimachines in
de collectie en ontsloten op
Erfgoedinzicht.
Speelgoednaaimachines in de collectie van Huis van Alijn, 2007-150-698 en 2007-150-679

Nog een aparte machine dat zich ook in Huis van Alijn bevindt is
een handnaaimachine; een kleine naaimachine van Japanse
makelij om naden te stikken.

Handnaaimachine, Sew-Ette. Collectie Huis van Alijn, 2007-150-364

In deze conclusie koppelen we terug naar de oorspronkelijke vraagstelling en geven we een
antwoord op de globale vraag wat de toestand, zeldzaamheid en historische waarde is van de
collectie naaimachines in de Gentse musea.

-

Verkeert het object / deelcollectie in goede toestand?
Is het object / de deelcollectie compleet? Mist het geen essentiële onderdelen?
Zijn vorm en functie zijn betrouwbaar te reconstrueren?

Globaal gezien is de toestand van de huishoudelijke en industriële naaimachines matig tot goed. Het
ontbreken van de kleine en losse onderdelen van de naaimachines zijn het meest voorkomend. De
toestand en volledigheid kon niet in detail onderzocht worden doordat de waardering op papier
plaatsvond. Hierdoor konden de minder of slecht zichtbare delen op de foto niet bekeken worden.
Fysiek onderzoek van de naaimachines, waarbij teruggekoppeld kan worden naar catalogi,
handleidingen of publiciteitsbeelden, is nodig om de volledigheid correct na te gaan.
Om een meer compleet beeld te geven van het gebruik van de naaimachines, zowel in huishoudens
als in de industrie, is het interessant om ook strijkapparatuur, scharen of materiaal om de stoffen te
knippen erbij te betrekken. Patronen, platen, gereedschappen, naaitafels en -stoelen werden ook
gemaakt en verdeeld door de producenten en kunnen het verhaal van de naaimachine en hun
gebruik vervolledigen.

-

Is het object uniek in de Gentse collectie?
Is het object ook nog aanwezig in andere museale collecties in Vlaanderen?
Is het in hoge mate representatief voor een bepaalde periode, plaats, stijl, stroming,
gebruik, thema, gemeenschap?

De naaimachines in de Gentse musea zijn niet actief verzameld of verworven omwille van bepaalde
aspecten. De meeste machines werden, tot zover gekend, verworven door schenking. Dit geeft een
beeld van de naaimachines die zich in de Gentse, en bij uitbreiding Vlaamse huishoudens bevonden.
De meest bekende en gekende producent van naaimachines is Singer, het is dan ook niet
verwonderlijk dat dit ook de meest aanwezige producent is in de collecties.
In de Gentse museale collecties bevinden zich veel dubbele exemplaren. Dit omhelst in de eerste
plaats meerdere toestellen van eenzelfde model. In de tweede plaats zijn er qua type toestel ook
dubbels te vinden.
We zagen dat de Gentse collectie naar aantallen de grootste en daardoor ook de meest diverse
collectie naaimachines bevat. Maar ook bij tal van andere musea in Vlaanderen vinden we
naaimachines terug. De toestellen die zich meerdere keren in de Gentse musea bevinden, bevinden
zich meestal ook nog in andere museale collecties in Vlaanderen. Een absolute overlap is er echter
niet. Dit toont de diversiteit van wat er op de markt en in gebruik was.
De naaimachines in de museale collecties weerspiegelen de types, merken en soorten naaimachines
die men in een bepaalde periode in huis in gebruik had. In die zin is de collectie naaimachines zeker
representatief te noemen voor de periode, stijl en gemeenschap waarin ze gebruikt werden. De

diversiteit in merken of producenten aanwezig voor eenzelfde type en binnen eenzelfde periode
toont de diversiteit in machines die op de markt aanwezig waren.

-

Is het object representatief voor het dagdagelijks leven in België?
Draagt het object / deelcollectie informatie bij over de industriële en technische
geschiedenis wereldwijd?
Is het een product van Belgische industriële geschiedenis?

