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ONDERZOEKSBALANS TEXTIELERFGOED

Begin 2020 neemt het netwerk rond textielerfgoed in Vlaanderen

Met ETWIE plannen we een aantal acties om het onderzoek rond

een nieuwe start. ETWIE, de expertisecel voor technisch,

textielerfgoed te versterken. Hiervoor stellen we, samen met het

wetenschappelijk en industrieel erfgoed van het Industriemuseum

Netwerk textielerfgoed Vlaanderen, een onderzoeksbalans op rond

in Gent, coördineert het netwerk als één van de drie themanet-

het textielerfgoed in Vlaanderen.

werken die deze beleidsperiode centraal staan, naast bedrijfs- en
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academisch erfgoed. Samen met Industriemuseum, Design Museum

De onderzoeksbalans textielerfgoed is een uitdieping van de

Gent, Texture, Museum van Deinze en de Leiestreek, MUST

onderzoeksbalans industrieel erfgoed, waarvan een update

Ronse, Stadsmuseum Lokeren, SteM Sint-Niklaas, PARCUM, MAS,

verscheen in 2020. Hierin verschenen reeds een aantal hoofdstukken

Modemuseum Antwerpen, Modemuseum Hasselt en Openlucht-

over textielerfgoed, waaronder breigoednijverheid, katoen, jute

museum Bokrijk wordt een veldtekening gemaakt waarbij duidelijk

en vlasnijverheid. De onderzoeksbalans is en blijft, naast onze

moet worden wat textielerfgoed is, wie iets kan, wie iets weet en

ETWIE-kennisbank, een belangrijk instrument om het erfgoedon-

wie iets heeft. Het doel is om binnen de sector af te stemmen en te

derzoek te promoten en in de kijker te plaatsen. De onderzoeksbalans

komen tot duidelijke afspraken.

industrieel erfgoed kan je vinden op de ETWIE-website.

We bundelen onze krachten om samen prioritaire acties en noden

Een onderzoeksbalans is in de eerste plaats een onderzoeksin-

met betrekking tot ons textielerfgoed uit te werken en de visibi-

strument. Het geeft een overzicht van het erfgoedonderzoek en

liteit te vergroten. Eén van deze noden bevindt zich rond kennis en

het historisch onderzoek in en over textielerfgoed in Vlaanderen,

onderzoek. Welke kennis bevindt er zich in Vlaanderen, maar vooral:

met als doel het instrument te laten uitgroeien tot een permanente

welke expertise ontbreekt er en waar moet er nieuw onderzoek naar

aanzet voor verder erfgoedonderzoek.

gebeuren?

Verder wil de onderzoeksbalans een greep houden op het groeiende

en onderzoek kunnen tevens deel uitmaken van deze onderzoeks-

corpus aan boeken en artikelen, onderzoeken welke uitdagingen

balans.

blijven bestaan, de onderzoekshiaten blootleggen en toekomstig
onderzoek inspireren.

Over het proces, de redactie, de werkwijzeAlle bijdrages werden
nagelezen door een redactieraad, bestaande uit de leden van de

OPZET De vraag werd gesteld aan onderzoekers binnen hun

werkgroep Onderzoek van het Netwerk textielerfgoed Vlaanderen;

vakgebied om een bijdrage te schrijven over een bepaald thema en

Karolien De Clippel, Joeri Januarius, Eva Van Regenmortel, Pieter-Jan

zo mee te werken om het onderzoek naar en van het textielerfgoed

Lachaert, Hilde Langeraert en Wim Mertens. De eindredactie werd

meer onder de aandacht te brengen. In deze eerste versie hebben

verzorgd door Hannelore De Craene van ETWIE.

we acht thema’s onder de loep genomen. De komende jaren wordt
deze verder uitgebreid met nieuw onderzoek en andere thema’s.

De onderzoeksbalans textielerfgoed is een digitale publicatie,
waardoor deze periodiek kan aangevuld, aangepast en uitgebreid

We vroegen de auteurs om een kort overzicht te schrijven over een

worden.

aspect van het textielerfgoed in Vlaanderen: welk onderzoek is er
de afgelopen 20 jaar, sinds 2000, gebeurd en welke aspecten bleven

Heb je een aanvulling, correctie of wil je graag je onderzoek naar een

onderbelicht? Is er geen recent onderzoek, dan kan ook verder

aspect van het textielerfgoed in Vlaanderen gieten in een bijdrage

terug in de tijd gekeken worden. Wanneer het interessant is voor

aan deze Onderzoeksbalans? Geef een seintje via info@etwie.be

het textielerfgoed in Vlaanderen, kunnen ook onderzoek en bronnen
uit andere landen opgenomen worden. Onuitgegeven publicaties

Sanne Van Bellingen, namens de redactie
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ASBEST EN TEXTIEL
Peter Loockx, in samenwerking met Joeri Januarius
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De afgelopen jaren nam de aandacht voor verschillende vormen van

van een vlammenwerperspak uit de Eerste Wereldoorlog gemaakt

gevaarlijk erfgoed in Vlaanderen gestaag toe. Eén van de gevaarlijke

van asbest. De specifiek voor dit pak ontworpen vitrinekast en de

stoffen is asbest, het mineraal met duizend toepassingen.

art handling (reinigen van pak en verhuis naar de nieuwe vitrine)
worden uitgebreid besproken. Ilse Bogaerts en Peter De Groof

Binnen een project rond gevaarlijk erfgoed voert ETWIE in 2020-2022

presenteren op de BKR-APROA Studiedagen 2022 hun bevindingen.2

een grootschalig toegepast onderzoek naar asbesthoudende toepassingen in erfgoedcollecties. Geweven asbestdoeken, asbestkoord

Naar asbest en textiel in België is voorts weinig onderzoek gevoerd.

en asbesttextiel worden in verschillende collecties terugge-

In 2019 verscheen een studie van Laura Van den Borre (VUB) over

vonden. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de

de gevaren van asbest in Belgische bedrijven.3 De klemtoon van dit

projectwebsite met bijbehorende beeldbank www.ziterasbestin.be.

onderzoek ligt voornamelijk op de gezondheidsgevolgen van asbest
en de arbeidsomstandigheden in de asbestverwerkende cementbe-
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Ook de vraag naar manieren om onder meer geweven asbestdoek

drijven zoals Eternit of SVK in Sint-Niklaas.

te consolideren wordt binnen dit asbestproject onderzocht. Het
rapport Gevaarlijk erfgoed. Een onderzoek naar consolidatie van

De ‘monographies industrielles’ uit 1907, gewijd aan de bedrijfstak

asbesthoudend materiaal in erfgoedobjecten vergelijkt verschillende

‘Caoutchouc et Amiante’ geeft een lijst van verschillende Belgische

consolidanten die de asbestvezels veilig kunnen inkapselen. De

bedrijven die zich toegespitst hebben op het vervaardigen van

eerste resultaten tonen aan dat voor asbesttextiel Methocel A4C als

rubbertoepassingen en van asbestkoord en -textiel.4 Deze primaire

consolidant verder onderzocht kan worden. Het volledige rapport is

bron biedt een uitstekend uitgangspunt om bedrijfshistorisch

terug te vinden op bovenvermelde website.

onderzoek op te starten, in combinatie met historisch onderzoek

1

naar asbesttoepassingen. De combinatie van rubber en asbest valt
In december 2021 organiseert het War Heritage Museum (Brussel)

te verklaren vanuit verschillende industriële toepassingen. Isolatie-

het symposium ‘Asbest blootgesteld – best practices’. De nadruk

dichtingen of pakkingen (joints) bestaan uit gelaagde vellen papier

van dit symposium ligt voornamelijk op het veilig tentoonstellen

verstevigd met rubber, losse asbestvezels of geweven asbestdoek;

die samenstelling hangt af van de toepassingen. Binnen dezelfde
bedrijven wordt gevlochten asbestkoord als dichtingskoord (voor
kachels) vervaardigd, maar evengoed geweven asbestdoek en zelfs
asbesttextiel (voor brandweerpakken). Verschillende Belgische
bedrijven zoals ‘Manufacture de Caoutchouc et Amiante de Deurne’
(gedeelte van het archief in Volxmuseum Deurne) of ‘Société
Anonyme de feutres et amiantes d’Auvelais’ waren actief in deze
sector.
Verder onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis van deze nijverheid
is nog niet gevoerd.
7

OVER DE AUTEUR
Peter Loockx was onderzoeker bij ETWIE voor het asbestproject
‘Gevaarlijk erfgoed’ (2020-2022).

