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De muts op ons hoofd, het zwempak van de kinderen tot de sokken aan onze voeten, de gordijnen die 

we ’s avonds sluiten, de lakens op ons bed, de bekleding van onze autostoel, de zachte handdoeken in 

de badkamer: textiel is overal rond ons aanwezig. Buiten ons huis vind je textiel terug in de 

beschermende kleding van de brandweer, de mondmaskers in het ziekenhuis, schorten in het labo en 

het uniform van de politieagent. Textielerfgoed maakt deel uit van ons verleden én heden. Misschien 

refereert je straatnaam naar een voormalige textielbaron. Op zolder staat nog een naaimachine die 

ooit dagelijks gebruikt werd door je grootmoeder. Gereedschappen en getouwen worden bewaard, 

maar staan stof te vergaren omdat de kennis en kunde om ze in werking te stellen verloren is gegaan. 

Over heel Vlaanderen zijn er gemeenschappen die de kostuums koesteren waarin ze jaarlijks feesten 

en optochten houden zoals de Hasseltse Jeneverfeesten of de Ommegang van het Ros Beiaard. 

Bibliotheken zijn gevuld met boeken vol textielstalen en decoratieve motieven, archieven vertellen het 

relaas van de talrijke familiebedrijven in de Gentse textielindustrie. 
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Spinnewielen, naaimachines, textielhandboeken, 

kanten ondergoed, vilten hoeden, stalenboeken, 

handwerktijdschriften en wollen breiwerk. Allemaal 

ooit rijkelijk aanwezig in de Vlaamse huizen, het 

onderwijs en bedrijven, maar wat rest er ons vandaag 

nog van dit textielerfgoed? Wat wordt er in de musea 

bewaard? Wie weet nog hoe de machines en 

getouwen werken? Wie heeft de kennis en kunde om 

deze objecten te restaureren? Hoe kunnen 

onderzoekers of ontwerpers op een duurzame manier 

opnieuw aan de slag gaan met dit erfgoed? In groep 

kan je meer dan alleen, daarom bundelen we onze 

krachten in een netwerk rond het textielerfgoed in 

Vlaanderen. Samen beantwoorden we deze vragen en 

proberen we tegemoet te komen aan de meest 

prangende noden. 

 

ETWIE, de dienstverlenende rol van het Industriemuseum, coördineert het netwerk als één van de drie 

themanetwerken die de beleidsperiode 2019 – 2023 centraal staan, naast bedrijfs- en 

wetenschappelijk erfgoed. 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 maakt ETWIE een 

veldtekening. Die maakt duidelijk wat textielerfgoed is, wie iets kan, wie iets weet en wie iets heeft 

over dat erfgoed. 

Deze veldtekening wil een beeld geven wat textielerfgoed in Vlaanderen is, waar het bewaard wordt 

en wie kennis hieromtrent heeft.  

Wat? De hoofdmoot van deze veldtekening wordt gevormd door het resultaat van het in kaart 

brengen van het textielerfgoed in Vlaanderen. Daarom wordt gestart met wat onder textielerfgoed 

verstaan wordt, namelijk onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Alhoewel deze veldtekening 

zich richt op het roerend en immaterieel erfgoed, is het nodig om ook de link met het onroerend 

erfgoed aan te halen. Vervolgens gaan we dieper in op wat verstaan kan worden onder roerend en 

immaterieel textielerfgoed. We mappen het textielerfgoed aan de hand van een opdeling in 

deelcollecties.  

Waar? Het (roerend) textielerfgoed wordt bewaard bij diverse actoren. Onderzoeken en in kaart 

brengen wat textielerfgoed in Vlaanderen is en kan zijn, is een ambitieuze opdracht. Daarom gebeurt 

de opbouw van deze veldtekening in fasen. Voor de huidige versie van de veldtekening leggen we de 

focus op de Vlaamse musea met een Kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties.1 In 2023 

wordt deze veldtekening verder aangevuld met (culturele) archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. 

 
1 De eerste versie van deze veldtekening, met een inleiding op het Netwerk textielerfgoed Vlaanderen, een overzicht van de 
collectieprofielen van de musea uit de stuurgroep en een nodenanalyse is online terug te vinden: 
https://etwie.be/storage/files/3059e045-647a-48d9-acaa-96e3f1b630cb/20210305-do-veldtekening-deel1.pdf  
Zie ook: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/kwaliteitslabel-voor-collectiebeherende-
organisaties/zoeken?s=&ro_type=295&classification_level=&city=&province= (laatst geraadpleegd op 09/12/2022) 

Wielertrui van de Belgische nationale ploeg, Ronde van 
Frankrijk 1959-1961, Collectie KOERS, Museum van de 
Wielersport 

https://etwie.be/storage/files/3059e045-647a-48d9-acaa-96e3f1b630cb/20210305-do-veldtekening-deel1.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/kwaliteitslabel-voor-collectiebeherende-organisaties/zoeken?s=&ro_type=295&classification_level=&city=&province
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/kwaliteitslabel-voor-collectiebeherende-organisaties/zoeken?s=&ro_type=295&classification_level=&city=&province
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In deze versie wordt aan de hand van een mapping met verschillende invalshoeken, waaronder de 

periode, de geografische afkomst van het textiel of de producent, een beeld gegeven wat er aan 

textielerfgoed in Vlaamse museale collecties bewaard wordt. Daarnaast geeft het overzicht per 

museum weer wat het verzamelbeleid is en welke inhoudelijke focus wordt gehanteerd. Dit alles heeft 

als doel een inzicht te geven in textielerfgoed in Vlaanderen en waar het zich bevindt.2 Het vergroot de 

onderlinge kennis van de textielcollecties en moet het makkelijker maken om het verzamelbeleid af te 

stemmen. 

De veldtekening is er in eerste instantie voor de collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en 

Brussel. Ze komt tegemoet aan de nood die er is in het erfgoedveld aan meer kennis over de collecties 

en het actuele verzamelbeleid. Daarnaast is deze veldtekening er voor iedereen met een hart voor 

textielerfgoed. 

De veldtekening heeft verschillende doelstellingen:  

- De veldtekening brengt het netwerk van experten en organisaties die bezig zijn met 

textielerfgoed in kaart;  

- Musea en andere collectiebeherende instellingen kunnen op basis van de veldtekening de 

collectieprofielen en het verzamelbeleid beter op elkaar afstemmen;  

- Hiaten in collecties kunnen opgevangen worden en de herbestemming van objecten moet 

inhoudelijk makkelijker verlopen;  

- Ten slotte kunnen uit de veldtekening aanbevelingen komen om het beleid rond het 

textielerfgoed in Vlaanderen na 2023 te versterken.  

 

 

 

 
2 Deze versie van de veldtekening is een momentopname. Beleidsplannen veranderen, andere accenten worden gelegd 
onder invloed van diverse factoren, het verzamelbeleid wordt aangepast, collecties gerationaliseerd etc. Collecties groeien 
aan op basis van schenkingen, aankopen en verwervingen, maar slanken ook af door herbestemming van deelcollecties. 
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Wanneer we spreken van erfgoed, spreken we van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. We 

beperken ons in deze veldtekening tot het roerende en immateriële textielerfgoed. Desalniettemin 

schenken we ook kort aandacht aan het onroerende textielerfgoed. 

Onroerend erfgoed omvat zowel 

archeologisch, als bouwkundig en 

landschappelijk erfgoed. Binnen het 

textielerfgoed kan dit onder andere gaan 

om voormalige textielfabrieken of 

bouwkundige restanten in het 

stadsweefsel. Verwijzingen naar het 

bouwkundig textielerfgoed kunnen ook 

gevonden worden in straatnamen. Soms 

zijn zij nog het enige dat overblijft en 

herinnert aan het textielverleden wanneer 

de gebouwen verdwenen zijn.3  

De Inventaris Onroerend Erfgoed geeft 678 

resultaten van bewaarde, vastgestelde 

en/of beschermde sites die die verband 

houden met het textielverleden.4 Hieronder vallen onder andere voormalige textielbedrijven, 

roterijen, rootputten, spinnerijen, leerlooierijen, schoen-, jute- en vlasfabrieken, wol-, katoen- en 

zijdeweverijen, confectieateliers en ververijen. Roerende elementen die aanwezig zijn in het gebouw 

en die hiervoor vervaardigd zijn of verband houden met de functie ervan, de zogenaamde 

cultuurgoederen, vallen hier ook onder.5  

 
3 De erfgoedtypes die de Inventaris Onroerend Erfgoed beschrijft zijn te vinden op   
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/20?view_tree (laatst geraadpleegd op 28/02/22) 
4 Zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?typologie=https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/20 
(laatst geraadpleegd op 28/02/22) 
5 Cultuurgoederen: roerende goederen die omwille van hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn, 
waarvan het samen voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel ontworpen 
zijn voor of vervaardigd met het beschermd goed ofwel gerelateerd zijn aan de functie van het 

Warmwaterroterij in Dentergem, West-Vlaanderen, id: 39519. Foto: 
Inventaris Onroerend Erfgoed, Patricia Van Vlaenderen 

Gebouwen naar typologie, Agentschap Onroerend Erfgoed 

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/20?view_tree
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten?typologie=https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/20
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De gebouwen, op de Inventaris beschreven als ‘bouwkundig element’, zijn niet altijd meer aanwezig. 

Door bijvoorbeeld verbouwing of sloop kunnen de erfgoedwaarden van de site of het gebouw 

verdwenen zijn.  

  

 

 

Naast gebouwen of bouwkundige elementen, zijn verwijzingen naar het textielverleden terug te 

vinden in straatnamen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de Ververijstaat in Roeselare (verwijst 

naar de voormalige blauwververij), de Seyntexlaan in Tielt (verwijzing naar de katoenspinnerij Seyntex) 

of de Ruyffelaerekoer in Ronse (naar het beluik dat gebouwd werd door textielfabrikant Leopold 

Ruyffelaere). 

Het roerend textielerfgoed bevindt zich overal. In de eerste plaats in onze musea, bibliotheken en 

archieven. Maar ook bij heemkundige kringen, bedrijven, scholen en onderwijsinstellingen, bij 

verzamelaars thuis, etc. Dit textielerfgoed kan vele vormen aannemen. Kledij, accessoires, vlaggen, 

huishoudtextiel, meubelstoffering, stalenboeken, machines voor de verwerking van de grondstoffen of 

het produceren van (half) afgewerkte producten, archieven en documentatie van bedrijven, noem 

maar op. Verschillende objecten, vervaardigd uit textiel of gerelateerd aan textielerfgoed, zijn 

 
beschermd goed en waarvoor historische verbondenheid met het beschermd goed aangetoond kan 
worden (zie ook: https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2022-10/Richtlijn-over-cultuurgoederen-15102022-
bijlage_0.pdf laatst geraadpleegd op 5/01/2023). 

Voormalige katoenfabriek van Union Cotonnière (UCO) in Gent, id: 385279, 
Foto: Inventaris Onroerend Erfgoed, Evert Vandeweghe 

Voormalige breifabriek Fabota in Leuven, id: 
109365, Foto Inventaris Onroerend Erfgoed, 
Kris Vandevorst 

Hoge Mote te Ronse, voormalige weverij en 
textielfabriek Cambier-Robette, id: 28533. Het 
gebouw is beschermd als monument en 
stadsgezicht. Op heden wordt hier het MUST 
gehuisvest. Foto: Inventaris Onroerend Erfgoed 

https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2022-10/Richtlijn-over-cultuurgoederen-15102022-bijlage_0.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2022-10/Richtlijn-over-cultuurgoederen-15102022-bijlage_0.pdf
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beschermd als topstuk.6 Zo zijn onder andere acht versierde 

bloemzakken uit WOI, verschillende wandtapijten, een 

geborduurde kinderjurk uit de 19de eeuw en diverse stukken 

religieus kledingtextiel zoals kazuifels, paramenten en 

koorkappen opgenomen op de topstukkenlijst.  

Deze veldtekening levert een bijdrage aan het in kaart brengen 

van dit erfgoed.  

 

 

 

 

 

 

Aan textielerfgoed zijn ook veel niet tastbare elementen verbonden. Deze zijn verankerd in de 

hoofden en handen van mensen.  

“Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van 

vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. En naarmate tijden 

veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee”7 

Denk maar aan bepaalde technieken die een specifieke kennis vragen zoals spinnen, weven of 

borduren. Daarnaast is veel textielerfgoed ook onlosmakelijk verbonden aan festiviteiten, rituelen en 

gebruiken. Op de officiële inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen is ‘Kant 

maken in Vlaanderen’ opgenomen.8 Daarnaast zijn ook nog diverse processies en ommegangen 

opgenomen, waar traditionele kledij en kledinggewoontes een belangrijke rol spelen in de optocht. 

Denk maar aan reuzenoptochten, schuttersgilden en -feesten en de ommegang van het Ros Beiaard in 

Dendermonde. 

 
6 Een roerend goed of een verzameling geldt als topstuk als het vanwege de archeologische, historische, cultuurhistorische, 
artistieke of wetenschappelijke betekenis ervan voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar beschouwd moet 
worden (zie ook https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/topstukken laatst geraadpleegd 
op 5/01/2023) 
7 https://immaterieelerfgoed.be/nl/wat-is-immaterieel-erfgoed (geraadpleegd op 27/08/2021) 
8 https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/kant-maken-in-vlaanderen (geraadpleegd op 12/08/2022) 

Versierde meelzak, geborduurd, Western Queen Flour, met jaartallen 
1914-1915, Inv. IFF 001647, Collectie In Flanders Fields. De versierde 
bloemzakken van de Commission for Relief in Belgium/Het Nationaal 
Hulp- en Voedingscomité zijn in Vlaanderen bijzonder zeldzaam. De 
bloemzakken hebben een bijzondere waarde voor het collectieve 
geheugen als symbool van de omvangrijke internationale 
voedselsteun die België tijdens de Eerste Wereldoorlog verkreeg. 

Ros Beiaard ommegang, Foto: Toerisme Dendermonde 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/topstukken
https://immaterieelerfgoed.be/nl/wat-is-immaterieel-erfgoed
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/kant-maken-in-vlaanderen
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Verschillende ambachten en technieken zijn opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed 

Vlaanderen. Onder andere vilten, vlas slijten (de vlasstengels met wortel en al uit de grond trekken) en 

meubelstofferen kan je hier terugvinden.9  

Een initiatief dat inzet op het doorgeven van vakmanschap, zijn de beurzen meester-leerling: ‘De beurs 

voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of 

meerdere leerlingen een aantal maanden (max. twee jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de 

knepen van het vak te leren. Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel cultureel 

erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie.’10 

In de voorbije én huidige meester-leerlingbeurzen zijn er verschillende trajecten die inzetten op het 

doorgeven van een textielambacht of -techniek: 

- Nadia Mohmand deelde haar passie voor Afghaans borduren met Lies Van 

Assche. 

- Veerle Tytgat en Helena De Smet gingen in de leer bij Michel Moeremans en 

verdiepten zich in maaktechnieken van het passement. 

- Maaike Van den Abbeele verkende het artisanaal machinaal borduren bij 

meester Anita Meersman. 

