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Colofon
Het lessenpakket ‘Tapijtsgeest’ is een uitgave van erfgoed zuidwest. Het pakket zet jou als leerkracht op 
weg om jullie bezoek aan de tentoonstelling tapijtgeest nog boeiender en actief te maken.

www.erfgoedzuidwest.be
www.tapijtsgeest.be
erfgoed@zuidwest.be



Beste leerkracht

Binnenkort bezoek je Tapijtsgeest samen met jouw klas of gaan jullie met het thema aan de slag. Graag 
nemen we je mee in de wonderlijk wollige wereld van het pooltextiel... Jullie ontdekken samen het verhaal 
van mensen en textiel in Zuid-West-Vlaanderen.

Deze lesmap helpt jou als leerkracht op weg om jullie bezoek nog boeiender en actief te maken. Deze map  
bestaat uit volgende onderdelen:

 • Voor je bezoek: achtergrondinformatie over de expo, concrete opdrachten om met het onderwerp 
kennis te maken. Hierbij wordt vooral ingegaan op het concept tapijt. Er wordt uitgegaan van een 
halve lesdag voorbereiding.

 • Na je bezoek (zonder uitleen): naverwerkings- en verdiepingsopdrachten. Hierbij wordt vooral 
ingegaan op het feit dat de wereld van het tapijt ook een verhaal van mensen is. Er wordt uitgegaan 
van een halve lesdag naverwerking.

 • Na je bezoek (met uitleen) of enkel uitleen: Kan je geen moment vrijmaken om de tentoonstelling 
te bezoeken maar wil je toch aan de slag met het thema? Of kan je nadien geen genoeg krijgen van 
tapijtsgeest en wil je enkele dozen dieper bekijken? Dan kan je ook een aantal tentoonstellingsdozen 
uitlenen voor in je klas. Achteraan vind je het aanbod voor uitleen terug. Hieraan worden telkens 
leerdoelen en toffe opdrachten gekoppeld.

 • Documentatiemap: naast deze lesbundel, kreeg je ook een documentatiemap mee. Hierin vind je 
foto’s, extra materiaal… print de foto’s af om te gebruiken in je klas.

Maar een paar uurtjes de tijd of net zin om een hele projectweek aan Tapijtsgeest op te hangen? In deze 
bundel bieden we voor ieder wat wils aan, van extra small naar extra large-opdrachten, van mini tot maxi. 
In de bundel staat ook telkens aangeduid wat de ‘basis’opdrachten zijn en waar je uitbreidingen vindt.

Alvast veel plezier hiermee en tot binnenkort!
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1 VOOR JE BEZOEK

1.1 Tentoonstelling Tapijtsgeest

In de voorbije 80 jaar werd Zuid-West-Vlaanderen dé plek bij uitstek voor de productie van tapijten en 
meubelstoffen, maar ook fluweel, namaakbont, grasmatten... Ze krijgen de naam “pooltextiel” omdat in het 
weefproces een lusje geweven wordt dat al dan niet doorsneden kan worden. Het resultaat: een zacht of 
prikkelend weefsel dat de wereld rondgaat.

De productie gebeurt niet enkel door grote bedrijven, maar net zozeer door honderden aaneengeschakelde 
kleine ondernemers, in loodsen of achterafgebouwtjes, veelal met hun typische ‘sheddaken’, een soort 
zigzagdaken. Arbeiders en families waren nauw met elkaar verweven in een netwerk van scholen, 
fabrieken, leveranciers, techniekers, thuiswevers...Tot ver buiten de grenzen van de weverij: in sportclubs, 
cafés of de vele sociale bijeenkomsten.