Machine om asbest te kaarden.
Foto: Industries du caoutchouc et de l’amiante.
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BELGISCHE DESIGNERMODE
Nele Bernheim

Als mensen over designermode praten, dan hebben ze het over de

De internationale modepers was al snel benieuwd naar dat plotse

creaties van hedendaagse ontwerpers. Het begrip ‘Belgische mode’

internationale succes van ‘de Belgen’ en stuurde zijn journalisten

is evenwel ietwat misleidend. Het gaat vooral over ontwerpen van

op verslag.5 Het fenomeen komt ook uitvoerig aan bod in de eerste

mensen die hier opgeleid zijn, maar daarom niet enkel van Belgen.

overzichtspublicatie over Belgische mode, Mode in de lage landen:

Aan de internationaal befaamde modeopleidingen van de Koninklijke

België, uit 1989.6 Het succes van deze ‘eerste generatie’ werkte als

Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (opgericht in 1963)

een aantrekkingspool voor de Belgische modeopleidingen, ook voor

en de École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre

buitenlanders. In het volgende overzicht, Belgian Fashion Design, uit

te Brussel (opgericht in 1986), staan de ontwikkeling van een

1999 komen al een vijftigtal modeontwerpers aan bod.7 Anno 2022

persoonlijke ontwerpsignatuur centraal. Het zijn broedplaatsen van

telt de Antwerpse opleiding 38 verschillende nationaliteiten en is

creatief talent. De Belgische designermode staat dan ook bekend als

het nieuwe opleidingshoofd, een alumnus, een Amerikaan.

avant-garde en eigenzinnig, en maakt furore.
Ook onze musea brachten het succesverhaal van de Belgische
Opvallend, want vóór de late jaren 1980 werd er amper over

designermode en publiceerden bijbehorende catalogi. Het Museum

Belgische mode gepraat, laat staan geschreven. Dat veranderde toen

voor Kunst en Geschiedenis beet in 1994 de spits af met De jaren ‘80:

Martin Margiela en de zogenaamde Zes van Antwerpen (Walter Van

De opbloei van de Belgische mode.8 In 2007 was het Modemuseum

Beirendonck, Marina Yee, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Dries

Provincie Antwerpen (MoMu) te gast in het Vlaams Parlement met

Van Noten en Ann Demeulemeester) carrière begonnen te maken.

6+: Antwerpse mode.9 De expo Happy Birthday Dear Academie van

Tegenwoordig heeft elke modebewuste persoon wel gehoord van

2013 in het MoMu bracht een hulde aan het vijftigjarige bestaan

Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Raf Simons, om er maar

van de modeafdeling van de Antwerpse academie.10 Bozar pakte in

enkelen te noemen. Maar ook namen als Demna Gvasalia, Glenn

2015 uit met De Belgen: Een onverwacht modeverhaal.11 En in 2021

Martens, Anthony Vaccarello en Marine Serre worden gretig gevolgd

focuste het Museum voor Mode en Kant op de jonge geschiedenis

door de internationale modepers, buyers, museumcuratoren en

van designers van zijn stad met Brussels Touch.12

onderzoekers.

9

Belgische designermode vormt de kerncollectie van het MoMu.

en masterproeven over mode elkaar tegenwoordig snel op. Zo

Vroeger was deze enkel zichtbaar in tijdelijke tentoonstellingen,

promoveert Marguerite De Coster dit jaar over Martin Margiela.

maar sinds 2021 heeft het MoMu een vaste collectiepresentatie die
inzoomt op bepaalde aspecten van dit verhaal. Een catalogus van de

In 2021 richtte Maude Bass-Krueger samen met Dra. Karen Van

omvangrijke collectie van het MoMu werd dat jaar gepubliceerd.13

Godtsenhoven het interdisciplinaire Revers: Belgian Fashion
Research Network op. Dit platform streeft naar een samenwerking

Publicaties over afzonderlijke Belgische ontwerpers verschenen

tussen Belgische onderzoekers, studenten en professionals. Naast

in België tot dusver alleen als er tentoonstellingen aan hen gewijd

seminaries, symposia en gezamenlijke onderzoeksprojecten plannen

werden in het MoMu. Het museum bracht het verhaal van Bernhard

ze ook publicaties.17

Wilhelm, Maison Martin Margiela, Veronique Branquinho, Walter
Van Beirendonck, Dries Van Noten, Olivier Theyskens en Martin

Samen met het lopende onderzoek van de Belgische modemusea,

Margiela voor het Franse huis Hermès.

zijn de recente initiatieven stappen in de richting om Belgische

14

10

designermode niet langer als louter economisch product
Academisch modeonderzoek staat in België, in tegenstelling tot de

beschouwen maar als cultureel erfgoed.

Angelsaksische wereld en Scandinavië, nog in zijn kinderschoenen.
Pas in 2019 werd Prof. Dr. Maude Bass-Krueger als eerste docent
gespecialiseerd in modestudies aangesteld aan de UGent. Daarom

OVER DE AUTEUR

beperkten scripties over hedendaagse Belgische designermode zich

Nele Bernheim is een gezamenlijk doctoraatskandidaat in

voordien tot geïsoleerde gevallen. In 1998 schreef Nele Bernheim

Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Kunstweten-

een licentiaatsverhandeling over De Zes van Antwerpen aan de

schappen aan de Universiteit Gent. Haar proefschrift is getiteld

Vrije Universiteit Brussel,15 in 2015 deed Frederik Vercammen

“Norine Couture, Brussel: The Embodiment of the Belgian

hetzelfde over Olivier Theyskens aan de UGent. Het is uitkijken

Avant-Garde, 1915-1952.” Ze doceert modegeschiedenis aan de

naar Nicola Brajato’s doctoraat over queer Belgische mannenmode

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre in Brussel.

aan de Universiteit Antwerpen. Aan de UGent volgen de bachelor-

Haar onderzoeksinteresses spitsen zich toe op de geschiedenis van

16

de Belgische mode. In 2015 was ze co-curator van de tentoonstelling

Kunsten (BOZAR) in Brussel en is ze co-redacteur van het gelijk-

The Belgians: An Unexpected Fashion Story in het Paleis voor Schone

namige boek.

11

Antwerpse Zes. Foto: Karel Fonteyne
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BREIGOEDNIJVERHEID
Lieselot Cornelis, i.s.m. Greet Polfliet

Het eerste industriële centrum van de breigoednijverheid lag niet

hart voor breien rond een specifiek thema kunnen samen komen.

in Vlaanderen, maar in Henegouwen, tussen Bergen en Doornik.

Hier komt vaak het immaterieel erfgoed aan bod, met vertellingen

De breisector situeerde zich in Vlaanderen het eerst rond Aalst en

en getuigenissen.22

18

Sint-Niklaas. Handbreien werd al van oudsher gedaan, hoofdzakelijk
door mannen die mutsen en kousen breiden op een breistoel. De

In het overzichtswerk van Victor-Hugo De Grijse uit 2017 over het

vrouwen kwamen in beeld na de introductie van de makkelijker te

roemrijke verleden van de textielindustrie23 spitst één hoofdstuk

bedienen handbreimachines. Door de opkomst van de breimachine

zich toe op steden en gemeentes die kenmerkend waren voor een

(rond 1860) verplaatste de nijverheid zich van de huiskamers naar

bepaalde tak van de industrie. Zo komt Sint-Niklaas naar voor als

kleine ateliers en grotere fabrieken.

grootste werkgever voor de breigoednijverheid. Ook hier duikt
Aalst opnieuw op. Vooral de Bonneterie Bosteels-De Smeth heeft

Om deze werkende breimachines te kunnen blijven tonen, werd in

er sinds haar ontstaan tussen 1885 en 1890 een belangrijke rol in

1991 in een voormalige tapijtweverij in Sint-Niklaas het Breigoed-

gespeeld. De kousenfabriek was vooral bekend om zijn merk Du

museum19 opgericht. In het kader van de renovatie van het stedelijke

Parc maar de onderneming ging in 2001 failliet. Het bedrijfsarchief

museum Zwijgershoek (SteM), waarin het Breigoedmuseum huisde,

werd aan het Stadarchief Aalst geschonken24, hoe de ontsluiting

werd door Greet Polfliet een eerste aanzet gegeven tot onderzoek

van dit archief verliep, doet Nele Desimpelaere uit de doeken in

naar het industriële erfgoed van de lokale breigoednijverheid. In

haar artikel in het Tijdschrift voor Industriële Cultuur in 2009.25 In

de jaren die volgden, verrichte het museum verder onderzoek en

de Canvas-serie Publiek Geheim werd één aflevering gewijd aan de

werd het belang van de materiële sporen van deze nijverheid in de

voormalige fabriekspanden van de familie Bosteels, om de vergane

streek van Sint-Niklaas verder in beeld gebracht. Sinds 2008 kunnen

glorie van het textielverleden in de stad te laten heropleven.26 De

we spreken van een volwaardig breimuseum als onderdeel van het

site waar de fabriek sinds 2001 staat te verloederen, werd in 2019

SteM met een actief breiatelier.20 Meer info over het vernieuwings-

opgewaardeerd met onder andere een klimzaal, binnenspeeltuin,

proces en enkele getuigenissen van arbeiders ‘uit den brei’ kan je

en een klein textielmuseum met atelier waar je zal kunnen leren

lezen in het artikel van Miet Deckers.21 Om de twee jaar vindt ook

breien en haken.27

een Dag van den Brei plaats in het museum, waar mensen met een

13

De masterscriptie van Karsten Mainz uit 200128 biedt een overzicht
van de industriële archeologie rond textielbedrijven in Aalst en
Zottegem, met een opsomming van breigoedfabrieken in die regio.
In 2014 verscheen een publicatie rond het rijke textielverleden van
Aalst, waarin ook het breigoed aan bod komt.29 Buiten de centra
Aalst en Sint-Niklaas waren er uiteraard ook elders breigoedfabrieken te vinden. Carlos Croene schreef bijvoorbeeld een artikel
over de Beernemse tricotfabriek in het jaarboek van de Beernemse
Heemkring Bos en Beverveld.30 Een uitgebreid artikel over de
Gentse breigoedfabriek, oorspronkelijk uit Roeselare, is van de
hand van Marc Hanson.31 Op de Inventaris Onroerend Erfgoed
14

staan er momenteel zeven breigoedfabrieken32, maar tot nog toe
is geen breed onderzoek gedaan naar de restanten van onroerend
patrimonium in deze sector.