- Lies Fauconnier, Martine Geladi, Vera Potargent en Godelieve Weytjens 

gingen in de leer bij Joke Indestege. Zij leerden de techniek van het wandtapijt 

weven en deze te borgen. 

- Leerlingen Roel Hendrickx en Eric Samba dromen van een loopbaan als 

kleermaker leerden de kneepjes van het vak bij Aravinda. 

- Jan Van den Bossche gaf de ambacht van het maken van weefgetouwen en spinnenwielen 

door aan Matsen Jorritsma. 

- Oktay Sancak geeft in het Industriemuseum het weven met machinale schietspoelgetouwen 

door aan Charlotte Cardyn, Jente Hendrickx en Valerie Tjantele. 

- In SteM Sint-Niklaas is Walter Vermeulen de meester in een traject om de kennis van de 

industriële breimachines door te geven aan Mathilde Vandenbussche en Anse Heestermans. 

Naast de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Erfgoed bestaat ook Het Register van 

Inspirerende Voorbeelden. De opzet van het Register is om inspirerende acties, projecten en 

programma's die immaterieel erfgoed levend houden in Vlaanderen, in de kijker te zetten.11 In 2020 

werd de werking van DOEK vzw geselecteerd als inspirerend voorbeeld: “Door de veelzijdigheid van 

textiel centraal te zetten is de werking van DOEK transdisciplinair en sectoroverschrijdend. Textiel 

wordt ook beschouwd als een verbindend weefsel. Zo verbindt en activeert DOEK een grote 

verscheidenheid aan mensen en organisaties met uiteenlopende expertises, vaardigheden en 

achtergronden: van anderstalige nieuwkomers en jongeren tot fashion professionals, van kunstenaars 

en antropologen tot erfgoedbeheerders of textielinnovators.” 12  

 
9 https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/vilten, https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/vlas-slijten, 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/meubelstofferen (allen laats geraadpleegd op 28/02/22) 

10 Zie: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/beurzen-voor-het-doorgeven-van-
vakmanschap-een-meester-leerlingtraject (laatst geraadpleegd op 28/02/22) 
11 Zie: https://immaterieelerfgoed.be/nl/inspiratie/register-van-inspirerende-
voorbeelden#:~:text=De%20opzet%20van%20het%20Register,te%20geven%20aan%20toekomstige%20generaties. (laatst 
geraadpleegd op 28/02/22) 
12 https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/werking-van-doek-vzw-als-artistiek-en-ambachtelijk-
textielplatform#:~:text=DOEK%20vzw%20is%20een%2/0textielplatform,van%20DOEK%20transdisciplinair%20en%20sectorov
erschrijdend (laatste geraadpleegd op 12/08/2022)  

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/vilten
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/vlas-slijten
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/meubelstofferen
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/beurzen-voor-het-doorgeven-van-vakmanschap-een-meester-leerlingtraject
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/beurzen-voor-het-doorgeven-van-vakmanschap-een-meester-leerlingtraject
https://immaterieelerfgoed.be/nl/inspiratie/register-van-inspirerende-voorbeelden#:~:text=De%20opzet%20van%20het%20Register,te%20geven%20aan%20toekomstige%20generaties
https://immaterieelerfgoed.be/nl/inspiratie/register-van-inspirerende-voorbeelden#:~:text=De%20opzet%20van%20het%20Register,te%20geven%20aan%20toekomstige%20generaties
https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/werking-van-doek-vzw-als-artistiek-en-ambachtelijk-textielplatform#:~:text=DOEK%20vzw%20is%20een%2/0textielplatform,van%20DOEK%20transdisciplinair%20en%20sectoroverschrijdend
https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/werking-van-doek-vzw-als-artistiek-en-ambachtelijk-textielplatform#:~:text=DOEK%20vzw%20is%20een%2/0textielplatform,van%20DOEK%20transdisciplinair%20en%20sectoroverschrijdend
https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/werking-van-doek-vzw-als-artistiek-en-ambachtelijk-textielplatform#:~:text=DOEK%20vzw%20is%20een%2/0textielplatform,van%20DOEK%20transdisciplinair%20en%20sectoroverschrijdend
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Voor het in kaart brengen van het (roerend en immaterieel) textielerfgoed in Vlaanderen zochten we 

naar een manier om alle gegevens op een duidelijke en bruikbare manier te verwerken en ter 

beschikking te stellen.13 Er werd gekozen voor een mapping, een aanpak waarbij elk deelnemend 

museum z’n textielcollectie opdeelt in vooraf bepaalde deelcollecties en invalshoeken. Doordat alle 

bevraagde musea eenzelfde mapping invullen, krijgen we een overzichtelijk en vergelijkbaar beeld van 

de (deel)collecties. 

De mapping maakt in de eerste plaats duidelijk wat textielerfgoed kan zijn in de context van museale 

collecties. Daarom wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk gegevens of elementen in de mapping 

onder te brengen. De invalshoeken worden gekozen op basis van bestaande lexicons, lijsten en 

indelingen. Onder andere Fedustria, AAT, Textielwarenbank en OKV vormen bronnen voor de 

mapping. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande termen afkomstig uit algemeen 

gebruikte thesauri (met de bron erbij vermeld), publicaties, decretale termen. 

Met betrekking tot de herkomst vat het textielerfgoed: 

- Periode: Uit welke eeuwen of periodes is er textielerfgoed aanwezig in de collectie? 

- Vervaardiger: Waar werd het object / erfgoed vervaardigd, ontworpen of geproduceerd? 

- Geografische afkomst: Waar werd het object / erfgoed gebruikt? Voor welke markt werd het 

geproduceerd? 

Textielerfgoed kan bestaan uit verschillende grondstoffen:  

- Natuurlijke vezels en materialen (waaronder ook asbest, leder en natuurlijke afgeleiden 

hiervan). Voorbeelden zijn katoen, wol, vlas, jute, hennep, haar, leder, etc. 

- Kunstmatig geproduceerde vezels en materialen (waaronder ook kunstmatige afgeleiden voor 

bvb. ‘vegan leer’) zoals rayon, viscose, lyocell, polyester, nylon, etc. 

 
13 Voor deze tweede fase van de veldtekening werd een enquête afgenomen bij de erkende Vlaamse musea, waarvan 
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er in de collectie objecten bevinden die verband houden met het textielverleden. 
Zo worden musea die focussen op beeldende kunst niet aangeschreven. 53 musea werden bevraagd, 36 van hen vulden de 
vragenlijst en mapping in. 

Zicht op het breiatelier in SteM, Sint-Niklaas 
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Textielerfgoed zijn ook gereedschappen of machines die betrekking hebben op (een deel) van het 

productieproces: 

- Vezelproductie: omvat de productie van vezels zoals katoen, vlas, jute, hennep, wol, zijde, 

dierenharen…  

- Garenproductie: omvat de voorbereiding en de productie van onder andere: filamentdraad 

(uit polyester PES en polyamide PA), vezels en garens van polyamide (PA), polyester (PES), 

polypropyleen (PP), garens (zuiver en gemengd) van katoen, wol, vlas...  

- Spinnen (bvb. spinnewielen, spinmachines, etc.)  

- Weven (bvb. weefgetouwen – mechanisch of met de hand aangedreven, schietspoelen, etc.)  

- Tuften  

- Breien en haken (breimachines, brei- en haakgereedschap)  

- Naald- en kantwerk (borduurmachines, kantkloskussens, gereedschap voor het maken kan 

kant- en naaldwerk)  

- Koord- en touwslagerij  

- Non woven  

- Confectie (onder andere naai-, snij- en andere machines gebruikt in de confectie van textiel, 

zowel professioneel als huishoudelijk)  

- Veredeling (wassen, bleken, verven, bedrukken en coaten van diverse textielartikelen (garens, 

weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…), vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend maken, 

aanbrengen van coatings, etc.)  

De vorm van het erfgoed gaat, zoals hierboven gesteld, over roerend, immaterieel en onroerend 

erfgoed: 

- Roerend 

o objectencollectie 

o educatieve of studiecollectie 

o archief 

o bibliotheek 

o documentatie 

o audiovisuele collectie 

o stalenboeken 

o digitale objecten 

- Immaterieel (cultureel) erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen 

hebben meegekregen en graag willen doorgeven aan toekomstige generaties. Immaterieel-

erfgoedpraktijken evolueren doorheen de tijd en veranderen met ons mee. 

o technieken 

o gebruiken (bvb. tradities, festiviteiten, rituelen) 

o gemeenschappen 

- Onroerend: wanneer er ook sporen of getuigen zijn van het textielverleden zoals het gebouw, 

site, landschapselementen, etc. 

Na de grondstoffen, de gereedschappen en machines die gebruikt worden in het productieproces van 

textiel, zijn er natuurlijk ook de afgewerkte producten. Hiervoor wordt de indeling zoals Fedustria, de 

Belgische federatie voor textiel-, hout- en meubelindustrie, hanteert, gebruikt: interieur-, kleding- en 

technisch textiel. Deze wordt verder aangevuld met een aantal velden eindproducten die niet onder 

de eerste drie categorieën ondergebracht kunnen worden. De onderverdelingen zijn niet exhaustief. 
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- Kledingtextiel: Afgewerkte producten, soorten kleding naar vorm of functie, zonder 

onderscheid te maken in tijd, stijl of periode. 

o Sportkleding14: Hieronder valt ook paardrijkleding, skipakken, strand- en zwemkleding. 

o Vrijetijdskleding15: Ook huiskleding / lounge kleding valt hieronder en 

zwangerschapskleding. 

o Regen- en buitenkleding16: Dit zijn bijvoorbeeld jassen, regenkleding, capes, mantels 

en poncho’s. 

o Nacht- en badkleding zoals bijvoorbeeld badjassen, pyjama’s. 

o Werkkleding en beschermende kleding. Deze zijn in eerste instantie functioneel en 

beschermend.17 Voorbeelden hiervan zijn schorten, stofjassen, overall, oliepak of kiel. 

Ook kledij gelinkt aan beroepen (geen uniform) zoals verpleging, verzorging, artsen, 

brandweer en ruimtepakken vallen hieronder. 

o Ondergoed zoals bh, onderbroeken, kousen en sokken, hemdjes en onderrok.18 

o Modekleding (couture, haute-couture, design) 

o Avondkleding19 

o Ceremoniële kleding of symboolkleding: dit is kledij om over je dagelijkse kledij aan te 

trekken om je een symbool of ritueel te geven.20 Voorbeelden zijn priesterkleding, 

toga, doopkleding en gewaden bij ceremonies of processies. Ook academische kledij, 

bvb. toga, liturgische kleding zoals habijten en trouwkleding kunnen hieronder vallen.  

o Kostuums zoals podiumkledij, carnavalskostuum en verkleedkleding21  

o Uniformen geven uniformiteit aan een groep personen. Ze zijn gelinkt aan een context 

en niet functioneel.22 Voorbeelden zijn politie-uniformen, militaire kledij, kleding van 

huispersoneel en dienstbodes en schooluniformen. 

o Streekdracht (soms gelinkt aan gebruiken, rituelen en feestelijkheden)23 

o Miniatuurkleding24 

- Interieurtextiel 

o Tapijt, bijvoorbeeld deurmat, gangloper, traploper, vast tapijt, vloerkleed 

 
14 AAT: Kleding die wordt gedragen door sporters en sportteams, Kledingstukken en accessoires om te dragen bij 
het beoefenen van een bepaalde actieve sport 
15 AAT: Kleding bestemd om te dragen wanneer men niet aan iets werkt, maar ontspant en Kleding die bedoeld 
is om thuis te worden gedragen en waarbij comfort voorop stond bij het ontwerp, maar die vaak modieus is en 
soms in het bijzijn van gasten wordt gedragen. 
16 AAT: Kledingstukken die over andere kleding worden gedragen als buitenste laag, vooral wanneer ze worden 
gedragen voor de warmte of ter bescherming tegen het weer. 
17 AAT: Kledingstukken die worden gedragen ter bescherming tegen vuil of gevaar 
18 AAT: Lingerie: Van oorsprong Franse term voor kinder- en dames(onder)kleding van witte katoen of linnen. 
Later gangbaar voor verfijnd ondergoed voor vrouwen uit het hogere marktsegment. 
19 AAT: Formele gelegenheidskleding voor 's avonds, in contrast met de meer informele kleding die men overdag 
draagt. Gebruik "nachtkleding" voor kledingstukken die men in bed draagt. 
20 AAT: Kleding of andere uitdossing die een voornamelijk ceremoniële of rituele functie heeft.  
21 AAT: De kleding van een acteur of actrice die een personage speelt in een toneelstuk of een film. Men gebruikt 
de term ook in het algemeen voor de kleding van personen die een rol of een personage spelen, zoals tijdens 
carnaval of Sinterklaas. 
22 AAT: Onderscheidende kleding gedragen door leden van een bepaalde beroepsgroep, organisatie of rang. 
23 AAT: Traditionele kleding waarmee de regionale, nationale, etnische of andere identiteit van een 
bevolkingsgroep wordt uitgedrukt. Klederdracht kan voor ceremoniële gebeurtenissen of voor alledaags gebruik 
bestemd zijn 
24 AAT: Kleding in miniatuurvorm, gemaakt voor poppen in poppenhuizen, als verzamelobject of als 
oefenwerkstuk op meisjesscholen 
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o Meubelstoffen voor bijvoorbeeld een kussen, lampenkap, pianoloper, tafelloper, 

meubelstof, divankleed, edm 

o Decoratiestoffen 

o Overgordijnen zoals gordijn, lamel, val 

o Wandbekleding zoals wandkleed, behang, kapstokkleed, schoorsteenmantel, 

wandbespanning, edm 

o Huishoudlinnen. Hieronder begrijpen we badkamer- en toilettextiel (handdoeken, 

washandjes, douchegordijn, edm), beddengoed (lakens, deken, lakenzak, kruikenzak, 

sprei, waszak, sloop, overtrek, edm), keukentextiel (thee- en keukenhanddoeken, 

dweil, ovenwant, theemuts, werkdoek, pannenlap, stofdoek, edm) en tafelgoed 

(tafellaken, servet, placemat, edm) 

o Passementerie 

o Religieus interieurtextiel 

- Kledingaccessoires (onderverdeling afkomstig uit collectieplan MMH). Hieronder vallen: 

o Meegedragen kledingaccessoires zoals parasols, en-tous-cas, handtassen, waaiers, 

zakdoeken, moffen… 

o Op het lichaam gedragen accessoires zoals hoofddeksels, riemen, sieraden, sjaals, 

stola’s, das, knoop, kraag, stropdas, ceintuur, corsage, handschoen, hoedenspeld 

- Schoeisel: Klompen, schoenen, pantoffels, edm 

- Technisch textiel:  Textiel wordt nog heel vaak alleen geassocieerd met kleding en 

interieurtextiel. Dat textiel ook functioneel kan zijn, bv. brandvertragend, waterdicht, 

lichtgevend, warmte-isolerend, is nog te weinig geweten. Het gaat dan om technisch textiel. 