Deze expo vroeg mensen, ‘textiliens’, actief in de sector of nog met een levende herinnering, het hemd van 
het lijf. Welke vaardigheden heb je nodig als bobijnopzetter, hoe maak je een weversknoop, waar waren 
bedrijven gevestigd, wat weet je over de West-Vlaamse textieldagen of weversmisdag, wat waren de 
hoogdagen...? Al deze verhalen zijn gebundeld in vijftien tentoonstellingsdozen, die elk een verschillend 
aspect van het textielleven belichten. 
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1.2 Voorbereidende impressie opdrachten 

Aan de hand van vijf opdrachtjes maken de leerlingen kennis met het thema ‘TAPIJT’. Je kiest als leerkracht 
zelf hoeveel van deze opdrachten je uitvoert met je klas, naargelang interesse en tijd. De opdrachten die 
je zeker zou moeten vervullen, worden aangeduid als ‘basis’, de andere zijn ‘uitbreiding’.

1.2.1 Thuisopdracht: ga op pad door je huis! BASIS 

Start de lessenreeks met een voorbereidend opdrachtje voor thuis. Op die manier worden de leerlingen 
geprikkeld om hun ogen te openen naar dit onderwerp en denken ze na over de functie van tapijten.

Vraag aan je leerlingen om op zoek te gaan naar tapijten in de eigen (thuis)context. 
Maak hiervan een fotoreportage. 

- Waar kom je tapijten tegen? Thuis, bij familie, vrienden, hobby’s...
- Hoe zien die tapijten eruit? 
- Waarom liggen ze op bepaalde plaatsen? 
- Wat is het mooiste tapijt?
- Waarom zijn er geen tapijten in huis?
  
Print de foto’s af of laat de leerlingen hun foto’s doorsturen naar de leerkracht. De foto’s vormen de basis 
voor opdracht 1.2.3 en 1.2.5 

1.2.2 Woordenwolk BASIS 

Maak een woordenwolk in de klas en vraag hen waar ze aan denken bij het woord tapijt. 
Hierbij stel je geen inhoudelijke vragen maar laat je hen vrij associëren. 
Na de bespreking kan dieper ingegaan worden op wat de leerlingen noteerden.
Daarna gebruik je de woorden op het bord om een kleine oefening rond spreekwoorden te koppelen. 
Welke spreekwoorden kennen zij? Wat zouden ze betekenen?

Ik ben de _ _ _ _ _ kwijt 	Ik ben de draad kwijt: ik weet even niet meer 
hoe het verder moet

Dat geeft _ _ _ _ tot nadenken 	Dat geeft stof tot nadenken: hier moet ik even 
verder over nadenken

Van _ _ _ _ _ _ _ tot draadje 	Van naaldje tot draadje: tot in het kleinste 
detail

Onder de _ _ _ kruipen 	Onder de wol kruipen: gaan slapen

Zijn leven hangt aan een zijden _ _ _ _ _ _ _ _ 	Zijn leven hangt aan een zijden draadje: hij is in 
levensgevaar

De _ _ _ _ _ weer oppikken 	De draad weer oppikken: weer verdergaan na 
een onderbreking
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1.2.3  Knutselopdracht met oude foto’s UITBREIDING  

Tapijten worden al lange tijd gemaakt. Wat we mooi vinden, verschilt tussen vroeger en vandaag. In de 
eerste opdracht gingen de leerlingen op zoek naar tapijten in hun eigen context, nu keren we terug in de 
tijd, naar de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. 

Voor deze opdracht moet je zelf uitgeprinte foto’s, oude tijdschriften, kranten, woonmagazines... voorzien. 
Aan deze bundel is een Pinterest-pagina gelinkt met daarop zijn interieurs uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Ook 
in de documentatiemap vind je onder ‘foto’s interieur vroeger’ nog exta foto’s van interieurs uit de streek. 
Print een aantal foto’s naar keuze af en zorg daarnaast voor enkele hedendaagse woonmagazines.  