OVER DE AUTEUR
Lieselot Cornelis is kennismedewerker bij ETWIE, de Expertisecel
voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed en voornamelijk bezig met immaterieel en academisch-wetenschappelijk
erfgoed.
Greet Polfliet is museumadviseur voor het Stedelijk Museum (STeM)
in Sint-Niklaas.

Postkaart van de Bonneterie Bosteels-De Smeth te Aalst.
Collectie Stadsarchief Aalst, via www.madeinaalst.be

HET IMMATERIEEL ERFGOED VAN TEXTIEL:
EEN ONONTGONNEN ONDERZOEKSTERREIN
Joeri Januarius
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De Onderzoeksbalans Industrieel Erfgoed uit 2019 stipt voor
verschillende textielgerelateerde onderwerpen terecht aan dat de
studie naar het immaterieel erfgoed in zijn kinderschoenen staat.
Die conclusie is gebaseerd op het onderzoek naar grondstoffen
(katoen en jute) en nijverheden (vlasnijverheid)33, maar is zonder
meer uit te breiden. Dit hoeft niet meteen te verbazen, aangezien
het beleid rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel nog
maar vijftien jaar expliciet op de radar van erfgoedorganisaties en
-onderzoekers staat. Bovendien staat de nieuw opgerichte opleiding
Erfgoedstudies (Universiteit Antwerpen), geïnspireerd door het
buitenlandse Critical Heritage Studies, pas in de startblokken.34
16

Het immaterieel erfgoed van textiel wint in de cultureelerfgoedsector
de afgelopen jaren aan belang en de aandacht voor de praktijk
neemt toe. Op de Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel
Cultureel Erfgoed staat sinds 2009 het kant maken in Vlaanderen als
ambacht. De werking van de Antwerpse vzw Doek staat dan weer
op het Register van Inspirerende Voorbeelden. En zes immaterieelerfgoedelementen zijn als gevolg van een project (bijvoorbeeld een beurs
meester-leerling) aangemeld op het platform immaterieel erfgoed.35
Die groeiende aandacht laat zich vertalen in waardevolle publicaties
door erfgoedgemeenschappen zelf die als specifieke borgingsactie
ondernomen worden.36 Maar volledig is dit beeld natuurlijk nog niet:
heel wat immaterieel erfgoed blijft op dit ogenblik onder de radar.

Het detecteren van reeds bestaande en nieuwe immaterieelerf-

conventie kritisch geanalyseerd. Vooral het onderzoek naar het nut

goedelementen is bijgevolg een belangrijke voorwaarde om het

van borgingsmaatregelen, het belang van participatie en het begrip

onderzoek ernaar te kunnen stimuleren.37 Eens die veldtekening

erfgoedgemeenschappen bieden veel perspectief voor textielgere-

beschikbaar is, kunnen verschillende onderzoekspaden bewandeld

lateerd erfgoed.

worden.
Om de zichtbaarheid van het onderzoek naar het immaterieel
De bestaande onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed focust

textielerfgoed te vergroten is het belangrijk om deze thematiek

op toerisme , diversiteit , erfgoedwaardering

en de relatie

voldoende te verspreiden in zowel toegankelijke als gespecialiseerde

tussen immaterieel erfgoed en collectiebeherende instellingen

nationale en internationale tijdschriften, zoals Erfgoed van Techniek

(musea en archieven) . Deze algemene thema’s kunnen stuk voor

en Industrie, Volkskunde, of de International Journal of Intangible

stuk uitgediept worden in relatie tot het immaterieel erfgoed van

Heritage.

38

39

40

41

textiel. Een zeer acuut thema dat raakt aan de werking van erfgoed-

17

organisaties en -gemeenschappen is kennisoverdracht.42 Het
uitgebreid documenteren van textieltechnieken buiten de muren

OVER DE AUTEUR

van een organisatie en manieren om kennis zelf over te dragen43

Joeri Januarius is doctor in de geschiedenis (VUB). Hij is de

kunnen naar analogie met het buitenland in vraag gesteld worden.

coördinator van ETWIE, de Expertisecel voor Technisch, Wetenschap-

De meester-leerlingbeurzen gericht op textielerfgoed bieden sinds

pelijk en Industrieel Erfgoed van het Industriemuseum in Gent.

2018 een uitgelezen kans om die vragen en processen concreet te

In het verleden doceerde hij het vak ‘inleiding tot de industriële

onderzoeken.

archeologie en industrieel erfgoed’ aan de VUB en publiceerde
meermaals over dit onderwerp. Hij is tevens lid van de redactie van

Het indrukwekkende boek van Janet Blake en Lucas Lixinski biedt
een tweede goede ingang om het onderzoek naar immaterieel
textielerfgoed te stimuleren.44 In een uitgebreide commentaar bij de
UNESCO Conventie uit 2003 worden verschillende artikelen van deze

het tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.
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JUTE
Lieselot Cornelis i.s.m. Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

Rond jutenijverheid in Vlaanderen werd nog maar zeer beperkt

Ook in Gent waren er jutespinnerijen en -weverijen. Zo kregen de

onderzoek verricht. In de 19e eeuw waren in Vlaanderen

gebouwen van Filature du Rabot (1899-1999) onlangs een nieuwe

enkele juteweverijen actief, zoals in Roeselare (juteweverij

bestemming als woonentiteit. De 36 meter hoge schouw mét kroon,

Veranneman-Brutsaert), Lendelede (juteweverij en -spinnerij

het oude ketelhuis uit 1910 en een stukje art-nouveaugevel heeft

Neirynck-Holvoet ), Temse, Aalst en Sint-Amandsberg. Zele gold als

men wel behouden.50 Aandacht voor immaterieel erfgoed is er ook,

het epicentrum van de juteverwerking. Enkele grote jutefabrieken

getuige daarvan de tentoonstelling rond De Groote Lys, textielfabriek

zorgden er voor heel wat lokale tewerkstelling. In 1974 verscheen

op het terrein van het Groenevalleipark. De voormalige vlas- en

naar aanleiding van de Jute-expo in het Heemmuseum Zeels Erfgoed

jutespinnerij ruimde plaats voor een wijk, maar een werkgroep

een brochure met een beknopte historiek van de Zeelse jutebe-

interviewde oud-werknemers van het bedrijf en registreerde

drijven. Eén van de grootste jutefabrieken was La Zéloise (opgericht

hun getuigenissen voor het nageslacht.51 In 2002 verscheen een

in 1868), dat in 2017 failliet ging. De hallen staan sindsdien leeg.

artikel over de India Jute Company in Eeklo, voornamelijk over het

Over deze firma werden enkele artikels geschreven, waaronder

onroerend erfgoed dat in datzelfde jaar gesloopt werd, nadat de

Historiek van Zéloise46 in het tijdschrift van de Heem- en Oudheid-

werkzaamheden in de fabriek al in 1975 gestopt waren.52

45

kundige kring van Zele.
In Vlaanderen zijn vandaag nog enkele bedrijven actief in de
Johan Dambruyne inventariseerde het archief van de jutespinnerij

verwerking van jute. In Wielsbeke recycleert Derotex53 jute zakken

Dacca uit Temse. Dacca, opgericht als Andries, Brys en co., was de

terug tot natuurlijke vezels voor uiteenlopende toepassingen.

eerste jutespinnerij van het Europese vasteland. Over het bedrijf

Over die toepassingen zijn er de laatste jaren enkele publicaties

schreef Vanessa Rottiers een masterscriptie om de verspreiding van

geschreven. Het gaat om publicaties over jute als geotextiel voor

het fordisme - een theorie over werkorganisatie - door middel van

gebruik in civiele techniek54, over op jutevezels gebaseerd materiaal

deze casus aan te tonen. Ook Stijn Roovers schreef zijn thesis over

als basis voor milieuvriendelijke methodes55 of over jutevezels

de geschiedenis van de Belgische jute-industrie aan de hand van

als versterkende component in cement56. Het recente (interna-

Dacca.

tionale) onderzoek draait vooral rond de herbruikbaarheid en

47

48

49
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milieuvriendelijkheid van de jutevezel, maar niet rond het industriële
erfgoed van deze textielsector.