En zoals de naam het al laat vermoeden, zijn het precies de intrinsiek technische 

eigenschappen die het technisch textielproduct bepalen en er toegevoegde waarde aan 

geven. Vaak gebeurt dit door chemie te combineren met textiel.25 Onderstaande opdeling 

wordt in de mapping niet uitgewerkt, maar geeft een illustratie van wat technisch textiel kan 

zijn: Medische kleding (niet herbruikbaar: denk aan chirurgische kleding, mondmaskers, etc. ), 

textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor 

serres, visserijgarens…, textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, 

zonwering, roofingtextiel…, geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, 

afdichtingsdoek, waterfilterdoek…, textiel voor industriële toepassingen, o.a. 

transportbanden, afdichtingskoorden voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor 

bv. drukpersen…, medisch textiel, o.a. hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, 

hospitaallinnen, luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen, 

chirurgenpakken…, textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, 

binnenbekleding van auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en 

schepen…, textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/dekzeil (bache), 

postzakken/zakken voor linnengoed/geldzakken, cargo- en containernetten…, textiel voor 

bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, waterdichte weefsels…, textiel voor 

kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballonnen, weefsels voor sporttassen, rugzakken, 

… 

- Fragmenten en stalen 

Textielerfgoed kan teruggevonden worden in collecties die verband houden met verschillende 

thematieken. Er zijn slechts een aantal musea die textielerfgoed als thematische focus hebben binnen 

hun collectieprofiel. Daarnaast vind je textielerfgoed ook terug gerelateerd aan volgende thema’s: 

 
25 https://www.fedustria.be/textiel-hout-meubel-industrie/textielindustrie/technisch-textiel     

https://www.fedustria.be/textiel-hout-meubel-industrie/textielindustrie/technisch-textiel
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- Ambachten 

- Etnografie 

- Letteren 

- Milieu, natuur en ecologie 

- Transport en maritiem 

- Archeologie 

- Film en fotografie 

- Geschiedenis 

- Industrie 

- Religie 

- Vormgeving 

- Moderne en schone kunsten 

- Podiumkunsten 

- Wetenschappen en medisch 

- Landbouw en voeding 

- Toegepaste kunsten 

- Mode en kleding 

- Sport en vrije tijd 

- Dagelijks leven 

- Hulpverlening en ordehandhaving 

- Handel en distributie 

 Deze versie van de veldtekening focust op de eerste kolom, ‘Wie heeft iets?’ 

De mapping toont voor elke organisatie wat er in de collectie zit en welke plaats dit textielerfgoed 

inneemt: 

Textielerfgoed

Wie heeft iets?

•Musea

•Archieven

•Bibliotheken

•Verzamelaars

•Heemkundige kringen

•...

Wie weet iets?

•Musea

•Experten

•Opleidingen

•Archieven

•...

Wie kan iets?

•Experten (o.a. restauratoren)

•Vakmensen / ambachtsman

•Opleidingen

•...
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Uit de collectieprofielen en het verzamelbeleid blijkt dat alle musea in bepaalde mate een afbakening 

hanteren. Deze afbakening werd de laatste beleidsperiodes steeds aangescherpt en op punt gesteld, 

rekening houdend met de andere musea in Vlaanderen. De musea zijn in te delen volgens drie soorten 

inhoudelijke focus: 

- Musea met een thematische focus;  

- Musea met een regionale focus; 

- Musea met een focus op een bepaalde tijdsperiode. 

“Sinds haar ontstaan heeft het Bakkerijmuseum voorwerpen verzameld die refereren naar de 

ambachtelijke brood-en banketbakker die vroeger alles zelf vervaardigde van brood tot 

consumptie-ijs. Het zwaartepunt in de collectie van het Bakkerijmuseum ligt dan ook in 

materiële en immateriële getuigenissen die rechtstreeks verwijzen naar het leven en werk van 

de professionele brood-en banketbakker tussen 1850 tot heden.” (Bakkerijmuseum Veurne) 

De meeste musea focussen op één afgebakend aspect voor het actief verzamelen van textielerfgoed. 

De musea in de stuurgroep hebben het verzamelen van textiel in hun beleid zitten. De andere musea 

verzamelen niet expliciet textiel. Hier is textiel onderdeel van het grotere verzamelbeleid en past het 

binnen de thematische, regionale of tijdsgeboden focus. 

 “Onze collectie textiel en aanverwanten is beperkt. Wat we hebben is afkomstig van 

schenkingen van mensen uit de regio Hoogstraten met een link tussen het de eigenaar of het 

voorwerp en Hoogstraten of deelgemeenten.” (Stedelijk Museum Hoogstraten) 

 “Er is geen actief en specifieke verzamelbeleid met betrekking tot textiel in de collectie. 

Textielerfgoed is slechts sporadisch in de collectie van het Jenevermuseum aanwezig. 

Textielerfgoed zit in de collectie van het Jenevermuseum voornamelijk binnen de deelcollectie 

'promotiemateriaal'” (Jenevermuseum Hasselt) 

“Er is geen proactief verzamelbeleid met betrekking tot de textielcollectie, maar receptief 

wordt bij een aanbod op de kunstmarkt of via particulieren wel bekeken of een eventuele 

verwerving lacunes in de collectie opvult of de collectie verrijkt” (M Leuven) 

Afstoten of herbestemmen wordt gedaan door slechts een klein aantal musea, wanneer de 

deelcollectie of het thema niet (meer) in het collectieprofiel past.  

actief verzamelen

• in collectie 
aanwezig

• in collectieprofiel 
beschreven

• actief 
verzamelbeleid

• hiaten opsporen 
en aanvullen

passief verzamelen

• in collectie 
aanwezig

• in collectieprofiel 
bechreven

• passief 
verzamelbeleid

• in collectie 
omwille van 
historisch 
verzamelbeleid of 
geschiedenis van 
de collectie

te herbestemmen

• in collectie 
aanwezig

• niet (meer) in 
collectieprofiel 
beschreven

• geen 
verzamelbeleid

• ter 
herbestemming of 
afstoot 

niet van 
toepassing

• niet aanwezig in 
de collectie
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“De collectie oude kostuums uit de hoppestoet werden in 2021 afgestoten. Het Hopmuseum 

bewaart enkel nog juten zakken en plukmouwen als textiel.” (Hopmuseum Poperinge) 

Religieus textiel (zowel kledij, accessoires als interieurtextiel) wordt het minst actief verzameld en is 

meerdere keren aangeduid als zijnde ter herbestemming. Hiertegenover staat dat er ook een aantal 

organisaties religieus textiel binnen hun verzamelbeleid hebben. 

Hieronder worden de verschillende invalshoeken voor het benaderen van textiel in de collectie 

besproken. De verschillende invalshoeken kunnen echter gelinkt worden aan de inhoudelijke focus die 

de musea hanteren in hun collectiebeleid (periode, regio of thematisch). In onderstaan de synthese 

worden, waar mogelijk, linken tussen beide gelegd.  

Quasi alle periodes zijn in de musea aanwezig. Het zwaartepunt van het textiel in de collecties bevindt 

zich in de 19de en 20ste eeuw. Dit is enerzijds te verklaren gezien de collectieprofielen van musea 

focussen op 19e - en 20e-eeuwse gebeurtenissen (denk maar aan WOI, Red Star Line) of dat bepaalde 

activiteiten niet plaatsvonden voor deze periode (zoals fietsen). Anderzijds is textiel uit vroege 

periodes weinig bewaard gebleven, denk bvb. aan archeologisch textiel.  

“Textiel uit de oudheid blijft in onze gebieden uiterst zelden bewaard. In onze collectie bevinden 

zich slechts enkele kleine fragmentjes gemineraliseerd textiel (of de negatieve afdruk daarvan) 

bewaard in corrosiemateriaal van grote ijzeren voorwerpen (bijlen, messen, etc.). M.a.w. kleine 

fragmentjes textiel zijn door contact met een roestend ijzeren voorwerp beschermd gebleven 

tegen ontbinding.” (Gallo Romeins Museum) 

“Voor het textiel uitgegeven door de Red Star Line maatschappij is dit de periode van 

werkzaamheid van de maatschappij nl. 1872-1934” (Red Star Line Museum) 

Qua periode blijkt algemeen hoe recenter, hoe meer er textielerfgoed van deze periode actief 

verzameld wordt. Vrijwel alle periodes worden passief verzameld. Dit wil zeggen dat er zich objecten 

van vrijwel alle periodes in de collectie bevindt, maar dat deze niet (meer) actief verzameld worden. 

Van veel objecten / deelcollecties is niet gekend of niet achterhaald wanneer ze vervaardigd werden. 

Er is dus een duidelijke link tussen een afgebakende inhoudelijke focus op een tijdsperiode in het 

collectiebeleid en het verzamelen van textielerfgoed gelinkt aan een historische gebeurtenis en/of een 

bepaalde periode. 

Veel vervaardigers of producenten zijn ongekend of konden niet achterhaald worden. Hoe dichter bij 

de locatie van het museum, hoe meer de nadruk ligt op actief verzamelen (lokaal, bovenlokaal). Dit is 

zeer duidelijk bij de stedelijke musea. In een zeldzaam geval wordt herbestemd wat niet lokaal 

vervaardigd is (bvb. bij Stadsmus Hasselt). Bij de meeste musea ligt de nadruk in het verzamelbeleid 
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echter niet op de vervaardiger en worden producenten van textielerfgoed dus, gekend of ongekend, 

ongeacht hun afkomst, passief verzameld.  

“Het collectieprofiel is verbonden met de missie. Het Stadsmus verzamelt op actieve en 

passieve manier objecten die verband houden met Hasselt en Limburg.”(Stadsmus Hasselt) 

Net zoals bij de vervaardiger worden objecten met een lokale of bovenlokale afkomst actiever 

verzameld. Bij veel musea is naast de producent ook de geografische afkomst onbepaald of onbekend. 

Objecten met een internationale afkomst worden een aantal keer omschreven als af te stoten of te 

herbestemmen.   

De objecten aanwezig bij stedelijke musea hebben voornamelijk een lokale en/of bovenlokale 

afkomst. Ze werden grotendeels verworven door schenking. Bij de andere musea zijn de meeste 

objecten ook, wanneer gekend, afkomstig uit Vlaanderen. 

“Een object dat verworven wordt, moet typisch Liers zijn: gemaakt in Lier, voor Lier, gebruikt in 

Lier, gemaakt door een Liers kunstenaar, en met Lier als onderwerp.”(Stadsmuseum Lier) 

“We hebben geen actief verzamelbeleid. Schenkingen en bruiklenen worden geval per geval 

afgetoetst aan het collectieplan. Belangrijk hierbij is of het object in kwestie iets meer vertelt 

over archeologie, farmacie of religie uit het Maasland.”(Musea Maaseik) 

Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en materialen worden actief en passief 

verzameld. Slechts een klein aantal musea leggen een focus op enkel natuurlijke vezels en materialen. 

Zo focust Texture voornamelijk op vlasproductie en -verwerking en belicht Industriemuseum het 

proces dat katoen aflegt tot afgewerkt product. Desalniettemin hebben deze musea ook een veelheid 

aan andere materialen en grondstoffen in hun collectie aanwezig.  
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“De deelcollectie knuffelspeelgoed (vilt, wol, synthetische stoffen ...) bestrijkt een periode van 

1910 tot 2015. De deelcollectie poppen is representatief voor de periode 1850 tot 2010. Hierin 

zijn zeer uiteenlopende materialen (plastic, papier-maché, porselein ...) gecombineerd met 

verschillende soorten textiel: katoen, wol, synthetische stoffen (vb. Barbiekledij).” 

(Speelgoedmuseum) 

Grondstoffen zijn ook vaak niet gekend of bekend. Dit kwam nog meer tot uiting wanneer het gaat 

over kunststoffen (zie hierboven).  

Voor alle machines en gereedschappen die in de bevraging zijn opgenomen, geldt dat ze minstens 

door één museum actief verzameld worden. De meeste musea verzamelen echter niet actief 

gereedschappen en machines. Een aantal musea herbestemmen bepaalde types machines en 

gereedschappen (brei, garenproductie). Hierrond zijn meestal al formele of informele 

afstemmingsafspraken gemaakt tussen de musea onderling. Zo is er de afspraak tussen 

Industriemuseum en SteM dat breimachines enkel in Sint-Niklaas zullen verzameld worden. 

 “Qua vlak textiel hebben we vlag(gen) en jutezakken waarin geplukte hop werd gedaan. Qua 

machines bewaren we naaimachines die gebruikt werden om hopbalen in jutezakken te stikken.” 

(Hopmuseum Poperinge) 

Objecten, in alle vormen en maten, maken het leeuwendeel uit van textielerfgoed in de collecties. 

Deze worden tevens het meest actief verzameld. Ook collectiestukken voor studie- of educatieve 

doeleinden, bibliotheek en documentatie wordt actief verzameld. In een klein aantal gevallen worden 

archief (twee maal) en documentatie (één maal) ter herbestemming aangeduid. Immaterieel erfgoed, 

rond technieken, gemeenschappen en gebruiken, is het minste aanwezig in de collectie. 

“We hebben een collectie historische foto's. Dit is rijke bron aan informatie over kledij van ca. 

2de helft 19de eeuw/begin 20ste eeuw” (Museum Mayer Vanden Bergh) 
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Onroerend textielerfgoed is enkel aanwezig in de musea die tevens gehuisvest zijn in een voormalige 

textielfabriek zoals Must of Industriemuseum.  

Er zijn slechts een aantal musea die inhoudelijk focussen op een bepaald type object, steeds in lijn met 

hun collectieprofiel. Zo focust KOERS bijvoorbeeld op vrijetijds- en sportkleding. Eperon d’Or heeft een 

inhoudelijke focus op schoeisel en MOU richt zich op wandtapijten. Textiel wordt hier omwille zijn 

afgewerkte vorm verzameld.  

De meeste musea verzamelen, actief of passief, meerdere objecttypes vanuit een thematische, 

regionale of tijdsgerelateerde focus. Musea met een thematische focus op religie zoals bijvoorbeeld 

Museum de Mindere, PARCUM en Abdijmuseum Ten Duinen hebben kledij gelinkt aan religieuze 

activiteiten, waaronder ceremoniële kledij en religieus interieurtextiel. Musea met een lokale of 

regionale focus hebben een veelheid aan afgewerkte producten in de collectie, maar steeds gelinkt 

aan de stad of regio waar de producent of gebruiker van afkomstig was.  

Verschillende objecttypes zijn ter herbestemming. Dit ligt in lijn met het collectieprofiel en het 

verzamelbeleid van het museum:  

- vrijetijdskleding (2x),  

- ondergoed (2x),  

- modekleding (3x), 

- avondkleding (3x),  

- ceremoniële kleding (3x),  

- kostuums (3),  

- uniformen (2x),  

- streekdracht (2x),  

- tapijt/wandtapijt (2x),  

- meubelstoffen (1x),  

- decoratiestoffen (1x),  

- (over)gordijnen (1x),  

- wandbekleding (1x),  
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- huishoudlinnen (3x),  

- religieus interieurtextiel (3x),  

- op het lichaam gedragen accessoires (2x),  

- mee gedragen accessoires (1x),  

- schoeisel (2x). 