De verschillende types huishoudelijk naaimachines, zowel de meest courante, maar ook minder
bekende producenten, bevinden zich in de collecties. Zo geeft de Gentse museale collectie een goede
en representatieve doorsnede van de naaimachines die verkocht, gekocht en gebruikt werden.
Verschillende types huishoudelijke machines bevinden zich in de collectie. De evolutie die de
naaimachine meemaakte, van aangedreven door hand en voet naar elektrische machines, is
aantoonbaar in de collectie. De evolutie in vormgeving en kleurgebruik is ook aanwezig.
Bij de (semi-)industriële machines bevindt er zich een diversiteit in verschillende industrietakken.
Onder andere machines voor lederverwerking, bont, confectie, borduren en textielveredeling
werden teruggevonden.
Naar de Belgische productie van naaimachines werd nog maar weinig onderzoek gedaan. De
verzamelaars zijn erover eens dat er in België al vrij vroeg naaimachines moeten geproduceerd zijn,
maar absoluut bewijs op basis van archief- of ander bronnenonderzoek is er echter niet om dit te
onderschrijven. Van een aantal producenten kan vermoed worden dat ze zich in België bevonden.
Een aantal andere zijn wellicht naaimachines die in het buitenland geproduceerd werden en onder
licentie hier verkocht werden onder een eigen merknaam.
In de collectie, zowel binnen de huishoudelijke als de industriële machines, bevinden zich een aantal
bijzondere stukken. Dit gaat dan om naaimachines die zeldzaam geworden zijn, maar ook door hun
toestand. Een aantal naaimachines waren onbekend voor de verzamelaars. Deze onbekendheid
wekte hun interesse om hier verder onderzoek rond te doen en hun kennis te verbreden.

In de aanbevelingen gaan we nog een stap verder en kijken we hoe de collectie naaimachines in de
Gentse musea versterkt kan worden. Dit kan gebeuren door aanbevelingen te doen met betrekking
tot de registratie, verwerving, afstoting en bewaring.

Wat betreft registratie is het belangrijk om opschriften zoals model-, type- of productienummer te
noteren of te fotograferen. Dit laat toe om de naaimachines, zonder ze fysiek te onderzoeken, te
dateren en zelfs na te gaan waar ze geproduceerd werden en door wie. Ook kunnen dubbele
exemplaren gemakkelijker opgespoord worden door een gedetailleerde beschrijving van het
productienummer.
Er kan niet vanuit gegaan worden dat een naaimachine en naaitafel oorspronkelijk één geheel waren
of van eenzelfde producent zijn. Toch is het een aanbeveling om, wanneer blijkt dat het van
verschillende producenten is, om het één geheel te laten. Tafels werden hergebruikt wanneer een
nieuwe machine werd aangekocht en toont het gebruik in de huishoudens. Er geldt ook dat

naaitafels en naaimachines niet gedemonteerd dienen te worden. Machine en tafel moeten als één
geheel of ensemble beschouwd worden.

Naaimachines die op dit moment aangeboden worden ter verwerving in de musea zijn vaak
machines van midden 20e eeuw. Naaimachines voor huishoudelijk gebruik van de laatste decennia
ontbreken echter. In het kader van het hedendaags verzamelen is het ook belangrijk om machines
gebouwd na 1970 op te nemen, samen met de elektronische en computergestuurde naaimachines.
In de tweede helft van de 20e eeuw werden naaimachines op de markt gebracht in alle vormen,
maten en kleuren. Ook verschillende toepassingen zoals borduren, overlock, en dergelijke voor
huishoudelijk gebruik en hobby ontbreken in de huidige collectie. Door aanvulling kan de hele
evolutie van deze deelcollectie te zien zijn in de Gentse collecties.
Industriële machines na 1950 zijn eveneens amper aanwezig.
Op basis van de toestand, volledigheid en zeldzaamheid kan een selectie in de naaimachines gemaakt
worden. Dit is vooral het geval bij de Singer- en Elna-naaimachines, waarvan dat er meerdere
exemplaren van eenzelfde model zich in verschillende Gentse musea bevinden. Een vergelijking van
de toestand en volledigheid van de machines kan uitwijzen welke het best bewaard worden en welke
afgestoten kunnen worden. Elk toestel dat qua model en type uniek is, dient bewaard te blijven. Dit
toont in de breedte de soorten naaimachines en merken/producenten die hier geproduceerd,
verkocht en gebruikt werden.
Uiteraard is er een verschil tussen het beheren van een collectie en een verzameling.
Naar verwerving toe moet in eerste instantie gekeken worden naar de zeldzaamheid van de
naaimachine. Bevindt het toestel zich reeds in de museale collectie, dient het niet dubbelop
verworven te worden. Tenzij de toestand van de machine in de collectie onvolledig en/of slecht is,
dan kan deze vervangen of vervolledigd worden.

Verschillende naaimachines kunnen in goede toestand en/of volledigheid hersteld worden. Hiervoor
kan een beroep gedaan worden op verzamelaars die expertise hebben over de onderdelen.