OVER DE AUTEUR
Lieselot Cornelis is kennismedewerker bij ETWIE, de Expertisecel voor
Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed en voornamelijk
bezig met immaterieel en academisch-wetenschappelijk erfgoed.
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Personeel aan het werk in Goossens confectie.
Collectie Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

KATOEN
Hilde Langeraert
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Katoen is al eeuwenlang een mondiaal goed en had een dominante
rol in het ontstaan van de moderne samenleving. De grondstof was
de motor van de industriële revolutie, die begon in Engeland.57 De
Britse katoenindustrie was de absolute koploper, als eerste sector
waarin de mechanisering een echte hoofdrol speelde.58 Vanaf
1800 groeide Gent uit tot een belangrijk centrum, met tal van
mechanische katoenspinnerijen- en weverijen. Vanaf het midden
van de 19e eeuw drong het industrialiseringsproces door naar het
Oost-Vlaamse platteland. De textielindustrie was tot diep in de 20e
eeuw de vaandeldrager van de Belgische economie.59

22

Binnen de historiografie wint de laatste decennia de discipline van
de Wereldgeschiedenis en het concept van de Commodity Chain
Analysis steeds meer terrein. Sommige onderzoekers opteren
ervoor om een product te volgen van het begin tot het einde en
zo de volledige ketting in beeld te brengen; anderen kiezen ervoor
om één of meerdere schakels van de ketting te bestuderen. Recente
publicaties van Sven Beckert en Giorgio Riello60 bieden nieuwe
inzichten over de betekenis en evoluties van katoen binnen de
wereldeconomie.
Met enkele masterscripties werd bijgedragen aan het onderzoek
naar de katoenindustrie in Vlaanderen.61 De scriptie van Robin Debo
geeft een waardevol overzicht van de evolutie en de ligging van de

De werkvloer bij Calcutta nv, tussen de weefgetouwen
en stapels textiel. Collectie Calcutta nv

Gentse textielfabrieken tussen 1900 en 2000.62 Pieter De Reu belicht
in enkele bijdragen de katoenproductie op het platteland in de
19e eeuw, en de overgang van het commercieel kapitalisme naar
het industrieel kapitalisme.63 Ook het Industriemuseum (voorheen
‘MIAT’), zette de voorbije jaren enkele onderzoeken op. Jozefien De
Bock en Hilde Langeraert deden op basis van enkele interviews en de
personeelsregisters van textielfabriek UCO Braun onderzoek naar de
arbeids- en leefomstandigheden van Gentse textielarbeiders in de
naoorlogse periode.64 Het museum breidde ook een vervolg aan het
oral history project Hun werk, hun leven. Getuigenissen uit de Gentse
textielwereld 1900-1950, in 1978 opgezet door het pas opgerichte
MIAT. In 2017 werden zo 50 arbeiders, bedienden en werkgevers
geïnterviewd die tussen 1950 en 2010 in de Gentse textielindustrie
werkten. Met het project heeft het museum feitelijke informatie,
ervaringen en herinneringen geregistreerd over de evoluties
in de textielindustrie, het productieproces, de arbeidsomstandigheden, de verloning, enzovoort. De interviews werden volledig
getranscribeerd. Ze kregen als volwaardige items een plaats in het
collectieregistratiesysteem. Via de bibliotheek van het museum
blijven ze beschikbaar voor verder onderzoek. De nieuwe hoofdtentoonstelling, geopend in september 2018, brengt de verhalen tot bij
het grote publiek. De katoenindustrie blijft een kernthema vormen
in het onderzoek, de tentoonstellingen en het collectiebeleid van het
Industriemuseum. Van de permanente tentoonstelling Katoenkabaal

23

kwam in 2014 met de ondersteuning van Google Arts & Culture een

keuzes te kunnen maken, dringt een sectoraal onderzoek dat - de

virtuele expo online. De tentoonstelling zelf wordt tegen het najaar

gevalsstudies overstijgend - de gehele branche en zijn industrieel

van 2020 grondig vernieuwd.

erfgoed in beeld brengt, zich op.

65

Wat het onroerend erfgoed betreft, zijn er nog getuigen aanwezig
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van deze industrietak. Vooral de imposante Manchestergebouwen,
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zoals dat van het Industriemuseum, zijn toonaangevend omwille

Hilde Langeraert studeerde geschiedenis aan de UGent en is

van hun sheddakenstructuren. Herbestemming is hier vaak wel een

sinds 2013 aan de slag in het Industriemuseum. Als conservator

uitgangspunt, maar niet altijd evident omwille van de schaalgrootte.

coördineert ze het collectiebeleid en onderzoek van het museum. In

Een studie rond herbestemming van dit soort erfgoed mondde

2019-2020 voerde ze samen met collega Marie Kympers onderzoek

uit in de publicatie Métamorphoses.66 Zo werden onder andere

in functie van de vernieuwde permanente tentoonstelling ‘100%

de voormalige weverij Meulenyzer in Ronse en spinnerij Leurent

Textiel’.

(Arlitex) in Avelgem herbestemd tot woonentiteiten.67 De laatste
jaren zijn er echter heel wat voormalige fabrieken verdwenen.68
Een overzichtswerk van de textielindustrie in het algemeen en van
de katoennijverheid is niet voorhanden. Diverse aspecten zoals
de confectie en de distributie van (katoenen) stoffen, de ontwikkeling van de productiemethoden of de bouwkundige typologie
van de katoenfabrieken gelieerd aan de productietechniek, zijn nog
nauwelijks of niet aangesneden. Deze leemtes zijn deels te wijten
aan een vrij groot gebrek aan technische kennis, in het bijzonder met
betrekking tot de werking van de machines. Om inzake de zorg voor
het katoenindustrieel (wetenschappelijk) erfgoed verantwoorde

KUNSTSTOFFEN IN TEXTIEL
Eline van der Velde
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De algemene term kunststof omvat materialen die grotendeels een
(semi-)synthetisch polymeer bevatten waaraan additieven zoals
kleurstoffen, vulstoffen, vezelversterking… zijn toegevoegd.69 Het is een
zeer grote groep aan materialen, die veel verschillende voorkomens
kunnen hebben en in hardheid kunnen variëren van zeer rigide tot
elastisch. Onderzoek naar kunststoffen kan men vanuit verschillende
kanten belichten: scheikundig, materiaaltechnisch, terminologisch,
sociaal-maatschappelijk, (kunst)historisch, of volgens duurzaamheid,
innovatie, productie, design of conservatie. Hieronder worden de
belangrijkste nationale en internationale onderzoeken, projecten en
conferenties over kunststoffen in textiel- en modecollecties belicht.
26

De focus ligt op materiaalonderzoek, bewaring en conservatie.
Tegenwoordig zijn kunststoffen niet meer weg te denken uit ons
dagelijkse leven. Ook in textiel en mode komt zeer veel kunststof
voor: semisynthetische vezels zoals rayon, viscose en synthetische vezels zoals polyester, polyamide (nylon) en polyurethaan
(elastaan). Polyurethaan en polyvinylchloride worden veel gebruikt
voor imitatieleer, waarbij een coating wordt aangebracht op een
drager als katoen, polyester of leder. Daarnaast zijn schoenzolen,
knopen, ritsen, sieraden, brillen, pailletten, haarkammen, paraplu’s
en regenjassen ook van kunststof gemaakt. Kunststof in textiel
- alledaagse mode, maar ook veel haute couture - beginnend van
stukken uit begin 20e eeuw tot vandaag zijn veelvuldig aanwezig

Lichtgroene jurk gemaakt uit Tyvek (polyethyleen) met metallic
coating. Deze metallic coating bevat o.a. cellulosenitraat. Dirk Van
Saene, lente-zomer 2017, inv.T17/516. © Collectie Modemuseum
Antwerpen, foto Stany Dederen.

in Vlaamse en Brusselse musea. Ondanks deze aanwezigheid is de

over cultureel erfgoed wordt aandacht besteed aan kunststoffen.

aandacht voor dit materiaal pas recent en zijn er in België heden ten

Internationale experts - Colin Williamson, Friederike Waentig, Tim

dage niet veel studies uitgevoerd op dit onderwerp.