“De wandkleden zijn divers en bieden een mooi overzicht van de verschillende genres binnen de 

Oudenaardse tapijtweefkunst. Het merendeel van de wandtapijten zijn 16de en 17de eeuw. 

Tegelijkertijd is deze collectie ook representatief voor de Vlaamse tapijtweefkunst en haar 

verschillende genres. Voor Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen zijn groentapijten of verdures 

typerend. Geen enkel Vlaams museum biedt een representatief overzicht van Oudenaarse 

wandapijten. Oudenaarde bekleedt hiermee een uniek positie.”(MOU) 

“We verzamelen voornamelijk sportkledij voor wielrenners met ca. 2.000 wielertruien als kernstuk 

van de textielcollectie. Daarbij horen ook in iets mindere mate wielerbroeken, wielerschoenen, 

helmen, wielerpetten/supporterspetten, trainingskledij, vrijetijdskledij en kleine accessoires zoals 

handschoenen, kousen, bandana's, ...”(KOERS) 

Kostuums worden door niemand actief verzameld, alle andere objecttypes worden door minstens één 

museum actief verzameld. 

De meeste musea hebben één thematische focus, gelinkt aan het collectieprofiel, waar ook 

textielerfgoed deel van uitmaakt. Niet alle thema’s worden echter actief en/of passief verzameld, 

waardoor hiaten kunnen ontstaan.  

Religie (4x), podium (2x), mode en kleding (2x) zijn thema’s die een aantal keer ter herbestemming 

genoteerd worden. 

De meest actief verzamelde thema’s zijn ambachten (11x), geschiedenis (10x), mode en industrie (9x), 

dagelijks leven (7x), kleding (6x) en religie (5x). Dit zijn ook de thema’s waar de aanwezigheid van 

textiel in de collectie voor de hand liggend is.  

Bij de bevraging werd ruimte gelaten voor het geven van opmerkingen. Zo wordt de vraag gesteld wat 

de plaats is van textiele kunstwerken in deze mapping. Hierbij moet opgemerkt worden dat musea 

voor beeldende en hedendaagse kunsten niet opgenomen werden in deze bevraging en mapping. 

Wanneer hier nood aan zou zijn, kan deze bevraging alsnog georganiseerd worden.  
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Sommige musea geven aan dat men voor bepaalde objecttypes zich op de grens bevindt tussen actief 

en passief verzamelen. Een verzamelbeleid is niet in steen gebeiteld en kan dus veranderen. Wat ooit 

actief verzameld werd, kan evolueren naar een passief verzamelbeleid of omgekeerd.  

Sommige zeer specifieke objecten konden niet geplaatst worden in de mapping: bvb. dwangkledij, 

bepaalde soorten religieus textiel (palla, kelkdoek) en knuffelspeelgoed. Deze objecttypes kwamen pas 

aan bod bij het invullen door musea die deze specifieke objecten in hun verzameling hebben. Wellicht 

zijn er nog tal van andere objecttypes die door de mazen van deze mapping vallen doordat ze zeer 

specifiek gebonden zijn aan een aspect of thema. 



 

 

 

 

Stalenboek uit de collectie van SteM, Sint-Niklaas



- Bokrijk 
- Museum De Mindere 
- Design Museum Gent 
- Eperon d’Or 
- Gallo-Romeins Museum 
- Museum Dr. Guislain 
- Stedelijk Museum Hoogstraten 
- Hopmuseum Poperinge 
- Huis van Alijn 
- Industriemuseum 
- Jenevermuseum 
- KOERS. Museum van de Wielersport 
- MAS 
- Museum Mayer van den Bergh 
- Memorial Museum Passchendaele 1917 
- M Leuven 
- Modemuseum Antwerpen 
- Modemuseum Hasselt 
- Museum voor Oudere Technieken 
- MOU. Museum Oudenaarde 
- Musea Maaseik 
- Must Ronse 
- PARCUM 
- Red Star Line Museum 
- Speelgoedmuseum Mechelen 
- Het Stadsmus 
- Stadsmuseum Lier 
- Stadsmuseum Lokeren 
- STAM 
- Stedelijk museum Sint-Niklaas 
- Abdijmuseum Ten Duinen 
- Texture 



 

 

 

Contactpersoon Kim Leenders 

Kim.Leenders@limburg.be 

Praktisch Bokrijklaan 1 

3600 Genk 

Situering 

Collectieprofiel 

De focus van het museum is de cultuur van het dagelijks leven in 

Vlaanderen. Het geheel van ca. 40.000 voorwerpen, in 

combinatie met de historische gebouwen en het natuurlijk en 

levend erfgoed, geeft vooral een goed beeld van het leven van 

alledag van gewone mensen, voornamelijk op het ‘platteland’, en 

bij uitbreiding stedelijk. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Het Openluchtmuseum Bokrijk heeft verschillende deelcollecties, 

waaronder een deelcollectie kleding en textiel. In de deelcollectie 

bevindt zich (plattelands)kleding, huishoudelijk textiel en 

objecten om textiel te vervaardigen (weefgetouwen, 

naaimachines, spinnenwielen…). Wat kledij betreft gaat het 

meestal om onderdelen van plattelandskledij, waarbij vooral de 

karakteristieke hoofddeksels goed vertegenwoordigd zijn. De 

collectie huishoudelijk textiel bevat o.a. tafellakens, strozakken, 

gordijntjes… De collectie historische plattelandskledij is een 

unieke collectie die een volledig beeld geeft van een ensemble 

van eind 19de eeuw.  

Inventarisatie De collectie wordt geregistreerd in Adlib. Momenteel werkt men 

een registratieachterstand weg. 

Digitalisering Slechts een klein aantal objecten werden recent gefotografeerd. 

De collectie is online niet ontsloten. 

 Collectiematrix 

Periode Actief: 21ste eeuw 

Passief verzamelen vanaf 16de eeuw 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 

Alle vervaardigers worden passief verzameld, met uitzondering 

van internationaal (niet van toepassing in de collectie). 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 

Alle afkomsten worden passief verzameld, met uitzondering van 

internationaal (niet van toepassing in de collectie). 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 

Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 

materialen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 

Alle gereedschappen en machines, met uitzondering van non 

woven, worden passief verzameld. 

Vorm Actief: studiecollectie, bibliotheek, documentatie, ICE rond 

gebruiken, technieken en gemeenschappen. 

Passief: objecten, archief, audiovisuele collectie, onroerend 

erfgoed 

mailto:Kim.Leenders@limburg.be


 

 

 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 

Passief: regen- en buitenkleding, nacht- en badkleding, 

werkkleding, ondergoed, avond- en ceremoniële kleding, 

kostuums, uniformen, streekdracht, decoratiestoffen, gordijnen, 

huishoudlinnen, passementerie, religieus interieurtextiel, 

accessoires en schoeisel. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 

Passief: ambachten, geschiedenis, religie, landbouw en voeding, 

mode en kleding, dagelijks leven, hulpverlening en 

ordehandhaving. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling BKRK Textiel werd de textielcollectie onder de loep genomen 
en onderzocht. Zie: 
http://cms1.condros.eu/Uploads/bokrijk/files/Online%20rapport%20Geheugen%20Collectief%20-
%20Vakmanschap%20-%20Kleding%20op%20het%20Kempens%20platteland_%201_%20Inleiding.pdf 
(laatst geraadpleegd op 9/06/2022)  
 

http://cms1.condros.eu/Uploads/bokrijk/files/Online%20rapport%20Geheugen%20Collectief%20-%20Vakmanschap%20-%20Kleding%20op%20het%20Kempens%20platteland_%201_%20Inleiding.pdf
http://cms1.condros.eu/Uploads/bokrijk/files/Online%20rapport%20Geheugen%20Collectief%20-%20Vakmanschap%20-%20Kleding%20op%20het%20Kempens%20platteland_%201_%20Inleiding.pdf


 

 

 

 

Contactpersoon Leen Jansen 

leen.jansen@demindere.be  

Praktisch Capucienessenstraat 1  

3800 Sint-Truiden 

Situering 

Collectieprofiel 

Museum De Mindere bewaart en borgt het erfgoed van 

franciscaanse ordes en kloosters. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De collectie textiel bestaat voornamelijk uit 19de en 20ste eeuws 

textiel uit franciscaanse kloosters zoals liturgische gewaden en 

habijten uit de franciscaanse orde, processievlaggen en vaandels 

uit franciscaanse gemeenschap. 

Inventarisatie De collectie is volledig geregistreerd in Adlib. 

Digitalisering  

 Collectiematrix 

Periode Geen actief verzamelbeleid. 
Passief verzamelen vanaf de 18de eeuw. 

Vervaardiger Geen actief verzamelbeleid. 
Passief: lokaal en bovenlokaal. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen en België. 

Grondstoffen Geen actief verzamelbeleid. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actief verzamelbeleid. 
Passief: koord- en touwslagerij, veredeling 

Vorm Actief: objecten 
Passief: educatieve collectie 

Afgewerkte producten Actief: ceremoniële kledij 
Passief: wandbekleding, huishoudlinnen, passementerie, op het 

lichaam en mee gedragen accessoires en schoeisel 

Thematisch Actief: religie 

 

mailto:leen.jansen@demindere.be


 

 

 

Contactpersoon Annelies De Mey 
Annelies.DeMey@stad.gent  

Praktisch Jan Breydelstraat 5  
9000 Gent 

Situering 

Collectieprofiel 

De focus van het huidige verzamelbeleid ligt op objecten die 

representatief zijn voor design in België en op actuele 

internationale sleutelstukken. Het museum neemt het wonen als 

leidraad voor zijn collectie. In de deelcollectie textiel ligt de 

huidige focus dan ook uitsluitend op interieurtextiel (tapijt, 

beddengoed, keukentextiel, gordijnen, etc.). 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Design Museum Gent heeft een deelcollectie textiel van ca. 5000 
stukken. Het museum vindt zijn oorsprong in een 
‘modellenmuseum’, opgericht in 1903 door de private Union des 
Arts Industriels & Décoratifs, waar ook textielindustriëlen bij 
betrokken waren, waaronder Maurice de Smet de Naeyer, 
Ferdinand de Hemptinne en Lucien Morel de Boucle St. Denis. 
Daardoor werd van bij het prille begin textiel verzameld. In de 
jaren 1930 en 1940 drukte Jacques Bergmans, verbonden aan de 
Nijverheidsschool, zijn stempel op de collectie. 
Het overgrote deel van de textilia is van Europese oorsprong en 

dateert van de 15de eeuw tot de 21ste eeuw. Niet-Europees 

textiel werd nooit gericht verzameld. 

Inventarisatie De collectie is volledig geregistreerd in Adlib. 

Digitalisering Quasi heel de collectie is gefotografeerd. De collectie is slechts 

beperkt ontsloten op Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Actief verzamelen vanaf 19de eeuw. 
Passief: 10e- 15e eeuw, 18e eeuw, onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Actief: Vlaanderen en België 
Passief: Lokaal, bovenlokaal, internationaal, onbekend, 

onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: Vlaanderen en België 
Passief: Lokaal, bovenlokaal, internationaal, onbekend, 

onbepaald. 

Grondstoffen Alle vezels en materialen worden actief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving van gereedschappen of machines. 
Passief: confectie. 

Vorm Actief: stalenboeken. 
Passief: Objecten, archief, bibliotheek, documentatie. 

Afgewerkte producten Actief: tapijt / wandtapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, 
gordijnen, wandbekleding, huishoudlinnen, fragmenten en stalen 
Passief: passementerie, onbekend, onbepaald 
Verschillende deelcollecties zijn te herbestemmen: 

vrijetijdskleding, ondergoed, mode- en avondkleding, 

ceremoniële kleding, kostuums, uniformen, alle accessoires, 

schoeisel, religieus interieurtextiel. 

mailto:Annelies.DeMey@stad.gent
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1654589260651%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Design%20Museum%20Gent%22&reverse=0


 

 

 

Thematisch Actief: geschiedenis, industrie, vormgeving, moderne en schone 
kunsten, toegepaste kunsten, dagelijks leven 
Passief: ambachten, letteren 
Textiel dat verband houdt met mode, kleding en religie is ter 

herbestemming. 

 



 

 

 

Contactpersoon Lie Cauwelier 
eperondor@izegem.be  

Praktisch Prins Albertlaan 5 
8870 Izegem 

Situering 

Collectieprofiel 

Eperon d’Or heeft een verzameling rond de schoen- en 

borstelnijverheid. Dit omvat zowel grondstoffen, ambachtelijke 

en industriële technieken als de afgewerkte producten. Izegemse 

producten en getuigenissen zijn het uitgangspunt vermits Izegem 

voor beide nijverheden lange tijd het belangrijkste centrum is 

geweest.  

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel is geen verzamelobjectief in de collectie. Er is wel een 
belangrijke collectie 'toebehoren of accessoires' voor het 
modetextiel, nl. schoenen. De deelcollecties die hier van 
toepassing zijn:  
1) een collectie schoenen daterend tussen 1830 en vandaag met 
enkele oudere uitzonderingen. Het actief verzamelbeleid voor de 
schoenen richt zich op Belgische productie, schoenen met 
vernieuwende eigenschappen wat betreft design, materialen of 
techniek en schoenen van Belgische ontwerp(st)ers;  
2) er is een beperkte collectie werkkledij daterend van de 2de 
helft van de 20ste eeuw;  
3) een beperkte collectie dames- en herenkledij uit de 20ste 

eeuw. Deze is niet geïnventariseerd en kan dienen als decoratie 

bij een presentatie of als verkleedkledij. 

Inventarisatie Aanwezig in adlib, schoeisel 98%;  geschreven fiches: werktuigen 

100%, machines 60% 

Digitalisering De collectie is deels ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Actieve verwerving vanaf de 19de eeuw tot eind 20ste eeuw. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal. 
Alle andere vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen 
Passief: België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Productieproces Actief: confectie 

Vorm Actief: objecten, archief, documentatie, bibliotheek 
Passief: studiecollectie, audiovisuele collectie, stalenboeken, 

digitale collectie, onroerend erfgoed (museumgebouw). 

Afgewerkte producten Actief: schoeisel 
Passief: op het lichaam en mee gedragen accessoires. 

Thematisch Actief: ambachten, industrie, mode en kleding, dagelijks leven. 

 

mailto:eperondor@izegem.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657875825972%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Eperon%20d%27Or%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Igor Van den Vonder 
igor.vandenvonder@stadtongeren.be  

Praktisch Kielenstraat 15  
3700 Tongeren 

Situering 

Collectieprofiel 

De collectie van het Gallo-Romeins Museum getuigt van de 

menselijke aanwezigheid in Limburg van de vroegste prehistorie 

tot en met de Merovingische periode (ca. 500 000 jaar geleden 

tot 750 n. Chr.). 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel uit de oudheid blijft in onze gebieden uiterst zelden 

bewaard. In de collectie bevinden zich slechts enkele fragmentjes 

gemineraliseerd textiel (of de negatieve afdruk daarvan) bewaard 

in corrosiemateriaal van grote ijzeren voorwerpen (bijlen, 

messen, etc.). M.a.w. kleine fragmentjes textiel zijn door contact 

met een roestend ijzeren voorwerp beschermd gebleven tegen 

ontbinding. 