Laat de leerlingen een collage maken van hun droom-woonkamer op basis van de foto’s in de 
documentatiemap, de Pinterest-pagina, hedendaagse woonmagazines… 

Wat is er erop te zien en waarom? 
Laat de leerlingen in groepjes aan elkaar hun droom-woonkamer voorstellen.

 https://nl.pinterest.com/emma_verschraeg/opdracht-tapijtsgeest-in-de-klas/ 
https://nl.pinterest.com/emma_verschraeg/opdracht-tapijtsgeest-in-de-klas/ 
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1.2.4  Oude luchtfoto’s: zoek je huis UITBREIDING 

In Zuid-West-Vlaanderen is textiel overal! Er zijn heel wat bedrijven, maar ook veel mensen met thuis 
een achteraanbouwtje waar weefgetouwen stonden. In de tentoonstelling zal je een fichebak zien, gevuld 
met luchtfoto’s uit de jaren 1950-1970-1990 en vandaag. Daaraan zijn allemaal bedrijven gekoppeld. Het 
is leuk om te zien hoe sommige plekken veranderd zijn. Er is meer gebouwd, waar vroeger weilanden 
waren, is nu industrie. Sommige huizen bestaan niet meer, andere zijn plots veel groter geworden. 

Via de website www.geopunt.be kan je jouw eigen school, huis… bekijken op kaart. 
Er is ook een functie aan toegevoegd ‘reis door de tijd’. Hier kan je kaarten bekijken van verschillende 
tijdsperiodes. Surf samen met je leerlingen naar de website. 
Kies enkele adressen uit en toon je leerlingen hoe de plek waar ze wonen of waar de school staat is 
veranderd doorheen de tijd.

Hier kan je, afhankelijk van de beschikbare tijd, verschillende extra opdrachten aan koppelen: in groepjes 
de transformatie van een bepaalde wijk/straat in kaart laten brengen en dan laten presenteren (evenueel 
die transformatie laten tekenen / in stop motion filmpje/ …). Geef hen ook richtlijnen naar wat te kijken: 
nieuwe straten, rechttrekken of dempen van waterwegen, het verdwijnen van gebouwen (molens bv.), 
nieuwe bebouwing (lintbebouwing). Wat met oude voetwegen/buurwegen….?

foto: firma Nuyttens Deerlijk, Thijs Benoit 

http://www.geopunt.be
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1.2.5 Het Perzische vier-jaargetijdentapijt UITBREIDING  
 
Zuid-West-Vlaamse tapijten en meubelstoffen vind je in de hele wereld. Zo zijn er in de afgelopen zestig 
jaar ‘bidtapijtjes’ gemaakt voor klanten uit het Midden-Oosten. Eén bedrijf had zelfs een pattent op een 
tapijt met ingebouwd kompas zodat moslims steeds snel de richting van Mekka wisten! Voor de christelijke 
markt werden tapijtjes gemaakt met bijvoorbeeld de beeltenis van een paus, maar ook Elvis Presley of 
het hoofd van een lokale burgemeester... Door het enorme aantal weverijtjes moest iedereen op de één of 
andere manier anders zijn en zochten velen naar een specialisatie. West-Vlamingen zijn dus heel creatief 
met hun tapijt!

Maar ook in andere landen en culturen worden tapijten gemaakt. Tapijten kunnen dus heel wat verschillende 
functies en gebruiken hebben. Laat de leerlingen nadenken waarvoor zij een tapijt zouden gebruiken. Geef 
hen enkele voorbeelden:

 • Zo is het Midden-Oosten een heel bekende tapijtenregio. Waar in België tapijten vooral gebruikt 
worden als decoratie of vloerbekleding, worden ze bijvoorbeeld binnen de moslimgemeenschap 
gebruikt als bidtapijtje. Moslims bidden vijf keer per dag en het is dan ook belangrijk dat ze 
hiervoor een tapijtje gebruiken dat ze zelf graag zien. Wist-je- datje: in Medina heb je de de ‘Al-
Masjid An-Nabawi moskee’. De ‘moskee van de heilige profeet’ is de op één na grootste moskee 
ter wereld, waar de profeet Mohammed ook begraven ligt. Een tapijtenfabrikant uit Waregem 
maakte daar het wollen tapijt die de vloer versiert!