Bechtold - en nationale spelers zoals Griet Kockelkoren (KIK), Ann
Deckers (FOMU) en Claudia Kramer (S.M.A.K.) belichten het vanuit

Het onderzoek naar kunststoffen in museum- en erfgoedcollecties

verschillende perspectieven: geschiedenis, conservatie, identi-

kwam vanaf eind jaren 1980 van de grond. Tijdens verschillende

ficatie, hedendaagse kunst en fotografie. Desondanks wordt textiel

congressen werd de problematiek van dit lastig te identificeren

buiten beschouwing gelaten.74 De publicatie Textiel van VerzekerDe

en conserveren materiaal onder de aandacht gebracht.70 In de

Bewaring benoemt kort kunststoffen in het kopje “Andere materialen

jaren hierna lag de focus met name op moderne en hedendaagse

in textielobjecten en textielcollecties” en geeft aan dat synthetische

kunst, design, fotografie en architectuur. Textiel en mode werden

vezels een apart en nader in te vullen onderwerp zijn.75 Ook het

in de afgelopen decennia veelal buiten beschouwing gelaten in

Gentse project Ken, benoem en beheer je kunststoffen (2018-2020)

kunststofonderzoek, anderzijds werden kunststoffen onderbelicht in

neemt synthetische vezels niet op in de thesauri.76

71

textielonderzoek. In textielhandboeken worden de meest gangbare
synthetische vezels wel aangehaald als materiaalsoort, maar is de

Internationaal zijn er recente ontwikkelingen waarbij er inter-

verdere informatie rondom hantering en conservatie vaak minimaal

disciplinair onderzoek wordt gedaan naar kunststoffen en textiel.

en veralgemeend. Publicaties van conferenties - zoals dat van The

Het recent afgeronde project (juli 2022) van het Plastics Subject

Future of the 20th Century: Collecting, Interpreting and Conserving

Specialist Network in samenwerking met de Dress and Textile

Modern Materials in 2005 - zijn vaak toegespitst op één bepaalde

Specialists toont een imposant onderzoek waarbij er dieper wordt

casestudie. Wel wordt de nood aan meer ervaring en onderzoek

gekeken naar de benaming, oorsprong, eigenschappen en gebruik

benadrukt, zo blijkt uit het artikel van Sarah Howard in Textile

van synthetische vezels. Hieruit komt een ‘Toolkit for the curation of

Conservation. Advances in Practice.73

Synthetic Fibers’ voort.77 Vooruitblikkend zal er in februari 2023 de

72

virtuele conferentie “Semi-synthetic and Synthetic Textile Materials
Deze tendens is eveneens te zien in Vlaamse onderzoeken en

in Fashion, Design and Art” plaats vinden, georganiseerd door de

publicaties. In het najaarsnummer van 2013 van het Faro tijdschrift

twee ICOM-CC werkgroepen Modern Materials & Contemporary

27

Art en Textiles.78 Ook presenteert ModeMuseum Antwerpen de
resultaten van het internationale project Glossy Surfaces in mei
2023.79 Naast onderzoek naar polyurethaan coating, focust MoMu
zich sinds een aantal jaar meer en meer op de kunststoffen in hun
collectie.
Het is opvallend dat veel onderzoek is gedaan naar synthetische
vezels. Kunststof accessoires of samengestelde objecten - afgezien
van verschillende casestudies die in de literatuur voorkomen - zijn
tot nu toe minder bestudeerd. Ook is de kennis over de inhoud van
veel collecties in België nog beperkt. Zitten er veel kunststoffen in
mode- en textielcollecties en hoe moet men hiermee omgaan?

28
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Eline van der Velde is restaurator moderne materialen en onderzoekt
Handtas uit doorzichtig polyvinylchloride, met lederen en metalen
onderdelen. Delvaux, 2012, inv. T12/816. © Collectie Modemuseum
Antwerpen, foto Stany Dederen.

de materialen en (preventieve) conservering van kunststoffen in
musea. Eerder werkte ze aan het project Know, Name and Assess
your Plastics, dat zich richtte op kunststofterminologie, identificatie
en bewaarmethodes voor grote collecties. Sinds 2020 werkt ze in
het ModeMuseum Antwerpen en is ze verantwoordelijk voor de
kunststoffen. Ze heeft een Msc in Conservation and Restoration of
Cultural Heritage, met als specialisatie Modern and Contemporary
Art, aan de Universiteit van Amsterdam.

RELIGIEUS TEXTIEL
Annemie Van Dyck

29

30

In Vlaanderen is een aanzienlijke hoeveelheid religieus textiel

en beheer van kerkelijk textiel in Vlaanderen.81 Op dat ogenblik

bewaard. Specifiek gaat het over gewaden voor de eredienst,

was vooral in de kloosters de inventarisatiegraad zeer laag, net

en vaandels, die met dezelfde materialen en technieken werden

als voor parochiekerken in sommige regio’s. Sindsdien is hier een

vervaardigd. Kerken en kloosters verwierven grote hoeveelheden

inhaalbeweging gebeurd dankzij onder meer nieuwe databanken en

textiel bedoeld voor de eredienst of de aankleding van het kerkin-

begeleiding door overheden, erfgoedcellen en andere organisaties.

terieur, zonder dat er ooit sprake is geweest van een verzamelbeleid.

Ontsluiting van de gegevens voor een breder publiek blijft weliswaar

Tot halverwege de 20e eeuw was het religieus erfgoed nog in

achter op de inventarisatiegraad.82 Plaatselijke projecten en

volle expansie. Door de brede beschikbaarheid van materialen

tentoonstellingen leiden regelmatig tot publicaties over het textiel-

dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen en in de nasleep

erfgoed van een welbepaalde kerk of dekenaat, zoals bijvoorbeeld

van het katholiek reveil rezen in de 19e eeuw in Vlaanderen en

het dekenaat Sint-Niklaas en de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.83,

ook in Nederland de ateliers als paddenstoelen uit de grond. Een

84

groot deel van het religieus textiel dateert dan ook van de laatste

borduuratelier Dormal-Ponce in Ath.85

Heel recent verscheen een monografie over het 18e-eeuwse

twee eeuwen, maar raakte in onbruik na de veranderingen van
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Ook de aard van het

In nagenoeg alle recente onderzoeken wordt verwezen naar de

materiaal maakt dit textiel tot bijzonder kwetsbaar erfgoed.

basisinformatie in de 20e-eeuwse publicaties over het ontstaan en

80

de evolutie van het religieus textiel, de verschillende objecten en de
Al in de 19e eeuw kreeg oud religieus textiel, dat als inspiratiebron

liturgische kleuren. Nieuw is de aandacht voor recenter kerktextiel.

voor de neogotiek ging dienen, een erfgoedstatus. De bestaande

In de evoluties van de 19e en 20e eeuw hebben Vlaamse maar

studies gingen tot het einde van de 20e eeuw meestal over dergelijke

ook Nederlandse ateliers een niet te miskennen rol gespeeld. Het

topstukken, of over het textiel van een bepaalde kerk. Onderzoek

onderzoek is onder andere gebaseerd op archief- en documen-

naar de bredere context ontbrak in Vlaanderen nog.

tatiemateriaal, waaronder de schaarse bedrijfsarchieven, en op
interviews met voormalige vervaardigers in kloosters en ateliers.86

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, nu Parcum, liet van

Een laagdrempelige introductie tot de objecten en hun gebruik,

2006 tot 2009 een onderzoek uitvoeren naar productie, behoud

kenmerkende evoluties in vorm, stijl en materialen en technieken

is samengebracht in de publicatie van Annemie Van Dyck uit 2009

welgestelde schenkers en de begunstigde kerken, en hoe hergebruik

over kerkelijk textiel in de 19e en 20e eeuw. Het boek brengt een

te herkennen en naar waarde te schatten.92 Lugtigheid vergelijkt dit

niet eerder samengebracht overzicht van producenten en ateliers in

bovendien met de kledingschenkingen aan de Joodse synagogen in

Vlaanderen en Brussel.

die periode. Historisch Joods textiel komt eveneens aan bod in het

87

jaarboek van de Stichting Textielcommissie Nederland van 2005.93 In
Marike van Roon publiceerde een lijvig standaardwerk over het

dit jaarboek wordt ook hergebruik van weefsels en borduurwerk in

katholiek textiel in de 19e en 20e eeuw, met de grote veranderingen

de katholieke Kerk in de 19e eeuw besproken.94

na Vaticanum II als eindpunt.88 In de eerste helft van de 20e eeuw
kende de Nederlandse paramentiek een heel eigen stijlevolutie, met

Jozef De Ridder schreef twee uitgebreide en ruim geïllustreerde

groot succes en invloed in Vlaanderen.

naslagwerken over de kleding van respectievelijk vrouwelijke en

89

mannelijke religieuzen.95, 96
Het ook in België befaamde atelier Stadelmaier komt aan bod in een
catalogus van Museum Catharijneconvent van 2015.90 Dat museum

De laatste decennia wordt ook niet-katholiek erfgoed geïnven-

toonde in hetzelfde jaar de middeleeuwse borduurkunst in al haar

tariseerd, waarbij tot nog toe vooral anglicaanse en orthodoxe

aspecten. 91 De rijk geïllustreerde catalogus bevat stukken vanaf de

textilia aan bod komen.97 Deze objecten zijn vaak van buitenlandse

11e eeuw tot spectaculaire kunstborduurwerken uit de 15e en 16e

herkomst en werden elders ook beter onderzocht.98 Voor Vlaanderen

eeuw.

ontbreekt nog onderzoek.