Inventarisatie De collectie werd geïnventariseerd in TMS. 

Digitalisering De collectie is op verschillende platformen online ontsloten.  

 Collectiematrix 

Periode Enkel objecten van voor de 10e eeuw worden actief verzameld. 
Passief: onbekend, onbepaald 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal 
Passief: onbekend, onbepaald 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal 
Passief: onbekend, onbepaald 

Grondstoffen Uitsluitend natuurlijke vezels en materialen worden actief 

.verzameld. 

Productieproces Actief: vezelproductie, spinnen, weven, breien en haken 
Passief: onbekend, onbepaald 

Vorm Actief: objecten, bibliotheek 

Afgewerkte producten Actief: op het lichaam gedragen accessoires, schoeisel. 

Thematisch Actief: archeologie 

Er is geen specifieke kennis over textiel in huis. Vooral kennis inzake oude productietechnieken 
(spinnen, weven e.d.) is vereist voor de interpretatie van werktuigen als spinschijfjes en 
weefgewichten. Mogelijk zijn daardoor specifieke werktuigen nog niet als dusdanig herkend. 

mailto:igor.vandenvonder@stadtongeren.be
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/Collectie-en-onderzoek/collectie-online


 

 

 

Contactpersoon Alexander Couckhuyt 
alexander@museumdrguislain.be  

Praktisch Jozef Guislainstraat 43b 
9000 Gent 

Situering 

Collectieprofiel 

De collectie van het Museum Dr. Guislain bestaat uit twee 

deelcollecties: de geschiedenis van de psychiatrie enerzijds en de 

kunstcollectie anderzijds. De medische collectie is gegroeid uit 

een kleine ‘kernverzameling’ van oude objecten die binnen de 

muren van het Guislainziekenhuis bewaard werden. Het tweede 

luik in de collectie van het Museum Dr. Guislain is de 

outsiderkunst. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

In de collectie bevindt zich onder andere dwangkledij, 

kunstwerken met textiel, medische objecten, meubels en kledij. 

Inventarisatie Aanwezig in adlib. 

Digitalisering De collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passieve verwerving vanaf de 19de eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Alle afkomsten worden passief verzameld. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Geen gereedschappen en machines in de collectie. 

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten, documentatie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: regen- en buitenkledij, werk- en beschermende kledij, 

modekleding, ceremoniële kleding, uniformen, meubelstoffen, 

technisch textiel, onbekend en onbepaald.. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: religie, moderne en schone kunsten, wetenschappen en 

medisch, mode en kleding 

In de collectie bevinden zich tevens textiele kunstwerken. Bijvoorbeeld de regenjassen in de collectie 
zijn eigenlijk kunstwerken. Waaronder hoort een geborduurd kunstwerk thuis? 

mailto:alexander@museumdrguislain.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1658996319779%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Museum%20Dr.%20Guislain%20%5C(Gent%5C)%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Noor Van Coillie 
museum@hoogstraten.be  

Praktisch Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Stedelijk Museum Hoogstraten heeft tot doel het erfgoed van 

het Land van Hoogstraten, van de prehistorie tot het heden, te 

verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De collectie textiel en aanverwanten is beperkt. Wat men heeft is 

afkomstig van schenkingen van mensen uit de regio Hoogstraten 

met een link tussen de eigenaar of het voorwerp en Hoogstraten 

of deelgemeenten. 

Inventarisatie Aanwezig in adlib. 

Digitalisering De collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Alle periodes worden actief verzameld.  
In de collectie bevindt zich ook erfgoed van onbekende of 

onbepaalde periodes.  

Vervaardiger Enkel lokale en bovenlokale vervaardigers worden actief 

verzameld.  

Geografische afkomst Enkel erfgoed met een lokale en bovenlokale afkomst wordt 

actief verzameld. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld.  
Onbekende onbepaalde grondstoffen bevinden zich tevens in de 

collectie. 

Productieproces Geen actieve verwerving van machines en gereedschappen. 
Passief verzamelen: spinnen, weven, breien en haken, naald- en 

kantwerk en confectie. 

Vorm Actief: objecten, audiovisuele collectie, stalenboeken, digitale 
collectie, ICE rond technieken en gebruiken. 
Passief: bibliotheek, documentatie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving 
Passief: vrijetijdskleding, ondergoed, modekleding, ceremoniële 

kledij, kostuums, uniformen, streekdracht, huishoudlinnen, 

religieus interieurtextiel, op het lichaam en mee gedragen 

accessoires, schoeisel. 

Thematisch Geen actieve verwerving 
Passief: ambachten, geschiedenis, mode en kleding, dagelijks 

leven, hulpverlening en ordehandhaving. 

 

mailto:museum@hoogstraten.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657630024191%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Stedelijk%20Museum%20Hoogstraten%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Nele Rubrecht 
hopmuseum@poperinge.be  

Praktisch Gasthuisstraat 71 
8970 Poperinge 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Hopmuseum Poperinge is een museum van stad Poperinge 

over het Belgisch erfgoed rond hop en bier, met een bijzondere 

aandacht voor het hoperfgoed uit de regio Poperinge en 

Belgische (Hop)bieren. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Het Hopmuseum verzamelde kledij van groepen die in de 

Hoppestoet meestappen. De collectie oude kostuums uit de 

hoppestoet werden in 2021 afgestoten. Het museum bewaart 

enkel nog juten zakken en plukmouwen als textiel. 

Inventarisatie De collectie is volledig geïnventariseerd in adlib. 

Digitalisering  

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief: 20ste en 21ste eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Passief: natuurlijke vezels en materialen. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Passief: confectie (naaimachines om hopbalen in jutezakken te 

stikken). 

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten, studiecollectie, bibliotheek, archief, 

documentatie, audiovisuele collectie, ICE rondgebruiken en 

gemeenschappen. 

Afgewerkte producten Actief: technisch textiel. 
Passief: werk- en beschermende kleding. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: ambachten, landbouw en voeding. 

 

mailto:hopmuseum@poperinge.be


 

 

 

Contactpersoon Laurent De Maertelaer 
laurent.demaertelaer@stad.gent  

Praktisch Kraanlei 65 
9000 Gent 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Huis van Alijn bouwt samen met en voor een divers publiek 

een referentiecollectie uit over de cultuur van het dagelijks leven, 

uit een recent of verder verleden. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de collectie heeft steeds een inhoudelijke link met 
dagelijks leven (bvb. communiekleed, fanfarevlag, vaandels, 
reuzenkledij, trouwkleed, etc.). 
Belangrijkste actie is de actualisering en diversifiëring van de 

collectie. Concreet betekent dit hiaten opvullen. Voor het textiel 

wordt steeds gekeken naar het verhaal verbonden aan het 

object. 

Inventarisatie De collectie werd grotendeels in adlib geregistreerd.  

Digitalisering Op de website van het museum en Erfgoedinzicht worden delen 

van de collectie ontsloten.  

 Collectiematrix 

Periode Actieve verwerving vanaf 19de eeuw. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 
Passief: België, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen passief verzamelen. 

Productieproces Geen actieve verwerving van gereedschappen en machines. 
Passief: spinnen, weven, breien en haken, naald- en kantwerk, 

confectie, onbepaald en onbekend. 

Vorm Actief: objecten, studiecollectie, bibliotheek, documentatie, 
audiovisuele collectie, ICE rond gebruiken en gemeenschappen. 
Passief: digitale collectie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: sport- en vrijetijdskleding, regen- en buitenkleding, 

nacht- en badkleding, ondergoed, ceremoniële kleding, 

kostuums, uniformen, streekdracht, miniatuurkleding, gordijnen, 

huishoudlinnen, religieus interieurtextiel, op het lichaam en mee 

gedragen accessoires, schoeisel, onbekend en onbepaald. 

Thematisch Actieve verwerving rond het thema dagelijks leven. 
Passief: geschiedenis, sport en vrije tijd. 

 

mailto:laurent.demaertelaer@stad.gent
https://huisvanalijn.be/nl/collecties-landing
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?q=huis%20van%20alijn&mode=gallery&view=horizontal&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Het%20Huis%20van%20Alijn%20%5C(Gent%5C)%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Hilde Langeraert  
Hilde.Langeraert@stad.gent   

Praktisch Minnemeers 10 
9000 Gent  

Situering 

Collectieprofiel 

In het verzamelbeleid van het Industriemuseum komt de hele 

industriële keten aan bod, zowel de ambachtelijke als de 

industriële productie en gebruikte technieken. In de collectie 

bevindt zich kledij (waaronder onder andere ondergoed, sport- 

en beroepskleding), vlak textiel, passementerie, machines uit de 

vlas- en katoenspinnerij en -weverij en stalen en grondstoffen. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Het Industriemuseum is gehuisvest in een voormalige 

katoenspinnerij in Gent. Het textielverleden van Gent ligt aan de 

basis van het ontstaan van het Industriemuseum. De 

textielcollectie focust op de 19de-en 20ste-eeuwse 

textielgeschiedenis, van grondstof tot afgewerkt product. Drie 

belangrijke groepen voor Gent zijn: de katoenindustrie, de 

vlas/linnen industrie en de veredeling (bleken, bedrukken, 

verven…). 

Inventarisatie De collectie is geregistreerd in adlib. 

Digitalisering De collectie wordt ontsloten via de eigen website en 

Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Het Industriemuseum verwerft enkel objecten wanneer dit 
binnen de logistieke mogelijkheden valt en een aanvulling is op 
de bestaande collectie. 
Het museum tracht daarnaast tevens documentair materiaal te 

verzamelen en stemt het verzamelbeleid af op de mogelijkheid 

tot het borging van immateriële kennis rond de werking van de 

objecten. 

Vervaardiger Actief: 19de, 20ste en 21ste eeuw. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: Lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen en België. 
Passief: Internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Actief: Lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen en België. 
Passief: Internationaal, onbekend, onbepaald. 

Productieproces Actief: zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Vorm Actief: vezelproductie, garenproductie, spinnen, weven, 
veredeling. 
Passief: tuften, naald- en kantwerk, koord- en touwslagerij, non-
woven, confectie, onbekend en onbepaald. 
De deelcollectie breien en haken is ter herbestemming. Hierover 

werden afspraken gemaakt met SteM Sint-Niklaas. 

Afgewerkte producten Actief: objecten, educatieve collectie, ICE over technieken en 
gemeenschappen. 

mailto:Hilde.Langeraert@stad.gent
https://www.industriemuseum.be/nl/collecties-landing
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1654589260651%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Industriemuseum%22&reverse=0


 

 

 

Passief: bibliotheek, documentatie, audiovisuele collectie, 
stalenboeken en digitale collectie. 
Archief is ter herbestemming. 

Thematisch Werk- en beschermende kleding en technisch textiel worden 
actief verzameld. 
Passief: sport- en vrije tijdskleding, regen- en buitenkleding, 
nacht- en badkleding, ondergoed, uniformen, meubel- en 
decoratiestoffen, gordijnen, wandbekleding, huishoudlinnen, 
passementerie, op het lichaam en mee gedragen accessoires, 
schoeisel, fragmenten en stalen. 
De deelcollecties mode-, avond en ceremoniële kleding, 

kostuums, religieus erfgoed, streekdracht en tapijt zijn ter 

herbestemming. 

Het museum heeft een uitgebreide bibliotheek met een technische en historische insteek en 
documentatie over bedrijven, opleidingen en fabrieken. 



 

 

 

Contactpersoon Joanie Dehullu 
joanie.dehullu@hasselt.be  

Praktisch Witte  Nonnenstraat 19 
3500 Hasselt 

Situering 

Collectieprofiel 

De huidige collectie is representatief voor de geschiedenis van de 

Belgische jenever in de 19de en 20ste eeuw, maar bevat ook heel 

wat oudere objecten. Met collectiestukken, foto's, filmpjes en 

interactives, maakt de presentatie je jeneverwijs.  

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textielerfgoed is slechts sporadisch in de collectie van het 

Jenevermuseum aanwezig. Textielerfgoed zit in de collectie van 

het museum voornamelijk binnen de deelcollectie 

'promotiemateriaal'. Daarnaast bevat de collectie ook manteltjes 

en toebehoren van het Borrelmanneke. 

Inventarisatie De collectie is geregistreerd in adlib. 

Digitalisering De collectie is online raadpleegbaar. 

 Collectiematrix 

Periode Actief verwerven vanaf de 19de eeuw. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Geen actief verzamelbeleid. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld. 
Passief: onbekende en onbepaalde vezels en materialen. 

Productieproces Er bevinden zich geen gereedschappen of machines in de 

collectie. 

Vorm Actief: objecten 
Passief: ICE rond gebruiken 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: sport- en vrijetijdskleding, werk- en beschermende 

kleding, miniatuurkleding, huishoudlinnen. 

Thematisch Actief: landbouw en voeding, dagelijks leven. 
Passief: geschiedenis 

 

mailto:joanie.dehullu@hasselt.be
https://www.erfgoedplus.be/zoeken?zoekterm=71022A52&categorie=collectie&sort=modifieddate&sort-order=desc


 
 

 

Contactpersoon Siegfried Aneca 
siegfried.aneca@roeselare.be  

Praktisch Polenplein 15 
8800 Roeselare 

Situering 

Collectieprofiel 

De collectie van KOERS bestaat uit drie grote pijlers: de 

(koers)fietscollectie, de wielersportcollectie en de documentaire 

collectie. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

KOERS heeft een uitgebreide collectie textiel. Deze bestaat 

voornamelijk uit sportkledij voor wielrenners met ca. 2.000 

wielertruien als kernstuk van de textielcollectie. Na de truien 

vormen de petten in aantal de grootste categorie (ca. 400). 

Inventarisatie De collectie werd geïnventariseerd in adlib (en in eigen lijsten 

voor wat nog niet in adlib zit). Ca. 80% is minimaal 

geïnventariseerd, maar slechts zowat 10% is optimaal 

geïnventariseerd. 

Digitalisering De collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Actief verzamelbeleid vanaf de 20ste eeuw. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België. 
Passief: internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving.. 
Passief: confectie 

Vorm Actief: objecten, archief, bibliotheek, documentatie. 
Passief: studiecollectie 

Afgewerkte producten Actief: sportkleding, vrijetijdskleding, regen- en buitenkleding, op 

het lichaam en mee gedragen accessoires, schoeisel. 

Thematisch Actief: sport en vrije tijd 
Passief: ambachten 

Recent werd het archief van lokaal schoenmakersbedrijf Racing Shoes Thomas overgebracht naar het 
museum (ca. 300 archiefdozen), inclusief zo'n 100 paar schoenen, waardoor de collectie schoenen 
momenteel wat overaanwezig is. Er zijn enkele stukken gereedschap rond het vervaardigen van 
koersschoenen. 

mailto:siegfried.aneca@roeselare.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657800005306%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22KOERS.%20Museum%20van%20de%20Wielersport%22&reverse=0&filterAction


 

 

 

Contactpersoon Roselyne Francken 

Roselyne.Francken@antwerpen.be   

Praktisch Hanzestedenplaats 1 

2000 Antwerpen  

Situering 

Collectieprofiel 

De collectie van het MAS is een verzameling van meer dan 

500.000 objecten over kunst, culturele tradities en geschiedenis 

van de stad en de haven van Antwerpen. Maar ook over de 

overzeese scheepvaart en handel, en over kunst, culturele 

tradities en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Amerika en 

Oceanië. De collectie vertelt verhalen over Antwerpen, de haven 

en de wereld. Over de wereld verbonden met Antwerpen en over 

de wereld in Antwerpen. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De MAS-verzameling bestaat uit drie collectieclusters: 

Antwerpen, Wereld en Maritiem. Textiel is terug te vinden in alle 

collectieclusters.  