 • In het Midden-Oosten, maar ook in Noord-Afrika, worden tapijten gebruikt in de woonkamer 
om gasten te ontvangen. Iedereen neemt gezellig plaats op het tapijt. Wel je schoenen uitdoen 
natuurlijk!

 • In Rusland hangen tapijten dan weer aan de muur zoals wij dat doen met schilderijen. Ze worden 
gezien als kunstwerkjes om je huis mee op te vrolijken.

 • In de middeleeuwen lieten graven, prinsen en koningen enorme wandtapijten maken waarbij ze 
pronkten over hun veroveringen.

 • Vandaag vind je tapijten terug in de cinema of het theater, zo wordt het geluid gedempt.

Vraag aan de leerlingen:
waarvoor zouden je leerlingen zelf een tapijt willen maken: als geschenk, als een plekje om rustig te lezen, 
om te gamen, om op te sporten, om iets te tonen… 

In de Perzische cultuur hebben tapijten dan weer een heel symbolische waarde. Achter elk bloemetje of 
figuurtje zit een betekenis. De tapijten beelden volksverhalen, gedichten, koningen, helden of geliefden uit. 
Met deze symboliek gaan we verder aan de slag. In de documentatiemap vind je deze foto terug, alsook 
enkele detailfoto’s:
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Dit is een vierjaargetijdentapijt, gemaakt in de stad Tabriz in Iran. Het tapijt is handgeknoopt, wat betekent 
dat het niet met een machine werd gemaakt, maar dat iemand dit met de hand en heel wat geduld heeft 
vervaardigd. De tapijten worden meestal gemaakt door vrouwen.
Op het tapijt zijn heel wat dingen te zien.

Vraag aan je leerlingen om in duo het tapijt te bestuderen:
- Wat zien ze? Begin heel algemeen en zoom steeds meer in op de details. Laat hen fantaseren!
- Elk duo krijgt één detail te zien: laat hen dit zoeken op het tapijt en beschrijven wat ze zien

Wat beeldt het tapijt in realiteit af: Het tapijt bestaat uit een rand met daarbinnen een rechthoek met een 
voorstelling. De rechthoek heeft een centraal medaillon omgeven door de dierenriem. Het vlak binnen 
de dierenriem is gevuld met een tekening van de dichter-wiskundige Omar Chajjam en een vrouw. Rond 
het medaillon zijn voorstellingen van de vier jaargetijden. De randen zijn gevuld met voorstellingen uit 
Persepolis en portretten.

 • Wijs hen erop dat de randen andere taferelen tonen dan het hart van het tapijt. In de boven- en 
onderrand zien we koning Darius en zijn strijdwagen. 

 • In de zijranden zijn gespiegelde zuilen naar het voorbeeld van Persepolis afgebeeld. De zuilen 
dragen elk twee ramskoppen en zijn voorzien van de oorlogsuitrusting van Darius. We zien 
zwaard en knots, helm en speer en een zadeltas. De afwerking van de zijranden is lichtblauw.

 • Er zijn heel wat portretten te zien. Dit zijn historische heersers en kunstenaars uit Perzië. 
 • In het mediallon vind je de dierenriem terug. Welke kan jij herkennen? (Opvallend is de afbeelding 

van het sterrenbeeld “maagd”, in plaats van de gebruikelijke naakte jonge vrouw zijn korenaren, 
als zinnebeeld van de vruchtbaarheid, afgebeeld)

 • De vier seizoenen die het leven van een Perzische boer beschrijven: herfst (linksboven), winter 
(rechtsboven), lente (rechtsonder) en herfst (linksonder)

1.3 Voorbereidende expressieopdracht  BASIS 

Genoeg gekeken, tijd voor ons eigen tapijtje!