In het verleden was hergebruik van waardevolle materialen ook in
het religieuze textiel sterk ingeburgerd. René Lugtigheid heeft dit
uitvoerig onderzocht voor 18e-eeuwse gewaden van de Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, maar ook in
Vlaanderen is zeer veel hergebruikt textiel te vinden in kerkelijke
collecties. Het boek onderzoekt onder meer de relatie tussen de
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OVER DE AUTEUR
Annemie Van Dyck is kunsthistorica met een passie voor religieus
erfgoed, dat ze van nabij leerde kennen bij het inventariseren van
parochiekerken. Al gauw begon ze zich te verdiepen in het nog vaak
ondergewaardeerde religieuze textiel. Ze bezocht tientallen kerken
en kloosters met het oog op inventarisatie of herbestemming.
Momenteel werkt ze als freelancer verder aan het behoud en
beheer van religieus erfgoed.
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Collectie galons om kerkgewaden te vervaardigen,
Werk der Arme Kerken, Brugge

SCHOENENNIJVERHEID
Hilde Colpaert
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Arbeider firma Defauw aan de zolenpers, ca. 1970. Collectie Eperon d’Or
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Schoenmakers waren er in alle gemeenten in Vlaanderen wel

schoennijverheid in Izegem verder uitpuren die verschenen als

aanwezig. Vandaar dat in verschillende musea een deelcollectie

artikel in het Heemkundig Tijdschrift Ten Mandere.101 Ook is er een

schoenmakerij bestaat en dat in een aantal heemkundige kringen

publicatie van het museum Eperon d’Or over deze historiek.102

documenten bewaard worden rond de aanwezigheid van dit
ambacht in de gemeente. In de 20e eeuw tot in de jaren 1970 was

Er bestaat geen inventaris van waar en welk ambachtelijk materiaal

Izegem het belangrijkste centrum van schoenproductie van België.

van de schoenmaker aanwezig is of van de schoenmachines die

De concurrentie van Zuid-Europa met zijn lage lonen en hippe mode

bewaard worden in Vlaamse collectiebeherende organisaties. Een

werd te sterk en bijna alle schoenproductie in België verdween. De

inventaris van het ambachtelijk schoenmakersmateriaal – online

belangrijkste studie en publicaties van de laatste tien jaren over de

raadpleegbaar - wordt bijgehouden door het Museum voor de

schoennijverheid komen uit de regio van Izegem.

Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen.

Aan de hand van industrietellingen, die de tewerkstellingscijfers

Een grondige studie van de Vlaamse schoennijverheid in haar geheel,

per sector weergeven, gebeurde onderzoek en analyse van de

van de plaatsen waar er een concentratie van schoenproductie was,

industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Het

de verhoudingen onderling zou een duidelijker en objectiever beeld

onderzoek werd uitgevoerd door Brecht Demasure van het Centrum

geven van geschiedenis en het belang.

voor Agrarische Geschiedenis, in opdracht van erfgoedcel BIE-TERF.
De resultaten verschenen in Handelingen van het Genootschap
voor geschiedenis te Brugge in 2011.99 De schoennijverheid is één
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van de sectoren die aan bod komen hierin. Deze gegevens dienden

Hilde Colpaert was tot 2021 conservator van Eperon d’Or in Izegem,

onder andere als wetenschappelijke basis voor het toen nieuw op

het museum dat zich toespitst op de schoenen- en borstelnijverheid.

te richten museum Eperon d’Or in Izegem. Verder is er een paper
van Koenraad Vandommele in het kader van de plaatselijke gidsencursus over de familie Vandommele en de schoenfabriek Eperon
d’Or100 en zijn er enkele publicaties die de geschiedenis van de
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TEXTIELCONSERVATIE,
-RESTAURATIE EN -VEREDELING
Natalia Ortega Saez

Textiel is een veelomvattend begrip gaande van prestigieuze

Textielconservatie is vandaag een volwaardige discipline binnen de

wandtapijten, vloerkleden, wandbespanningen, stoelbekledingen,

conservatie-restauratie.105Er wordt actief onderzoek gedaan naar

kostuum en accessoires tot archeologische fragmenten. Meestal

textiel in de brede zin van het woord. Onderzoek naar conservatie

is en was textiel een gebruiksvoorwerp dat hersteld en versteld

is doorgaans gebonden aan een specifieke casus of proble-

werd. Textielconservatie is een relatief jonge discipline binnen

matiek binnen een museum of collectie en is geïntegreerd in het

zowel de conservatie-restauratiepraktijk als in dito onderzoek.

onderzoeksplan van de instelling. Zo gingen er de laatste jaren een

Vroeger werden restauratiebehandelingen uitgevoerd zonder enige

aantal boeiende en uiteenlopende projecten van start zoals het

vooropleiding en kennis. Het restauratieproces was gebaseerd op

erfgoedproject ‘Studiecollecties: een uitdagende context binnen

huishoudelijke praktijken, zoals bleken, wassen en handvaardigheid.

universiteiten en musea’, dat resulteerde in een database voor
studiecollecties.106Een ander internationaal Vlaams project gevoerd

Het is pas in 1950 dat textielonderzoek de aandacht kreeg van

door het MoMu Antwerpen, ‘Glossy surfaces’, doet onderzoek

wetenschappers. In 1964 werd het eerste congres over textielcon-

naar thermoplastisch polyurethaan (TPU) gebruikt als coating voor

servering in Delft georganiseerd.103 Dit was voor onze contreien een

textiel.107 Het project ArtGarden aan het KIK/IRPA verricht onderzoek

mijlpaal in de ontstaansgeschiedenis van textielconservering. Vanaf

naar besloten hofjes en preventieve conservering van Mixed-Media

dan werden er zowel bij ons als bij onze noorderburen onderzoeks-

objecten. Dit project onderzoekt hoe objecten samengesteld uit

programma’s ontwikkeld. In 1969 richtte het Koninklijk Instituut

diverse materialen, waaronder textiel, geconserveerd en bewaard

voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) een textielatelier op, wat

dienen te worden.108 Aan de ARCHES-onderzoeksgroep van de Univer-

een doorbraak betekende voor textielconservatie, onderzoek naar

siteit Antwerpen loopt momenteel een project rond veredeling van

textiel en natuurlijke kleurstoffen.104 Kort hierna startte de Academie

textiel onder de titel ‘Herkomst, technologie en wetenschap van het

Anderlecht een avondopleiding textiel en in september 1993 opende

kleuren van textiel, Conste des ververs, 1619-1623’.109 Eerder werd er

de opleiding conservatie-restauratie aan de Koninklijke Academie

binnen de ARCHES-onderzoeksgroep gelijkaardig onderzoek gedaan

voor Schone Kunsten te Antwerpen een specialisatie textielcon-

naar historische recepten om wol zwart te kleuren en de invloed

servering op masterniveau. Vanaf dan werden er professionele

van metaalzouten op de degradatie van wol.110 Recent is SAFESILK

textielrestauratoren opgeleid in België.
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gestart, een internationaal project dat onderzoek doet naar het
behandelen van door metaalzouten aangetaste zijde in erfgoedcollecties.111
Deze zeer gevarieerde projecten laten zien hoe divers het
werkgebied van onderzoek en conservatie is. Textielconservatie
vraagt een multidisciplinaire aanpak omwille van de diversiteit aan
materialen, technieken en productieprocessen waaronder onder
andere veredelingstechnieken en weef-, kant-, borduur- en naaitechnieken ressorteren.
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Er blijft een grote nood aan diepgaand onderzoek, van historische
materialen en technieken tot vroege synthetische en hedendaagse
materialen die je in textiel kan terugvinden. Maar ook de
materialen die gebruikt worden voor het uitvoeren van conservatiebehandelingen dienen onder de loep genomen te worden. Hoe
stabiel zijn deze materialen? Welke zijn de interacties van de
gebruikte materialen met het object dat geconserveerd wordt?
Bovendien is er nood aan onderzoek naar de reiniging van textiel en
gerelateerde watergevoelige materialen. Het reinigen behoort tot de
meest risicovolle behandeling van een conservatieproces. Aangezien
textiel een relatief fragiel materiaal is dat zowel water- als solvent-

Microscopisch onderzoek van een weefsel, foto: N. Ortega

gevoelig is en in vele gevallen samengesteld is uit verschillende
materialen en technieken, is er ook nood aan grondig onderzoek
naar het reinigen van textiel. Tot slot dienen degradatieprocessen
eveneens onderzocht te worden om in de toekomst textiel beter te
bewaren en behandelen.