Collectiecluster Antwerpen: De voormalige Vleeshuiscollectie 

omvat huiselijk en religieus textiel, textiel verband houdende met 

gilden, ambachten en vrijmetselarij, militair textiel, ceremoniële 

en ambtskostuums, vlaggen en waaiers. De collectie culturele 

tradities omvat een deelverzameling vlaggen, kleding en 

sieraden, die aansluit op de verzamelingen ‘religieuze cultuur’ en 

‘identiteiten in Antwerpen’. 

Collectiecluster Wereld: De collectie kunst en culturele tradities 

van Afrika omvat een zeer verscheiden textielverzameling uit 

diverse Afrikaanse regio’s met een cultuurhistorische en 

informatieve waarde op landelijk niveau. Het gaat onder meer 

om kostuums, hoofdtooien, schoeisel, persoonlijke accessoires in 

leder- en of kraalwerk, gebruikt in het dagelijkse leven of in een 

rituele context. De collectie kunst en culturele tradities van Azië 

omvat een zeer verscheiden deelverzameling textiel, waaronder 

uitzonderlijke Indonesische en Indiase textielobjecten die een 

verscheidenheid aan weef- en afbindtechnieken, en gebruiken 

weerspiegelen. Daarnaast omvat de Aziëcollectie ook 

verzamelingen kledij en juwelen uit Anatolië en uit landen die 

langs de zijderoute lagen, zoals Kazachstan, Oezbekistan en 

Turkmenistan. 

De collectiecluster Maritiem omvat weinig afzonderlijke 

textielstukken, met als uitzondering vlaggen, uniformen en 

uniformonderdelen. 

Inventarisatie De hele collectie is basis geregistreerd in adlib. 

Digitalisering De collectie is online raadpleegbaar. 

 Collectiematrix 

Periode Met uitzondering van de 21e eeuw worden alle periodes passief 

verzameld. 

mailto:Roselyne.Francken@antwerpen.be
https://search.mas.be/search/simple


 

 

 

Vervaardiger Actief: Lokaal, Vlaanderen 

Passief: bovenlokaal, België, internationaal, onbekend, 

onbepaald.  

Geografische afkomst Actief: lokaal 

Passief: bovenlokaal, Vlaanderen, België, internationaal, 

onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Actief: zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 

materialen. 

Passief: onbekend, onbepaald. 

Productieproces Geen actieve verwerving van gereedschappen en materialen. 

Passief: spinnen, breien en haken, naald- en kantwerk, confectie, 

onbekend, onbepaald. 

Vorm Actief: objecten, ICE rond gemeenschappen. 

Passief: studiecollectie, archief, bibliotheek, documentatie, 

stalenboeken. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 

Passief: vrijetijdskledij, nacht- en badkleding, werk- en 

beschermende kleding, ondergoed, mode- en avondkleding, 

ceremoniële kleding, kostuums, uniformen, streekdracht, 

miniatuurkleding, decoratiestoffen, gordijnen, wandbekleding, 

huishoudlinnen, passementerie, religieus interieurtextiel, 

accessoires, schoeisel, fragmenten en stalen, onbekend, 

onbepaald. 

Thematisch Actief: ambachten, etnografie, transport en maritiem, 

geschiedenis. 

Passief: industrie, religie, mode en kleding, dagelijks leven, handel 

en distributie. 

MAS voert onderzoek naar de problematische herkomst van de in koloniale context verworven 
vlaggen uit de Hans Christoffelcollectie. 



 

 

 

Contactpersoon Rita Van Dooren 
rita.vandooren@antwerpen.be  

Praktisch Lange Gasthuisstraat 19 
2000 Antwerpen 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen bewaart de 

rijke kunstcollectie van Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901). In 

deze afgesloten collectie ligt de nadruk op schone en toegepaste 

kunsten uit de middeleeuwen en de renaissance in West-Europa. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De deelcollectie textiel en kleding omvat borduurwerk, 

wandtapijten, doeken, objecten in kant, kleding en uitrusting en 

sieraden. 

Inventarisatie De collectie van het Museum Mayer van den Bergh is 

geregistreerd in adlib, voor 80% volgens de minimale 

standaarden voor basisregistratie, en reeds voor 20% volgens de 

uitgebreide standaarden. Deze basisregistratie wordt 

projectgewijs verder uitgediept. 

Digitalisering De collectie is gedeeltelijk online ontsloten. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief t.e.m. de 19de eeuw, onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers passief verzamelen. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Alles passief verzamelen. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Geen kunstmatig geproduceerde vezels en materialen aanwezig. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Geen gereedschappen en materialen aanwezig. 

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten, archief, bibliotheek, documentatie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: ondergoed, ceremoniële kledij, miniatuurkledij, tapijt, 

meubelstoffen, decoratiestoffen, wandbekleding, 

huishoudlinnen, religieus interieurtextiel, passementerie, op het 

lichaam en mee gedragen accessoires, schoeisel, fragmenten en 

stalen, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: geschiedenis, religie. 

De collectie Museum Mayer van den Bergh is een 'gesloten' collectie. Volgens de wil/bepalingen van 
de stichter van het museum, Henriëtte van den Bergh, omvat de collectie van het Museum Mayer van 
den Bergh tot op vandaag uitsluitend stukken aangekocht door ridder Fritz Mayer van den Bergh. Door 
het afgesloten karakter van de collectie worden er geen kunstwerken verworven noch afgestoten. 

mailto:rita.vandooren@antwerpen.be
https://search.museummayervandenbergh.be/search/simple


 
 

 

Contactpersoon Evy Van de Voorde 
evy.vandevoorde@passchendaele.be  

Praktisch Berten Pilstraat 5A 
8980 Zonnebeke 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 beheert een militair-

historische collectie die het historische verhaal vertellen van de 

Eerste Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor de Slag bij 

Passendale. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De deelcollectie kledij bevat uniformjassen, mantels, 

hoofddeksels, beenwindsels, enz. Ook zijn er enkele vlaggen in 

collectie. 

Inventarisatie Nagenoeg volledig geregistreerd (basisregistratie) in adlib. 

Digitalisering De collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht.  

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief: 1e kwart 20ste eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, internationaal. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Passief: vezel- en garenproductie, spinnen, weven. 

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten, studiecollectie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: regen- en buitenkleding, werk- en beschermende kleding, 

ondergoed, uniformen, op het lichaam en mee gedragen 

accessoires, technisch textiel. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passsief: geschiedenishulpverlening en ordehandhaving. 

mailto:evy.vandevoorde@passchendaele.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1658834416605%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Memorial%20Museum%20Passchendaele%201917%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Marjan Debaene 
marjan.debaene@mleuven.be  

Praktisch Leopold Vanderkelenstraat 28 
3000, Leuven 

Situering 

Collectieprofiel 

De kerncollectie van M Leuven omvat meer dan 53.000 objecten, 

historisch te situeren in de periode van de Steentijd tot vandaag. 

Al deze objecten kwamen samen in een organisch gegroeide 

kunst- en erfgoedverzameling, die een spiegel vormt van het 

symbolisch kapitaal in de stad Leuven en haar ruime omgeving. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De collectie textiel bevat archeologica, bedrukt textiel, 

borduurwerk, kant, kledij uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, 

passement, religieus textiel, vlaggen en vaandels, vloertapijten, 

wandtapijten en weefsels. 

Er is geen proactief verzamelbeleid met betrekking tot de 

textielcollectie, maar receptief wordt bij een aanbod op de 

kunstmarkt of via particulieren wel bekeken of een eventuele 

verwerving lacunes in de collectie opvult of de collectie verrijkt. 

Dit gebeurt aan de hand van de verwervingscriteria die M 

aftoetst in al haar verwervingsprocedures. 

Inventarisatie Circa 98 % van de collectie is digitaal en op papier geregistreerd 

en online ontsloten. 

Digitalisering   

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving.  
Alle periodes worden passief verzameld. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving.  
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving.  
Alle afkomsten worden passief verzameld. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving.  
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving.  
Geen gereedschappen en machines in de collectie. 

Vorm Actief: bibliotheek 
Passief: objecten, studiecollectie, archief, documentatie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving.  
Passief: ceremoniële kledij, kostuums, uniformen, 

miniatuurkledij, tapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, 

wandbekleding, passementerie, religieus interieurtextiel, op het 

lichaam en mee gedragen accessoires, schoeisel, fragmenten en 

stalen, onbekend en onbepaald. 

Thematisch Geen actieve verwerving.  
Passief: ambachten, archeologie, geschiedenis, religie, 

vormgeving, moderne en schone kunsten, toegepaste kunsten, 

mailto:marjan.debaene@mleuven.be


 

 

 

mode en kleding, sport en vrije tijd, dagelijks leven, hulpverlening 

en ordehandhaving, ander. 

 



 

 

 

Contactpersoon Dieter Suls 
Dieter.suls@momu.be  

Praktisch Nationalestraat 28 
2000 Antwerpen 

Situering 

Collectieprofiel 

MoMu is gegroeid uit de collectie van het voormalige Provinciale 

Kostuum- en Textielmuseum Vrieselhof. In het Museum 

Vrieselhof lag de focus op kleding, textiel en artefacten 

betreffende de textielnijverheid. Bij de oprichting van het 

ModeMuseum in 1998 werd de aanzet van de hedendaagse 

designercollectie gegeven. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

MoMu beheert een grote collectie kledij, vlak textiel, 

gereedschappen en grondstoffen. Het museum focust 

voornamelijk op Belgische avant-garde mode, maar heeft ook 

een ruime collectie historische kledij en accessoires. De collectie 

geeft een representatief overzicht van de westerse damesmode 

van de 18de eeuw tot op vandaag. 

In haar verzamelbeleid focust het museum op het werk van 

Belgische ontwerpers en oud-studenten van de modeafdeling van 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Ook 

verschillende grote namen uit de hedendaagse internationale 

modewereld zijn vertegenwoordigd in de collectie. 

Inventarisatie Aanwezig  

Digitalisering De collectie is online te raadplegen en op Europeana Fashion. 

 Collectiematrix 

Periode Actief: vanaf 18de tem 21e eeuw. 
Passief: 10e tem 17e eeuw, onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België, internationaal. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 
Passief: België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld.  
Passief: onbekend, onbepaald. 

Productieproces Geen actieve verwerving van gereedschappen en machines. 
Passief: vezel- en garenproductie, spinnen, weven, breien en 

haken, naald- en kantwerk, confectie, onbekend, onbepaald. 

Vorm Actief: objecten, studiecollectie, archief, bibliotheek, 
documentatie, audiovisuele collectie. 
Passief: stalenboeken, digitale collectie, ICE rond technieken, 

gebruiken en gemeenschappen. 

Afgewerkte producten Actief: regen- en buitenkledij, nacht- en badkleding, ondergoed, 
mode- en avondkledij, accessoires, schoeisel. 
Passief: sport- en vrijetijdskleding, werk- en beschermende 
kleding, ceremoniële kleding, kostuums, uniformen, streekdracht, 

mailto:Dieter.suls@momu.be
http://openfashion.momu.be/
https://www.europeana.eu/nl/collections/topic/55-fashion?page=1&qf=DATA_PROVIDER%3A%22Fashion%20Museum%20of%20Antwerp%22


 

 

 

miniatuurkleding, passementerie, fragmenten en stalen, 
onbekend, onbepaald. 
Tapijt/wandtapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, 

wandbekleding en huishoudlinnen zijn ter herbestemming.  

Thematisch Actief: mode en kleding. 
Passief: ambachten, etnografie, toegepaste kunsten, sport en 
vrije tijd, dagelijks leven. 
De deelcollecties gelinkt aan religie en podiumkunsten zijn ter 

herbestemming.  

MoMu maakt de oefening of objecten over bepaalde productieprocessen, zoals vezel- en 
garenproductie, spinnen en weven, herbestemd zullen worden.  
Naast de mode- en kostuumcollectie huisvest het museum ook een rijke bibliotheekcollectie. De 
MoMu bibliotheek is een wetenschappelijke bibliotheek over historische en hedendaagse mode, 
textiel en etnische klederdracht. In 2017 tenslotte werd de collectie uitgebreid met een 
studiecollectie. De studiecollectie kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, als 
lesmateriaal voor scholen of als inspiratiebron. 



 

 

 

Contactpersoon Anaïs Huyghe 

Anais.Huyghe@hasselt.be  

Praktisch Gasthuisstraat 11 

3500 Hasselt  

Situering 

Collectieprofiel 

Modemuseum Hasselt (MMH) wil aan de hand van 

kledingstukken en accessoires de geschiedenis van de westerse 

mode vanaf 1750 tot vandaag vertellen. Daarnaast geeft MHH 

specifiek aandacht aan mode die verband houdt met de Stad 

Hasselt, de provincie Limburg en bij uitbreiding de Euregio Maas-

Rijn. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Hoofdmoot in de collectie van Modemuseum Hasselt zijn kledij 

en accessoires; bovenkleding, ondergoed, overkleding en 

gedragen en meegedragen accessoires. De westerse 

vrouwenmode vanaf 1750 kan vrijwel volledig geïllustreerd 

worden aan de hand van de eigen collectie. Vlak textiel en stalen 

worden niet actief verzameld, maar sijpelden doorheen de tijd 

sporadisch de collectie in. Een kleine hoeveelheid 

textielbewerkingsgereedschap (naaimachines, speldenkussens, 

plooimachines) wordt ook bewaard. 

Bij het actief verzamelen geeft MMH de voorkeur aan 

ontwerpersmode en historische kledij. Het museum werkt aan 

een hiatenlijst op basis waarvan lacunes in de collectie 

weggewerkt zullen worden. Een hiaat in de collectie is het 

historische overzicht wat betreft mannen- en kinderkledij. Het 

wegwerken van lacunes in de huidige collectie is hierbij prioritair. 

Men wil een volledig overzicht van de mode van 1750 tot 

vandaag geven waarbij specifieke ‘verhalen’, kleine 

geschiedenissen, lokale informatie... ook een plaats krijgen. 

Inventarisatie De basisregistratie voor de hele collectie werd vervolledigd in 

Adlib.   

Digitalisering De collectie is voor ca. 70% gefotografeerd en wordt gedeeltelijk 

ontsloten via Erfgoedplus, Modemuze en Europeana Fashion. 

 Collectiematrix 

Periode Actief: vanaf 18de eeuw t.e.m. 21e eeuw. 

Passief: onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België, internationaal. 

Passief: onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België, internationaal. 

Passief: onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Actief: zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels. 

Passief: onbekend en onbepaald. 

Productieproces Geen actieve verwerving van gereedschappen en machines. 