Met beide verzamelaars werden de naaimachines van andere Vlaamse musea onder de loep
genomen. De lijsten van naaimachines van deze musea werden door beide verzamelaars bekeken en
voorzien van opmerkingen en aanvullingen m.b.t. datering, producent en beschrijving. Deze werden
terug aan de musea bezorgd. Hier gaan we minder in detail in op de individuele collecties en
naaimachines van andere musea. Wel is het interessant om de bevindingen naast de collecties van
Industriemuseum, Huis van Alijn en Design Museum Gent te leggen.
De meest voorkomende naaimachines bij de andere Vlaamse musea zijn de huishoudelijke
naaimachines. De types naaimachines die zich meerdere keren in de Gentse museale collectie
bevinden, bevinden zich vaak ook in andere Vlaamse musea. Het gaat men name over de Singer 15K
en de Elna Grasshopper. Bij de andere naaimachines zien we dezelfde merken of producenten
terugkomen. Dit duidt er weer op dat deze machines en merken het meest aanwezig waren in de
Vlaamse huiskamers.

De collectie van MUST Ronse kon slechts beperkt bestudeerd worden, omdat ze niet
geïnventariseerd of beschreven zijn. Bovendien bevindt een groot deel van de naaimachines zich in
een extern depot, waar ze slecht toegankelijk zijn. Veelal werden de naaimachines en de tafels
gedemonteerd. In het museum zelf is op de eerste verdieping wel een opstelling te vinden waarbij
verschillende Singer naaimachines aan elkaar gekoppeld zijn zoals dat in een werkplaats het geval
was.
Modemuseum Antwerpen (MoMu) bezit een kleine, maar mooie collectie naaimachines. Er bevinden
zich een aantal zeldzame naaimachines, waaronder de naaimachine van Thomas W.F.co. uit Londen
(GB). Deze wordt door beide verzamelaars als zeer bijzonder en zeer zeldzaam beschreven.
Texture in Kortrijk heeft vijftien naaimachines in de collectie, waarvan geen dubbele. Als enige
museum heeft Texture wel een naaimachine van Opel in de collectie.
MAS in Antwerpen heeft enkele naaimachines in de collectie, waarvan enkele beschreven zijn als
kindernaaimachines, maar het volgens de verzamelaars niet zijn. Wel interessant is een kinder- of
speelgoednaaimachine van Elna, waarvan ook de toebehoren bewaard zijn. Herman van Wezel, één
van de verzamelaars, zegt hierover: “Rechts van de arm zit een gaatje bij sommige Elna
Kindernaaimachines. Daar kan een sleuteltje in om een muziekdoos op te winden. Wanneer een
naaimachinehandelaar een bepaald aantal machines verkocht had, kreeg deze een machine met
daarin een muziekdoos.”
Modemuseum Hasselt heeft vooral Singer naaimachines in de collectie. Zoals we reeds zagen, zijn
deze oververtegenwoordigd in de Gentse en andere museale collecties. De machines waarvan de
producent niet gekend is, kunnen verder onderzocht worden op basis van opschriften of
vormkenmerken.
Industriële naaimachines zien we minder terugkomen in de museale collecties. Het gaat dan vooral
over naaimachines die gelinkt zijn aan het collectieprofiel van het museum zoals een machine voor
het maken van zeilen bij het MAS, naaimachines voor lederbewerking bij Eperon d’Or, machines voor
confectie en afwerken van kledij bij MoMu etc.
Speelgoednaaimachines vormen een aparte categorie in de verzamelwereld. Bij de meeste Vlaamse
musea zien we speelgoed- en kindernaaimachines slechts sporadisch terugkomen, bijvoorbeeld in
het Speelgoedmuseum Mechelen.

Door de naaimachines van verschillende Vlaamse musea naast elkaar te leggen, kregen we een goed
zicht op wat er museaal bewaard wordt. In Gent wordt met de drie musea samen veruit de grootste
collectie bewaard. De andere musea overlappen slechts gedeeltelijk met de Gentse collectie. De
opmerkingen en aandachtpunten die we hierboven formuleerden voor de Gentse musea zijn ook van
tel voor de andere musea. Dan gaat het onder meer over de registratie, het fotograferen, het
beschrijven en bewaren van de naaimachines en hun toebehoren.
Naar dubbels en hiaten kunnen we tevens dezelfde lijn doortrekken. Alle naaimachines waarvan er
zich al een exemplaar in een collectie van een museum bevindt, hoeft niet extra bewaard te worden.
Een uitzondering hierop vormen die naaimachines die iets vertellen over de lokale handel en
distributie ervan.

Er vormen zich nog enkele hiaten, vooral wat betreft de hedendaagse naaimachines, zowel
industrieel als huishoudelijk. Naaimachines uit het laatste kwart van de 20e eeuw en uit de 21e eeuw
ontbreken quasi in alle musea.

