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Van oude naar nieuwe dozen

Eind februari sloten wij de laatste doos en daar
mee sloten we het 'textiel-ompak-project', dat
totaal zes maanden duurde, af. Het project hield in
dat 4.000 stuks textiel een nieuwe zuurvrije l i g 
plaats moest hebben,
omdat de bestaande
dozen verouderd en
niet zuurvrij waren.
Overigens is niet al het
textiel dat zich in het
depot bevindt zijn ver
pakt. Er zijn ook r e k 
ken vol met kle
dingstukken, die te
groot zijn om in dozen
opgeslagen te worden.

gaan. De lap was namelijk nog maar voor de helft
af . . . Eén van de opmerkelijkste stukken was een
rode lap zonder zomen of sleets en vol met gaten.
Op het eerste gezicht zou je er geen cent voor
geven, maar het bleek een vlag van een walvis
vaarder uit de 18e eeuw te zijn! Soms zagen we
ook wel stukken, waarvan we geen idee hadden
waar het voor diende. Dan moest de computer
soelaas bieden. Meestal was het dan een onder
deel van een bepaalde klederdracht en vaak ook
nog met een wonderlijke benaming. Leuk waren
de prachtige gebreide kanten handschoenen,
waarbij de vingertoppen aan de onderkant uitge
spaard waren. Wij vroegen ons af waar dat voor
was en concludeerden dat je zo beter de bladzij
den van de Bijbel in de kerk kon omslaan!

Wat zit er zoal in dozen opgeslagen?
• Merklappen
• Huishoudtextiel, zoals lakens
• Gordijnen
• Vlaggen en wimpels
• Kleding, waaronder krablappen
• Schorten
• Truien
• Mutsen
• Handschoenen

Wegens de verbouwing in het binnenmuseum was
de afdeling KC/CB tijdelijk gehuisvest in het depot
en samen met Koos en Bram hebben wij er met z'n
allen een heel gezellige tijd gehad.
Carry v.d. Lee & Riet Bos

• Etc.

Sommige stukken zijn nog heel mooi, maar even
zoveel zijn vergeeld of door 'roestvlekken' gete
kend. De tand des tijds is duidelijk zichtbaar. maar
bijna altijd zijn de stukken door nijvere handen
gemaakt, genaaid, gebreid of gehaakt.
We fantaseerden wel eens over het 'verleden' van
een bepaald stuk. Zo vroegen wij ons af hoe het de
12(!)-jarige maakster van een merklap was vere situatie met vloeipapier