Passief: breien en haken, naald- en kantwerk, confectie, 

onbekend, onbepaald. 

mailto:Anais.Huyghe@hasselt.be
https://www.erfgoedplus.be/zoeken?zoekterm=71022A53&categorie=collectie&sort=modifieddate&sort-order=desc
https://www.europeana.eu/nl/collections/topic/55-fashion?page=1&qf=DATA_PROVIDER%3A%22Modemuseum%20Hasselt%22&view=grid
https://www.europeana.eu/nl/collections/topic/55-fashion?page=1&qf=DATA_PROVIDER%3A%22Modemuseum%20Hasselt%22&view=grid


 

 

 

Vorm Actief: objecten, bibliotheek, ICE rond gemeenschappen. 

Passief: studiecollectie, documentatie, audiovisuele collectie, 

stalenboeken. 

Afgewerkte producten Actief: vrijetijdskledij, regen- en buitenkleding, nacht- en 

badkleding, ondergoed, mode- en avondkleding, accessoires, 

schoeisel. 

Passief: sportkleding, werk- en beschermende kleding, 

ceremoniële kleding, passementerie, fragmenten en stalen, 

onbekend, onbepaald. 

De deelcollecties streekdracht en huishoudlinnen zijn ter 

herbestemming. 

Thematisch Actief: mode en kleding. 

Passief: sport en vrije tijd, dagelijks leven. 

 



 
 

 

Contactpersoon Joris Spolspoel 
joris.spolspoel@mot.be  

Praktisch Guldendal 20 
1850 Grimbergen 

Situering 

Collectieprofiel 

Het MOT is een actief museum dat jong en ouder al doende laat 
kennismaken met handwerktuigen en met technieken gedreven 
door water, wind en spieren. 
Het museum is verspreid over drie historische gebouwen in 

Grimbergen, in de groene rand bij Brussel. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Handwerktuigen en manuele toestellen uit textielberoepen 
worden actief verzameld, net als bepaalde huisraad zoals textiel 
in de keuken, lichaamsbescherming, werkkleding van 
ambachtsmannen zoals voorschoten. 
Er is een diversiteit in gebruik van textielstoffen als materiaal bij 
de vervaardiging van werktuigen of ambachtsproductie en in de 
aanwezigheid van textiel in dagelijks leven. 
Textielberoepen zijn echter geen prioriteit bij collectieverwerving 

of tentoonstellingsplannen, tenzij kleinere handwerktuigen en 

uitrusting lederbewerkers.  

Inventarisatie De collectie is grotendeels geregistreerd in adlib.  

Digitalisering Het MOT heeft verschillende delen van zijn kennis en collectie, 

waaronder de handelscatalogi, online ontsloten: 

https://www.mot.be/nl/opzoeken  

 Collectiematrix 

Periode Actief: vanaf 19de eeuw. 
Passief: 16de, 17de en 18de eeuw, onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België en internationaal. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België en internationaal. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Grondstoffen Alle grondstoffen worden actief verzameld. 

Productieproces Actief: spinnen, weven, breien en haken, naald- en kantwerk, 
koord- en touwslagerij. 
Passief: vezel- en garenproductie, non woven, confectie, 

veredeling, onbepaald en onbepaald. 

Vorm Actief: objecten, bibliotheek, documentatie, ICE rond technieken. 
Passief: studiecollectie, audiovisuele collectie, stalenboeken, 

digitale collectie, ICE rond gebruiken. 

Afgewerkte producten Actief: werk- en beschermende kleding, technisch textiel. 
Passief: regen- en buitenkleding, ondergoed, huishoudlinnen, op 

het lichaam gedragen accessoires, schoeisel, fragmenten en 

stalen, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Actief: ambachten, transport en maritiem, industrie, landbouw 
en voeding. 
Passief: dagelijks leven, handel en distributie. 

 

mailto:joris.spolspoel@mot.be
https://www.mot.be/nl/opzoeken


 

 

 

Contactpersoon Geertrui Van Kerkhoven 
mou@oudenaarde.be  

Praktisch Stadhuis 
Markt 
9700 Oudenaarde 

Situering 

Collectieprofiel 

MOU is het museum van de stad Oudenaarde. Het museum heeft 

een collectie Oudenaardse wandtapijten en een collectie 

edelsmeedkunst. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De wandtapijtencollectie bestaat uit 37 wandtapijten. Het MOU 

streeft naar een representatief overzicht van de verschillende 

genres van de Oudenaardse wandtapijtkunst. Genres die reeds 

aan bod komen in de collectie zijn: beeldwandtapijten (verhalen 

uit het Oude Testament, verhalen uit de Klassieke Oudheid, 

mythologische onderwerpen, het landelijke leven) en verdures of 

groentapijten (de specialiteit van Oudenaarde). 

Inventarisatie De registratie in adlib is voltooid in 2010. Het gaat hier om een 

standaardregistratie. 

Digitalisering Alle wandtapijten zijn gepubliceerd op Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actief verzamelbeleid. 
Passief: van de 16de tot eind 20ste eeuw. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 

Geografische afkomst Actief: Vlaanderen, internationaal. 

Grondstoffen Actief: natuurlijke vezels en materialen. 

Productieproces Geen actief verzamelbeleid. 
Geen machines en gereedschappen in de collectie. 

Vorm Actief: objecten, bibliotheek, documentatie, digitale collectie, ICE 
rond technieken. 
Passief: stalenboeken, studiecollectie. 

Afgewerkte producten Actief: tapijten / wandtapijten, wandbekleding. 
Passief: meubelstoffen, decoratiestoffen, religieus 

interieurtextiel, fragmenten en stalen. 

Thematisch Actief: ambachten, toegepaste kunsten. 
Passief: geschiedenis, industrie, dagelijks leven, handel en 

distributie. 

 

mailto:mou@oudenaarde.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657800471162%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22MOU%20%5C(Oudenaarde%5C)%22&reverse=0&filterAction


 

 

 

Contactpersoon Stephanie Cousin 
stephanie.cousin@maaseik.be  

Praktisch Markt 45  
3680 Maaseik 

Situering 

Collectieprofiel 

Musea Maaseik bestaat uit het Apotheek museum, het Regionaal 

archeologisch museum en de Kerkschatten van de Sint-

Catharinakerk. De Musea Maaseik verzamelen, bewaren, 

onderzoeken en presenteren het historisch erfgoed van de 

Maasregio in Belgisch-Limburg. De focus ligt op drie grote 

thema's, die de indeling van de museumruimtes en de indeling 

van collecties volgen: archeologie, farmacie en kunst(religieuze) 

geschiedenis. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de verschillende musea gaat van Angelsaksische 

weefsels uit de kerkschat, over vlaggen en vaandels van lokale 

verenigingen tot gereedschappen uit de archeologische 

collecties.   

Inventarisatie Een inventaris is aanwezig. Alle textiel uit de kerkschatten zijn 

geregistreerd. De archeologische collecties met onder andere 

spinklosjes worden in de toekomst op collectieniveau 

geregistreerd. Het grootste deel van de archeologische collecties 

is reeds geregistreerd. 

Digitalisering De kunsthistorische collecties zijn online ontsloten via de 

erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Europeana. 

 Collectiematrix 

Periode Alle periodes worden actief verzameld. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal. 
Passief: Vlaanderen, België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving.  
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving.  

passief: vezel- en garenproductie, spinnen, weven, breien en 

haken, naald- en kantwerk, confectie, onbekend, onbepaald. 

Vorm Actief: objecten. 
Passief: studiecollectie, documentatie. 

Afgewerkte producten Actief: ceremoniële kledij, streekdracht, religieus interieurtextiel. 
Passief: vrijetijdskleding, kostuums, uniformen, tapijt, 

meubelstoffen, gordijnen, op het lichaam en mee gedragen 

accessoires, schoeisel, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Actief: geschiedenis, dagelijks leven. 
Passief: ambachten, religie, landbouw en voeding, mode en 

kleding. 

 

mailto:stephanie.cousin@maaseik.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1658749886730%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Musea%20Maaseik%22&reverse=0
https://www.erfgoedplus.be/zoeken?zoekterm=72021A51&categorie=collectie&sort=modifieddate&sort-order=desc
https://www.europeana.eu/nl/collections/organisation/1482250000004509208-museums-maaseik


 

 

 

Contactpersoon Pieter-Jan Lachaert 
Pieter-Jan.Lachaert@ronse.be  

Praktisch Hoge Mote 
De Biesestraat 2 
9600 Ronse  

Situering 

Collectieprofiel 

De focus van het museum heeft altijd op de weverij gelegen, 

naast het lokale verhaal. Alle getouwen worden werkend 

gehouden waardoor Must een levend museum is. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Must is gelegen in de oude textielfabriek ‘Cambier-Robette’ in 

Ronse. Het museum beheert een 40-tal werkende 

weefgetouwen, staalboeken en grondstoffen en toont een 

overzicht van de technische (r)evolutie in de textielsector tussen 

1900 en 2000. 

Inventarisatie De collectie is niet geregistreerd. 

Digitalisering De collectie is niet ontsloten.  

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief: van de 18e tem 20e eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Passief: alle vervaardigers. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Passief: alle vervaardigers. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels worden  

passief verzameld. 

Productieproces Actief: weven 
Passief: spinnen, koord- en touwslagerij, confectie. 

Vorm Actief: objecten, ICE rond technieken, onroerend erfgoed 
(gebouw waar het museum in gevestigd is). 
Passief: archief, bibliotheek, documentatie, stalenboeken, ICE 

rond gemeenschappen. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: kostuums, uniformen, tapijt, huishoudlinnen, 

passementerie, fragmenten en stalen. 

Thematisch Actief: ambachten, industrie. 
Passief: geschiedenis 

Stadsarchief Ronse beheert archiefmateriaal i.v.m. het textielverleden van Ronse, een bibliotheek en 
een collectie stalenboeken. 

mailto:Pieter-Jan.Lachaert@ronse.be


 

 

 

Contactpersoon Phaedra Bosmans 
phaedra.bosmans@parcum.be  

Praktisch Abdij van Park 7 
3001 Leuven  

Situering 

Collectieprofiel 

PARCUM heeft enerzijds een dienstverlenende rol met betrekking 
tot het religieuze leven in Vlaanderen, van de middeleeuwen tot 
nu.  
Het museum PARCUM beheert anderzijds een deelcollectie 

religieus textiel. Het collectieprofiel van het museum focust zich 

op materiële en immateriële getuigenissen van bovenlokale 

betekenis en kunsthistorische waarde met een representatief 

karakter en een hoge presentatie- of educatieve waarde. De 

focus ligt ook op bijzonder of zeldzaam religieus erfgoed. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

In de deelcollectie van het museum bevinden zich liturgische 

gewaden, collecties van ateliers die religieus textiel 

produceerden, habijten, priesterkledij, religieus handwerk, 

beeldkledij, tapijten, processiekledij, vlaggen, vaandels, 

passement en kerklinnen en -textiel. Deze deelcollecties vormen 

veelal een representatief staal voor het religieuze leven in 

Vlaanderen. 

Inventarisatie Ongeveer de helft van de collectie is op objectniveau 

geregistreerd.  

Digitalisering PARCUM beheert een niet publiek toegankelijke databank waar 

ook collecties van buiten PARCUM in vervat zitten.  

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief vanaf 16e eeuw. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 
Passief: België; internationaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 
Passief: België, onbekend, onbepaald. 
Collectie met een internationale afkomst is ter afstoot. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Passief: naald- en kantwerk, confectie. 

Vorm Actief: objecten, studiecollectie, ICE rond gebruiken en 
gemeenschappen. 
Passief: bibliotheek, documentatie, stalenboeken. 

Afgewerkte producten Actief: ceremoniële kledij, streekdracht, wandbekleding, religieus 
interieurtextiel. 
Passief: tapijt / wandtapijt, huishoudlinnen, passementerie, 

fragmenten en stalen, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Actief: ambachten, religie, dagelijks leven. 
Passief: etnografie 

mailto:phaedra.bosmans@parcum.be


 

 

 

Wat betreft archiefmateriaal, bijvoorbeeld van ateliers, wordt samengewerkt en afgestemd met 
KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. 



 

 

 

Contactpersoon Hilda Van Hove 
hilda.vanhove@antwerpen.be  

Praktisch Montevideostraat 3 
2000 Antwerpen 

Situering 

Collectieprofiel 

De collectie van het Red Star Line Museum is tweeledig, de 
maritieme collectie enerzijds en anderzijds de verhalen van de 
landverhuizers die uit heel Europa naar Antwerpen kwamen om 
de boot te nemen naar de nieuwe wereld. 
De maritieme collectie omvat de voorwerpen die gelinkt zijn aan 

de geschiedenis en werking van de Red Star Line rederij. De 

verhalen van landverhuizers dienen als vertrekpunt om een 

brede collectie aan te leggen van persoonsgebonden migratie-

erfgoed die ook andere, meer recente migratiegolven omvat. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de collectie omvat onder andere: 
- Textiel uitgegeven door de Red Star Line maatschappij 

zoals uniformjassen en -broeken, brieventasjes, 
huishoudlinnen. 

- De souvenirs van bemanningsleden zoals borduurwerk. 
Kleding bij verhalen ontvangen van privépersonen, gelinkt aan 

verhalen van migranten. 

Inventarisatie Kleding en accessoires zijn geregistreerd in adlib. Vlak textiel in 

langdurige bruikleen (buiten borduurwerken) is niet 

geregistreerd. 

Digitalisering De collectie wordt online ontsloten in DAMS, het 

beeldbeheersysteem van de Antwerpse musea. 

 Collectiematrix 

Periode Actief: 19de, 20ste en 21ste eeuw. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Alles wordt passief verzameld. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Productieproces Geen gereedschappen en machines in de collectie, geen actieve 

verwerving. 

Vorm Actief: objecten 
Passief: studiecollectie 

Afgewerkte producten Actief: uniformen, huishoudlinnen. 
Passief: avondkledij, vrijetijdskleding, nacht- en badkleding, 

decoratiestoffen, op het lichaam en mee gedragen accessoires, 

schoeisel, onbekend en onbepaald. 

Thematisch Actief: transport en maritiem, geschiedenis. 

mailto:hilda.vanhove@antwerpen.be
https://dams.antwerpen.be/zoeken?search=red%20star%20line&fts=0


 

 

 

Contactpersoon Vanessa De Geest 
conservatie@speelgoedmuseum.be  

Praktisch Nekkerspoelstraat 21 
2800 Mechelen 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Speelgoedmuseum is het museum voor Belgische spel- en 

speelgoedcultuur. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de collectie bestaat voornamelijk uit knuffelspeelgoed, 

poppen en -toebehoren waarbij textiel verwerkt zit in de kledij of 

andere onderdelen zoals toebehoren voor poppenwieg. 

Inventarisatie Aanwezig in adlib. 

Digitalisering De collectie is deels ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief: vanaf begin 20ste eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Alle vervaardigers worden passief verzameld. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Met uitzondering van objecten met een internationale afkomst, 

worden alle afkomsten verzameld. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Machines en gereedschappen rond garenproductie zijn te 

herbestemmen.  