OVER DE AUTEUR
N. Ortega behaalde haar Master in conservatie-restauratie (c-r) in
1996 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen.
Ze specialiseerde zich in textielconservatie en volgde daartoe
verschillende pre- en postgraduaat stages. (The Costume Institute
(Metropolitan Museum of Art), het Fashion Institute of Technology
en de Cathedral of Saint John the Divine). In 1999 rondde ze haar
opleiding af met een stage van een jaar in het atelier Textielconservering van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
te Brussel (KIK-IRPA). Van 2000 tot 2008 werkte ze als freelance
restaurator, een activiteit die geleidelijk aan werd afgebouwd
toen ze onderwijs- en onderzoeksopdrachten aanvaardde binnen
de opleiding c-r van de Universiteit Antwerpen. In 2010 ging haar
academische carrière van start met een doctoraat in c-r. Momenteel
is N. Ortega werkzaam als tenure track docent c-r aan de Universiteit
Basisvaardigheden organische materialen, foto: N. Ortega

Antwerpen.
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TECHNISCH TEXTIEL
Hilde Langeraert

Technisch textiel is de verzamelnaam voor geavanceerde textiel-

groeiend ecologische bewustzijn de voorbije decennia een impact

toepassingen die worden gebruikt in constructies, wegenbouw,

op de textieltoepassingen en het (her)gebruik van materialen.

zorgsector, beschermkledij, transport en industrie. De specifieke
vezelsamenstelling of structuur en ook de aanwezigheid van

Terwijl de Belgische textielbedrijven tot diep in de 20e eeuw toonaan-

chemische stoffen geeft deze textielproducten bepaalde functi-

gevend waren in de massaproductie van kledingtextiel, zetten ze

onaliteiten en eigenschappen. De stoffen worden bijvoorbeeld

anno 2022 in op technisch textiel en innovatie. In samenwerking

brandvertragend, waterdicht, lichtgevend of warmte-isolerend

met hogescholen, universiteiten en textieltechnologiecentrum

gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan grondbedekkingsdoek voor tuin-

Centexbel wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het

en landbouw, kunstgras of beschermende brandweerpakken. Rond

erfgoedbewustzijn rond dit technisch textiel staat echter nog in de

de laatste eeuwwisseling zag de term ‘smart’, ‘slim’ of ‘intelligent’

kinderschoenen. Zowel bij de bedrijven als bij musea en archieven

textiel het levenslicht. Dergelijke producten zijn door nanotech-

wordt de cultureel-erfgoedwaarde van deze recente geschiedenis

nologie en micro-elektronica in staat om te registreren wat er in de

en industrietak nog niet altijd (h)erkend.

omgeving gebeurt en er adequaat op te reageren. Zo ontwikkelde de
vakgroep Textielkunde van de Universiteit Gent in 2000 een eerste

Het Gentse Industriemuseum (voorheen MIAT) bracht het thema

succesvolle toepassing: een gebreide band die de ademhaling en

onder de aandacht in enkele tijdelijke expo’s. In 2000-2001 stond

hartslag van een baby bewaakt en zo wiegendood helpt voorkomen.

‘Hotcoolstronglight’ op het programma, een reizende expo
overgenomen uit Textielmuseum Tilburg. In 2010 organiseerde

Allerhande technologische evoluties binnen de chemie, biotech-

het museum in het kader van het Europese MAX project de expo

nologie, textielveredeling (coating, digitaal drukken) en de

‘Textiel. Verrassend vernieuwend’, met lezingen en presentaties

productie van (micro-)vezels, garens en stoffen (extrusie, heatset,

over intelligent textiel in het randprogramma. Technisch textiel komt

compounderen) hebben de afgelopen honderd jaar de wereldwijde

aan de hand van stalen en afgewerkte producten ook aan bod in de

Ook de toenemende automa-

vernieuwde permanente tentoonstelling ‘100% Textiel’ die in 2020

tisering en digitalisering van de productie gaven sinds de jaren 1970

opende. Naar aanleiding van deze tentoonstellingsprojecten werd

een boost aan de productie van technisch textiel. Tenslotte had het

de collectie van het Industriemuseum telkens aangevuld met een of

textielindustrie grondig veranderd.

112

41

meerdere objecten gerelateerd aan technisch textiel. Voorbeelden

nog nauwelijks onderzoek verricht naar technisch textiel. Bij onze

zijn het gespecialiseerd beschermend brandweerpak geproduceerd

Noorderburen is voornamelijk Anton Luiken in het gebied van

door Sioen Industries, de valmuts van het merk Ribcap of de stalen

technisch textiel actief.115

geotextiel van Bonar Technical Fabrics.
Unitex, het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische vereniging
De tentoonstelling ‘Futurotextiel’ vond respectievelijk in 2006 en

voor kaderleden uit de textielindustrie, brengt artikels en nieuws

2008 in Lille en Kortrijk plaats en focuste op innovatieve textieltoe-

over de actuele stand van zaken van textielonderzoek en productie.

Design Museum Gent pakte in 2018-2019 uit met de

De jaarverslagen van de beroepsvereniging Fedustria bevatten

expo ‘Fibre Fixed’ onder co-curatorschap va Prof. Ignaas Verpoest

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de productie van

(Departement Materiaalkunde KULeuven) en Lut Pil (LUCA School

Belgische bedrijven die op het terrein van technisch textiel actief

of Arts). De tentoonstelling en bijbehorende publicatie bevatten

zijn.116 Diepgaander (historisch) onderzoek naar de reconversie van

een uitgebreide selectie van designprojecten met composietmate-

de Belgische textielindustrie is tot op heden niet gerealiseerd.

passingen.
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riaal.114
Het actuele onderzoek naar technisch textiel en de activiteiten

OVER DE AUTEUR

van de Belgische textielindustrie situeert zich vooral binnen de

Hilde Langeraert studeerde geschiedenis aan de UGent en is

vakgroepen textielkunde, materiaalkunde, chemie of handelsweten-

sinds 2013 aan de slag in het Industriemuseum. Als conservator

schappen van de universiteiten en hogescholen. Zo zijn bijvoorbeeld

coördineert ze het collectiebeleid en onderzoek van het museum. In

het onderzoek en de publicaties van Prof. Dr. Ir. Lieva Van Langenhove

2019-2020 voerde ze samen met collega Marie Kympers onderzoek

(Universiteit Gent) zeker het vermelden waard. De UGent en de Stad

in functie van de vernieuwde permanente tentoonstelling ‘100%

Gent waren in 2019 gastheer voor de internationale conferentie van

Textiel’.

AUTEX (Association of Universities for Textiles), een forum waarop
de evoluties in technisch en slim textiel hoog op de agenda staat.
Binnen de opleidingen kunstwetenschappen of geschiedenis werd

Ringmap met textielstalen van Bonar Technical Fabrics nv in Zele.
Foto: Collectie Industriemuseum, V36919
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VLAAMSE WANDTAPIJTKUNST
Elsje Janssen

Vlaamse wandtapijten zijn internationaal bekend en worden

exponentieel toe.118 Ook in de Metropolitan Museum of Art in New

bewaard in vele musea, kastelen, kathedralen en kerken wereldwijd.

York werden een aantal uitzonderlijke tentoonstellingen georga-

Al sinds de 15e eeuw speelt Vlaanderen117 een onuitwisbare rol in het

niseerd. Zowel voor de expositie Tapestry in the Renaissance: Art and

ontwerpen, vervaardigen, verhandelen en verspreiden van wandta-

Magnificence als voor Tapestry in the Baroque: Threaths of Splendor

pijten, met Doornik, Brussel, Brugge, Antwerpen, Oudenaarde

is toen ver doorgedreven onderzoek verricht.119 Kunstenaars

en Edingen als meest gekende centra. De wandtapijten worden

en kartonontwerpers, weefateliers en wevers, onderwerpen en

doorgaans in reeksen of series van vier tot twaalf stuks ontworpen

voorstellingen, herkomst en geschiedenis van de wandtapijten

door kunstenaars, ook bekend als kartonontwerpers. Elk ontwerp,

werden uitvoerig onder de loep genomen. Tentoonstellingen waarop

een tekening of olieverfschets, wordt op ware grootte overgebracht

de geselecteerde wandtapijten ooit te zien waren alsook eerdere

op een karton dat als model voor het weefsel wordt gebruikt. De

publicaties over de weefsels komen in het onderzoek aan bod. Alle

wandtapijten worden meestal in opdracht geweven door goed

onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in de lijvige tentoonstel-

georganiseerde en gespecialiseerde wandtapijtmanufacturen of

lingscatalogi. Het zijn onmisbare naslagwerken voor de Vlaamse

-werkplaatsen. Naast het in opdracht weven van wandtapijten

wandtapijtkunst, voornamelijk uit de 16e eeuw, de periode waarin

wordt er ook vrij handel gedreven in wandtapijten. Vlaamse wevers

de artistieke en technische kwaliteit en de productie in Brussel een

verspreiden zich bovendien over heel Europa en richten ook buiten

ongekende hoogte bereikten.120 Ook andere musea en instellingen

Vlaanderen weefateliers op. Na een minder productieve 19e

met grote verzamelingen textiel en een meerderheid aan Vlaamse

eeuw kent de wandtapijtkunst in Vlaanderen in de 20e eeuw een

wandtapijten in hun collectie publiceren uitgebreide collectieca-

heropleving. In de 21e eeuw wordt voor het weven van wandtapijten

talogi met de resultaten van intensieve research.121

steeds vaker beroep gedaan op computergestuurde jacquardgetouwen en wordt nog slechts door een paar kunstenaars gekozen

