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Textiel en juwelen in kerkelijk bezit in
de provincie AntwerPen

Van 30 maart tot l8 augustus 1985
loopt in het Provinciaal Museum voor
Kunstambachten Sterckshof de tentoonstelling Uit de sacristie. Textief en
.iuweTen in kerkefijk bezit in de pro-

vincie Antwerpen.
Textiel speelt in de eredienst een belangrijke rol en omvat behalve misgewaden, voorwerpen voor de eredienst, kledij voor heiligenbeelden ook processievaandels, textiel voor het kerkinterieur,
bijzondere kledij voor kerkmeester enzomeer.

De gewaden in de tentoonstelling omvatten een periode van ongeveer vierhonderd jaar. De zeventiende eeuw is vertegenwoordigd met .. enkele prachtige
voorbeelden van reliefborduurwerk, terwijl voor de achttiende vooral schitterende zijdeweefsels de aandacht trekken.
Opvallend is dat vele voorwerpen in oorsprong burgerlijk ziin. Het schenken van
kostbare dameskledij was vroeger een
zeer verspreide gewoonte.
De parochiaan schenkt zijn kerk echter
niet alleen textiel. Devotie uitte zich
vaak in het schenken van burgerlijke
juwelen.

Juwelen van vóór 1800 zijn zeldzaam,
ook in kerken, maar in de tentoonstelling zijn er toch enkele topstukken uit
de l7de en lSde eeuw te zien.

Voor nadere inlichtingen en geleide bezoeken (0OO fr.,300 fr. voor scholen)
kan u terecht op tel. 03/324 02 07 en
324 7l 76, vragen naar de Educatieve
Dienst.
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Deef van een predeTTa met refiéfborduurwerk (foto dienst Provinciafe Musea A'p"n)
NAAR DE OORSPRONG VAN DE SPORT
TE GENT

In het kader van de Gentse

Feesten

1985 plant de Vereniging voor Industriijle Archeologie en Textiel een tentoonstelling over sport en sportmanifestaties
tot de eerste wereldoorlog.

Daartoe roept het V.l.A.T. alle belangstellenden, verzamelaars e.d. op om ons
redactie-adres te kontakteren. Postkaarten, fotors, af fiches, diplomars, medailles, bekers, maar ook sportkledij en -benodigdheden uit die periode ziin welkom.
Kontaktadres : V.l.A.T. Gewad 13,
Gent. Tel. 091/24 17 32.

9000

In de tentoonstellingsruimte van de Centrale Bibliotheek van de UFSIA organiseert het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis van 25 maart 1985 tot en met
april 1985 een tentoonstelling :
KapitaaT, Ondernenerschap, Arbeid.
Bronnen voor de sociaal-economische
geschiedschrijving uit de verzaneTing
van het Centrum voor Bedriifsgeschiedenis.
De tentoonstelling bestaat vooral 'uit bedrijfsarchief , allerhande gelegenheidsdruksels, oude reclamedrukwerken, handelscatalogi, bedrijfsbladen, plans, fotors enz.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de openingsuren van de Centrale
Bibliotheek (IIg1_ op zaterdagnamiddag
en zonda

