
MIAT brengt oud-'textiliens' opnieuw samen

Volgend jaar opent - 40 jaar na de oprichting van het MIAT - een nieuwe
hoofdtentoonstelling: in het decor van de oude katoenspinnerij zal het museum het
verhaal brengen van Gent als industriestad. Het MIAT zocht en vond getuigen van
dit tijdperk en brengt op zondag 22 oktober 2017 oud-textielarbeiders samen om
terug te blikken op het verleden.

Grote vernieuwingsoperatie

Het MIAT ondergaat 40 jaar na de oprichting een grote vernieuwingsoperatie. Het
typische fabrieksdak werd vernieuwd en volgend jaar, op 29 september 2018, opent er
een nieuwe hoofdtentoonstelling. In het decor van de oude katoenspinnerij zal het
museum het verhaal brengen van Gent als industriestad.



Het is een verhaal over hoe mensen en machines onze samenleving hebben veranderd.
Het MIAT grijpt hedendaags historisch onderzoek aan om de naoorlogse
textielgeschiedenis in kaart te brengen. Via mondelinge geschiedenis en tal van
interviews met textielgetuigen tracht het MIAT een tijdsbeeld te reconstrueren.

Mondelinge geschiedenis doet tijdsbeeld herleven

Over de textielindustrie na 1950 is niet veel geweten. Toch was Gent tot zo’n vijftig jaar
geleden een belangrijke textielstad. In zijn glorietijd telde de stad meer dan honderd
fabrieken en werkten er wel 50.000 mensen in de textiel. De crisis deed vanaf de jaren
1970 de ene na de andere fabriek over de kop gaan.

Omdat dit rijke textielverleden niet verloren mag gaan, zocht het MIAT getuigen op. Er
leven vandaag in en rond Gent nog heel wat werkgevers, arbeiders en
vakbondsafgevaardigden uit die tijd. De kennis over hun werk en hun leven is voor het
MIAT een schat aan informatie. Dat laat toe om niet alleen de textielgeschiedenis te
reconstrueren, maar meteen ook een heel tijdsbeeld in kaart te brengen.

'Textiliens' aan het woord

In mei 2017 gaf burgemeester Termont in een filmpje het startschot voor dit mondelinge
geschiedenisproject. Intussen reageerden al tientallen oud-textielarbeiders die actief
waren in fabrieken als Desmet-Guéquier, de Grasfabriek, De Porre, FNO en UCO Braun.
Sommigen werkten hun hele carrière in de textiel, anderen slechts een paar maanden.
Zij werkten als wevers, spoelenopstekers, bomsters, directeurs, meestergasten of
kaardenslijpers.

'De eerste gesprekken brachten al heel wat aan het licht. Oud-werknemers en –
werkgevers vertelden over hun dagelijkse werk in blauwe en witte kielen, over hun
collega’s, over de voetbalploegen van de fabrieken. Er wordt ook heel open
gepraat over de moeilijke periodes. Denk aan tijdelijke werkloosheid en stakingen,
aan ongevallen die gebeurden in de fabriek, aan sluitingen en pijnlijke
ontslagrondes.'

— Hilde Langeraert, conservator van het MIAT. 

Ontmoetingsdag



Veel oud-'textiliens' zijn trots op hun werk in de textielfabrieken. Ze vinden het fijn om
terug te blikken op het verleden. Daarom organiseren we op zondag 22 oktober een
ontmoetingsdag voor hen. Omdat ook heel wat mensen van niet-Belgische origine in de
textielindustrie werkten, doet het MIAT extra inspanning om ook deze groep te bereiken.
Denk aan het inzetten van tolken om de gesprekken te vergemakkelijken. Het is een
moment om met iedereen samen herinneringen op te halen. Dat het textielverleden nog
heel sterk leeft, getuigen de reeds 75 reservaties!

Praktisch

Programma zondag 22 oktober, 14 - 17 uur
14 uur: Ontvangst
14.15 uur: Welkom en introductie door Hilde Langeraert, conservator MIAT
14.30 uur: Vertellen en luisteren
15.30 uur: Hapje en drankje, fotomoment
16.15 uur: Rondleiding langs de Gentse textielindustrie in het museum
17.00 uur: Einde

Reserveren
Toegang is gratis
Turkse tolk wordt voorzien

Reserveren via go.stad.gent/miat of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Informatie
Sofie Deschampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Marie-Julie Dellaert, MIAT, gsm 0474 82 60 98, e-mail marie-julie.dellaert@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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