Ook belangrijke Vlaamse renaissancekunstenaars bekend om hun

voor de traditionele handgeweven uitvoering.

wandtapijtontwerpen, zoals Pieter Coecke van Aelst en Bernard van
Orley, krijgen aandacht in onderzoek dat resulteert in tentoonstel-

Hoewel de wandtapijtkunst altijd al veel aandacht heeft gekend,

lingen, publicaties en lezingen.122 Dit geldt eveneens voor de 17e

nam de interesse in Vlaamse wandtapijten vanaf het jaar 2000

eeuw met de grootste Vlaamse barokkunstenaar Peter Paul Rubens.
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Meerdere van zijn uitzonderlijke wandtapijtreeksen werden door
Rubens-specialisten bestudeerd.123
Naast de focus op kartonontwerpers, onderwerpen, weefateliers,
series en de meerdere uitvoeringen en het hergebruik van de
kartons, gaat tevens meer en meer aandacht naar de handel en
handelspanden en naar de socio-economische benadering.124
Daarnaast is de emigratie van Vlaamse wevers en hun belang bij
de verspreiding van de wandtapijtkunst over Europa eveneens een
onderwerp van onderzoek. 125
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Ook de conservatie en restauratie van wandtapijten krijgt alsmaar
meer aandacht. Wandtapijten bestaan immers uit kwetsbare
materialen, zoals wol en zijde, die erg onderhevig zijn aan klimatologische omstandigheden. Het behoud en het voor de toekomst
veilig stellen van deze monumentale kunstwerken vraagt veel
vakmanschap en ervaring die in Vlaanderen gelukkig aanwezig zijn.
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel
heeft hier steeds een belangrijke plaats ingenomen. Daarnaast
is De Wit Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten in Mechelen
wereldwijd het belangrijkste privé-restauratieatelier voor wandtapijten. Daar worden reeksen en museumcollecties van over de hele
wereld behandeld.126 Naar aanleiding van haar 125-jarige bestaan
werd in 2019 de geschiedenis van deze manufactuur gepubliceerd.127

Lange tijd blijft de 20e-eeuwse wandtapijtkunst in België van

Hoewel in de 21e eeuw in Vlaanderen geen manufacturen

aandacht verstoken. Nochtans is er na de Tweede Wereldoorlog een

voor handgeweven wandtapijten meer actief zijn, speelt de

heropleving van de wandtapijtkunst en worden heel wat ontwerpen

regio op het vlak van hedendaagse wandtapijtkunst toch een

van vooraanstaande kunstenaars geweven. Er worden wedstrijden

opmerkelijke rol.131 Nationale en internationale kunstenaars

uitgeschreven en over heel Europa tentoonstellingen georganiseerd

creëren ontwerpen die nu op computergestuurde jacquardweef-

om de Vlaamse - en uitgebreider: de Belgische - wandtapijtkunst

getouwen worden uitgevoerd. De mogelijkheden zijn veelzijdig

onder de aandacht te brengen.128 In Mechelen weeft behalve De Wit

en in vergelijking met het traditionele handmatige weven wordt

Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten ook Manufacture Royale

vooral enorm bespaard op vervaardigingstijd. Het bedrijf Flanders

de Tapisseries d’Art Braquenié et Cie, in Mechelen actief van 1870

Tapestries in West-Vlaanderen is hierin de grote voortrekker.132

tot 1987, heel wat wandtapijten naar ontwerpen van hedendaagse

Een vergelijkend onderzoek tussen het artistieke en technische

kunstenaars. Het enige Brusselse atelier Manufacture de tapisserie

aspect van handgeweven en jacquardgeweven wandtapijten en

In Doornik

hoe ze vandaag gewaardeerd en gepercipieerd worden als (kunst)

wordt midden 20e eeuw door Forces Murales de wandtapijtkunst

ambacht of als kunst zou zeker interessant zijn. Daarnaast ligt de weg

nieuw leven ingeblazen.130

nog open voor genderonderzoek gerelateerd aan de wandtapijtkunst

Chaudoir, actief sinds 1910, sluit in 1984 de deuren.

129

en haar totstandkoming in verleden en heden.133

OVER DE AUTEUR
Elsje Janssen is doctor in de kunstwetenschappen, gespecialiseerd
in wandtapijt- en textielkunst. Zij werkte o.a. voor Stedelijke Musea
Antwerpen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Brussel, het Rijksmuseum Amsterdam en het Koninklijk Museum
Het paar, ontwerp Maurice Boel, geweven in de Manufactuur
Gaspard De Wit, Mechelen, 1961, 168 x 122 cm, wol en katoen.
Privé-verzameling

voor Schone Kunsten Antwerpen. Zij is actief als zelfstandig
museum consultant en creëert ‘Herinneringstextiel’ en textielkunst
(www.elsjejanssen.be).
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VLASNIJVERHEID
Greet Verschatse

Zuid-West-Vlaanderen groeide tussen 1840 en 1970 uit van een

Kortrijk. Nieuwe onderzoekslijnen werden uitgedacht, onder andere

arme landbouwstreek tot een verstedelijkte industrieregio, mede

de historische benadering van de vlasnijverheid, de reconversie

dankzij de vlasnijverheid.134 20 eeuwen vlas in Vlaanderen van Bert

van vlasbedrijven en de toepassingen van vlas in composieten.

Dewilde

en De Belgische vlasnijverheid van Etienne Sabbe

136

In verschillende ruimtes wordt duidelijk hoe de vlasnijverheid

blijven standaardwerken over de vlasnijverheid, met de meest

het landschap veranderd heeft van een landbouwregio naar een

complete studie over vlas in het algemeen.

industriële omgeving.140 In Texture worden regelmatig wetenschap-

135

pelijke lezingen georganiseerd, bijvoorbeeld in 2016 door Adriaan
De sociaaleconomische streekstudie van Midden- en Zuid-West-

Linters over het vlaserfgoed in Europa. In 2016 kocht de stad Kortrijk

Vlaanderen door Brecht Demasure uit 2012 vormde een belangrijke

de laatste vlaszwingelmolen141 aan, de enige bewaarde en nog

baken in het onderzoek rond vlas en textiel.137 De cruciale periode

werkende van Europa. Het museum oefent het exploitatierecht

1840-1970 wordt in Over werk en mensen doorgelicht op basis van

erover uit en er is een vlasroute die de fietser langs deze en andere

veelvuldige gegevens uit tellingen.

sites brengt. Er zijn namelijk een aantal vlassites die (deels) bewaard
werden in de regio, zoals de site D’hondt. Het complex is een van

Onder impuls van het toenmalig nationaal vlas-, kant- en linnen-

de best bewaarde vlassites in de Leiestreek en bestaat uit een

museum en de provinciale gebiedswerking kwam daar bovendien

19e-eeuwse boerderij met roterij en twee zwingelarijen.142

een vervolg op: Vlasparlee van Brecht Dewaele.138 Dit project
baseerde zich op mondelinge geschiedenis: er werd in de vorm

Het blijft wel zo dat er heel wat publicaties rond vlas in een lokale

van interviewsessies gefocust op getuigenissen van vlassers. Onder

context ingebed zijn. Zo zien we bijvoorbeeld De vlasnijverheid ten

dezelfde titel trokken ook een toneelstuk, een reizende tentoon-

zuiden van Deinze, van het verleden tot het heden, waarrond ook

stelling en een film heel wat aandacht.

een tentoonstelling te zien was in 2019.143 In 2013 verscheen de

139

masterthesis van Dries Claeys, die zich focust op de vlasfabrieken in
De studies van Demasure en Dewaele waren van groot belang als

Bissegem, Gullegem en Wevelgem.144 Annik Adriaenssens werkte in

achtergrond voor Texture, het nieuwe museum over Leie en vlas, dat

2016 haar doctoraatsthesis af over de textielhandel van Bethune &

in 2014 zijn intrek nam in de voormalige Linen Thread Company in

Fils op basis van het bedrijfsarchief.145 Ook damast en kant komen in
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de literatuur aan bod, bijvoorbeeld in het artikel van Eric Vanhaute
over de huisnijverheid.146 Verder zijn er publicaties verschenen over
hedendaagse toepassingen van vlas, waaronder recuperatiemethodes (door Daniël Verstraete van Centexbel147) of het gebruik van
natuurlijke vezels in kunststoffen.148
De vlasnijverheid zit economisch gezien terug in de lift en dat uit zich
in nieuwe initiatieven. In 2018 was er de tentoonstelling Flax DNA in
het Belfort van Brugge.149 In 2019 verscheen een themanummer van
West-Vlaanderen Werkt met de focus op vlasbedrijven.150 In 2020
viert het Algemeen Belgisch Vlasverbond haar 100e verjaardag en
50

dat zal gevierd worden met onder andere een jubileumboek.

OVER DE AUTEUR
Greet Verschatse is historica en aan de slag bij de stedelijke musea
van Kortrijk, waaronder Texture.

Aangedreven vlaszwingelarij van Petrus Vanderhaeghen, 1923 in Heule.
Collectie Stad Kortrijk
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