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten 

Afgewerkte producten Actief: miniatuurkleding 
Te herbestemmen: vrijetijdskleding, ondergoed, kostuums, 

huishoudlinnen, op het lichaam gedragen accessoires, schoeisel. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: sport en vrije tijd. 

Knuffelspeelgoed werd als afgewerkt product niet opgenomen. 

mailto:conservatie@speelgoedmuseum.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657874085067%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Speelgoedmuseum%20Mechelen%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Veronique Van Nierop 
Veronique.VanNierop@hasselt.be  

Praktisch Guido Gezellestraat 2 
3500 Hasselt 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Stadsmus verzamelt, conserveert, interpreteert en 

presenteert collectiestukken over de cultuur en de geschiedenis 

van Hasselt en haar regio, en relateert ze aan mensen en 

verhalen. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de collectie van het Stadsmus omvat voornamelijk vlak 
textiel zoals vlaggen en vaandels, kledij en accessoires.  
De mantel van het beeld van Virga Jesse uit de tweede helft van 

de 19de eeuw werd als topstuk erkend. 

Inventarisatie De collectie is voor 95% geregistreerd in adlib. 

Digitalisering De collectie is deels ontsloten via Erfgoedinzicht en Erfgoedplus. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief verzamelen van alle periodes vanaf de 16de eeuw. 

Vervaardiger Geen actieve verwerving. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Geen actieve verwerving. 
Passief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Passief: confectie 

Vorm Geen actieve verwerving. 
Passief: objecten, ICE rond gebruiken en gemeenschappen. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: ceremoniële kledij, uniformen, tapijt, religieus 

interieurtextiel, op het lichaam en mee gedragen accessoire, 

schoeisel. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: geschiedenis, religie, sport en vrije tijd. 

mailto:Veronique.VanNierop@hasselt.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1652270915114%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Het%20Stadsmus%22&reverse=0&filterAction
https://www.erfgoedplus.be/zoeken?zoekterm=71022A51&categorie=collectie&sort=modifieddate&sort-order=desc


 

 

 

Contactpersoon Griet Van Opstal 
griet.vanopstal@lier.be  

Praktisch Florent Van Cauwenberghstraat 14 
2500 Lier 

Situering 

Collectieprofiel 

Stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. In 

2018 transformeerden het cultuurhistorische Timmermans-

Opsomerhuis en het schone kunsten gerichte Stedelijk Museum 

Wuyts Van Campen en Baron Caroly naar één stadsmuseum dat 

zich actief richt op erfgoed van Lier. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

De totale collectie textiel bestaat uit 773 objecten. Hieronder 

vallen kleding en accessoires, vlak textiel, meubilair, 

gereedschappen en uitrusting, machines en stalenboeken. 

Inventarisatie 90% van de textielcollectie is geregistreerd. 

Digitalisering   

 Collectiematrix 

Periode Actief verzamelen vanaf de 19de eeuw. 
Passief: onbekend en onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal en bovenlokaal. 
Passief: Vlaanderen, België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België, internationaal. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde vezels en 
materialen worden actief verzameld. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Productieproces Actief: naald- en kantwerk. 
Passief: spinnen, weven, confectie, veredeling, onbekend, 

onbepaald. 

Vorm Actief: objecten; studiecollectie, archief, documentatie, 

bibliotheek, stalenboeken, ICE rond technieken, materialen en 

gemeenschappen. 

Afgewerkte producten Actief: mode- en avondkleding, ceremoniële kleding, uniformen, 
streekdracht, passementerie, op het lichaam en mee gedragen 
accessoires, fragmenten en stalen. 
Passief: tapijt, meubelstoffen, gordijnen, wandbekleding, 

huishoudlinnen, schoeisel, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Actief: ambachten, geschiedenis, religie, mode en kleding, 
dagelijks leven, handel en distributie. 
Passief: industrie, toegepaste kunsten. 

 

mailto:griet.vanopstal@lier.be


 

 

 

Contactpersoon Isabelle Libbrecht 
Isabelle.Libbrecht@lokeren.be  

Praktisch Markt 15a 
9160 Lokeren  

Situering 

Collectieprofiel 

Stadsmuseum Lokeren verzamelt objecten die verband houden 

met Lokeren en omgeving. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Het stadsmuseum heeft een unieke collectie i.v.m. de 
haarsnijderij-industrie, die bepalend was voor de stad in de 20ste 
eeuw, naast de collectie i.v.m. de lokale textielnijverheid. Deze 
collectie is quasi compleet na een actieve verwervingsperiode 
waarbij tevens het hele productieproces in kaart gebracht werd. 
Stadsmuseum Lokeren startte in 2020 met een onderzoek naar 

de textielsector in Lokeren, op basis waarvan het plan voor 

actieve aanwerving zal worden opgesteld. In het onderzoek, en 

later ook in het aanwervingsplan, wordt naast de Lokerse 

textielindustrie ook de Lokerse / Wase vlasverwerking mee 

opgenomen. 

Inventarisatie De collectie wordt geregistreerd in adlib. De collectie 

haarsnijderij is quasi volledig geregistreerd, de collectie 

hoedenmaker voor 60-80%, de kleding en modeaccessoires voor 

60-80%. De overige deelcollectie voor 40-60%.  

Digitalisering Een deel van de collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Actief: vanaf 19de eeuw tot einde 20e eeuw. 
Passief: 18e eeuw, onbekend, onbepaald. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenregionaal. 
Passief: Vlaanderen, België, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: Lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België. 
Passief: onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Actief: natuurlijke vezels en materialen. 
Passief: kunstmatig geproduceerde vezels en materialen, 

onbekend, onbepaald. 

Productieproces Actief: Non-woven (haarsnijderij/vilten), confectie, veredeling. 
Passief: vezel- en garenproductie, spinnen, weven, breien en 

haken, naald- en kantwerk, koord- en touwslagerij, onbekend, 

onbepaald. 

Vorm Actief: objecten, studiecollectie, ICE rond technieken, gebruiken 
en gemeenschappen. 
Passief: archief, bibliotheek, documentatie, stalenboeken. 

Afgewerkte producten Actief: regen- en buitenkleding, op het lichaam gedragen 
accessoires. 
Passief: vrijetijdskleding, nacht- en badkleding, werk- en 

beschermende kleding, ondergoed, mode- en avondkledij, 

ceremoniële kledij, kostuums, uniformen, streekdracht, tapijt, 

huishoudlinnen, passementerie, religieus interieurtextiel, mee 

mailto:Isabelle.Libbrecht@lokeren.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1654589260651%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Stadsmuseum%20Lokeren%20%5C(Lokeren%5C)%22&reverse=0


 

 

 

gedragen accessoires, schoeisel, fragmenten en stalen, onbekend 

en onbepaald. 

Thematisch Actief: ambachten, geschiedenis, industrie, mode en kleding. 
Passief: religie, landbouw en voeding, dagelijks leven. 

De bibliotheek en archiefmateriaal m.b.t. de haarsnijderij bevinden zich in het stadsarchief van 
Lokeren. 



 

 

 

Contactpersoon Wout De Vuyst 
wout.devuyst@stad.gent  

Praktisch Bijlokesite 
Godshuizenlaan 2  
9000 Gent 

Situering 

Collectieprofiel 

Het STAM heeft als opvolger van het Oudheidkundig Museum 

(Bijlokemuseum) een heel diverse verzameling. Sinds de 

omvorming tot een stadsmuseum staat het verhaal van de stad - 

met Gent als casus - centraal in de werking. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Textiel in de collectie van STAM omvat onder andere religieuze 

kledij, interieurtextiel, vlaggen en vaandels en militair textiel, 

allen gelinkt aan Gent. 

Inventarisatie De hele collectie is geregistreerd in adlib. 

Digitalisering De collectie van STAM is ontsloten via de eigen website en via 

Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Alle periodes worden passief verzameld. 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal. 
Passief: Vlaanderen, België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal. 
Passief: Vlaanderen, België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Alle grondstoffen worden passief verzameld. 

Productieproces Geen actieve verwerving. 
Er bevinden zich geen gereedschappen en machines in de 

collectie. 

Vorm Actief: objecten 
Passief: bibliotheek, documentatie. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: sportkleding, avond- en ceremoniële kleding, kostuums, 

uniformen, tapijt, meubelstoffen, wandbekleding, 

huishoudlinnen, religieus interieurtextiel, op het lichaam en mee 

gedragen accessoires, schoeisel, fragmenten en stalen, 

onbekend, onbepaald. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: geschiedenis, religie, sport en vrije tijd, dagelijks leven, 

hulpverlening en ordehandhaving 

mailto:wout.devuyst@stad.gent
https://stamgent.be/nl_be/collectie
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1657790005766%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22STAM%20%5C(Gent%5C)%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Gerald Delvaux 
gerald.delvaux@sint-niklaas.be  

Praktisch Zwijgershoek 14  
9100 Sint-Niklaas  

Situering 

Collectieprofiel 

Het SteM toont in drie verhaallijnen, Mens en materie, Mens en 

machine en Mens en lichaam, met honderden voorwerpen, 

documenten, beeld en geluid de evolutie van Sint-Niklaas en het 

Waasland. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

SteM focust in de deelcollectie Mens en Machine op de textiel- 

en breinijverheid in Sint-Niklaas. Het regionale en lokale aspect is 

hier van groot belang. Het grootste deel van de collectie bestaat 

uit (werkende) breimachines. In het museum bevindt zich een 

uitgebreid breiatelier met vlakbreimachines (automatisch en 

handbrei), kousen-, rond- en huishoudbreimachines. 

Inventarisatie De collectie is voor ca. 70% geregistreerd in adlib. 

Digitalisering Een klein deel van de collectie is gefotografeerd. De collectie is 

niet online ontsloten.  

 Collectiematrix 

Periode Actief: 20e en 21ste eeuw 
Passief: 19de eeuw 

Vervaardiger Alle vervaardigers worden actief verzameld. 

Geografische afkomst Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen. 
Passief: België, internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Geen actieve verwerving. 
Passieve verwerving van natuurlijke en kunstmatig 

geproduceerde vezels en materialen. 

Productieproces Actief: breien en haken. 
Passief: confectie 

Vorm Actief: ICE rond technieken (focus op breien). 
Passief: objecten, studiecollectie, archief, bibliotheek, 

documentatie, audiovisuele collectie, stalenboeken. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: ondergoed, modekleding, fragmenten en stalen. 

Thematisch Actief: ambachten, industrie. 
Passief: mode en kleiding, toegepaste kunsten. 

mailto:gerald.delvaux@sint-niklaas.be


 

 

 

Contactpersoon Gianna Hubert 
gianna.hubert@koksijde.be  

Praktisch A. Verbouwelaan 15 
8670 Koksijde 

Situering 

Collectieprofiel 

Het Abdijmuseum Ten Duinen verzamelt het materieel en 

immaterieel erfgoed van de verdwenen abdij Onze-Lieve-Vrouw-

Ten Duinen, de belangrijkste cisterciënzerabdij uit het 

middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Algemeen gezien is het aantal van textielstukken in het 

Abdijmuseum zeer beperkt in vergelijking met overige materialen 

zoals natuursteen, grof keramisch materiaal, aardewerk, glas, 

leer, religieus zilver, etc. De collectie bevat onder andere 

archeologisch textiel en religieuze kledij. 

Inventarisatie De volledige collectie van het Abdijmuseum wordt stapsgewijs 

ingevoerd via adlib. 

Digitalisering Een deel van de collectie is ontsloten via Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Alle periodes worden passief verzameld met uitzondering van de 

21ste eeuw. 

Vervaardiger Alle vervaardigers worden passief verzameld, met 

uitzondering.van internationale vervaardigers. 

Geografische afkomst Alle afkomsten worden passief verzameld. 

Grondstoffen Met uitzondering van kunstmatig geproduceerde vezels en 

materialen worden alle grondstoffen passief verzameld. 

Productieproces Geen gereedschappen en machines in de collectie aanwezig. 

Vorm Actief: bibliotheek en documentatie. 
Passief: objecten 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: ceremoniële kledij, tapijt, passementerie, religieus 

interieurtextiel, op het lichaam gedragen accessoires, fragmenten 

en stalen, onbekend, onbepaald. 

Thematisch Geen actieve verwerving. 
Passief: archeologie, geschiedenis en religie. 

mailto:gianna.hubert@koksijde.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1658834416605%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Abdijmuseum%20Ten%20Duinen%22&reverse=0


 

 

 

Contactpersoon Sylvie De Coster 
sylvie.decoster@kortrijk.be  

Praktisch Noordstraat 28 
8500 Kortrijk 

Situering 

Collectieprofiel 

Texture is het voormalige Nationaal Vlas-, Kant- en 

Linnenmuseum in Kortrijk. Het museum heeft de vlas- en 

linnennijverheid in Zuid-West-Vlaanderen als leidraad, maar heeft 

daarnaast tevens aandacht voor het ondernemen en het 

vakmanschap in de regio. 

Over textielerfgoed in de 

collectie 

Wat betreft vlas toont Texture het hele proces van grondstof tot 

afgewerkt product en heeft het museum een referentiecollectie 

in Vlaanderen. In de collectie bevindt zich een grote hoeveelheid 

kledij, vlak textiel m.b.t. textieltechnieken en textielvormgeving 

en machines voor de productie van vlas en ander textiel. 

Inventarisatie De hele collectie is geregistreerd in adlib.  

Digitalisering De hele collectie is gefotografeerd en is ontsloten via 

Erfgoedinzicht. 

 Collectiematrix 

Periode Geen actieve verwerving. 
Passief: vanaf 17de eeuw 

Vervaardiger Actief: lokaal, bovenlokaal, Vlaanderen, België. 
Passief: internationaal, onbekend, onbepaald. 

Geografische afkomst Actief: lokaal; bovenlokaal, Vlaanderen, België. 
Passief: internationaal, onbekend, onbepaald. 

Grondstoffen Actief: natuurlijke vezels en materialen (focus op vlas). 
Passief: kunstmatig geproduceerde vezels en materialen. 

Productieproces Actief: vezel- en garenproductie, spinnen, weven, tuften. 
Passief; naald- en kantwerk, koord- en touwslagerij, confectie, 

veredeling. 

Vorm Actief: objecten, studiecollectie, archief, bibliotheek, 
documentatie, ICE rond gebruiken en gemeenschappen. 
Passief: audiovisuele collectie, stalenboeken, digitale collectie, 

ICE rond technieken. 

Afgewerkte producten Geen actieve verwerving. 
Passief: regen- en buitenkledij, ondergoed, streekdracht, 
meubelstoffen, decoratiestoffen, huishoudlinnen, passementerie, 
accessoires, technisch textiel, fragmenten en stalen 
Religieus interieurtextiel en objecten waarvan niet geweten is 

wat ze zijn, worden afgestoten. 

Thematisch Actief: ambachten, industrie, landbouw en voeding. 
Passief: milieu, natuur en ecologie, transport en maritiem, 
geschiedenis, mode en kleding. 
Ter herbestemming: religie 

mailto:sylvie.decoster@kortrijk.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1654601796140%7D%20asc&page=1&fq%5B%5D=search_s_institution:%22Texture%22&reverse=0