We hebben gezien hoe een tapijt in verschillende landen, culturen en tijden gebruikt is. De voorbereidende 
opdrachten waarbij de leerlingen leren kijken en nadenken over een eigen tapijt, komen nu samen met een 
muzische opdracht waarbij ze zelf iets creëren en dit voorstellen. 

Laat je leerlingen een tapijtje maken (deze opdracht kan je ook na je bezoek doen)

Ze kunnen zelf kiezen hoe ze het tapijtje maken. Met verf en karton? Breien, haken, weven of naaien? 
Gebruik hiervoor veel gekleurde stiften, karton, eventueel restjes wol, draad in verschillende diktes en 
structuren…

Laat je leerlingen hierbij nadenken wat een tapijt voor hen moet zijn: welke kleuren heeft het, waar zouden 
ze het leggen, aan wie zouden ze het cadeau geven… Hierbij komen de verschillende impressies uit 
opdrachten 1.2.1, 1.2.3. en 1.2.5 samen. 

Uiteraard zijn er fysieke beperkingen aan het geknutselde tapijt. Laat hun fantasie de vrije loop! Als ze 
zelf alle vrijheid zouden hebben bij het ontwerp: welke kleuren zouden ze hiervoor gebruiken, hoe zou 
het tapijtje eruitzien, heeft het speciale krachten, heeft het een speciale naam, kan het voor iets anders 
gebruikt worden, waarheen kan het naartoe vliegen… 
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Reflectieopdracht: bouw je eigen tapijtenmuseum!

Nu gaan de leerlingen in groepjes zitten. Laat hen kort iets vertellen over het tapijtje dat ze zelf maakten. 
Ze zullen horen dat er heel wat verschillende ideeën zijn. Bespreek dit en hoor wat de anderen hebben 
verzonnen. 

Nu gaan de groepjes samen aan de slag en maken met de verschillende tapijten een kleine tentoonstelling. 
Laat hen een korte begeleidende tekst schrijven waarbij ze de tapijten voorstellen. Stel je klas open zodat 
andere kinderen kunnen komen kijken. 

Voeg ook de ervaringen uit eerdere opdrachten toe aan je museum: 

- Voeg de foto’s toe die ze thuis namen
- De collage met historische foto’s
- De school- of thuisomgeving doorheen de tijd

1.4 Eindtermen bij de voorbereidende opdrachten

Muzische vorming: beeld 

 • De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel 
ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen. 
(1.1.)

 • De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies 
opdoen, verwerken en erover praten. (1.2.)

 • De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van 
wat beeldend is vormgegeven. (1.4.)

 • De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen 
en materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. (1.5)

 • De leerlingen kunnen tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een 
beeldende manier weergeven. (1.6.)

Muzische vorming: drama

 • De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek 
ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-
verbale spelvormen improviseren. (3.6)

Muzische vorming: attitudes

 • De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. (6.1.)
 • De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve 

uitingen tonen. (6.4.)
 • De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en 

andere culturen. (6.5)
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2 TIJDENS JE BEZOEK 
Hoe gaat een bezoek aan tapijtsgeest er nu aan toe? De tentoonstelling bestaat in totaal uit 15 dozen. Deze 
dozen zijn erg divers en vertellen allemaal een deeltje van de geschiedenis van het pooltextiel in Zuid-
West-Vlaanderen.

Hierdoor zijn niet alle dozen 100% geschikt voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Maar! Het leuke aan de 
tentoonstelling, is dat ze vraagt om rond te dwalen, aan te raken, te ontdekken… Er zit geen volgorde in 
de expo, je kiest gewoon een doos die je aanspreekt en kijkt wat ze inhoudt. Leerlingen kunnen per 3-4 
tegelijk met een doos aan de slag. 

Reken op een bezoek van ongeveer 1u. De leerlingen kunnen, naast het bekijken van de tentoonstellingsdozen, 
ook kaartjes schrijven, de weversknoop oefenen, filmpjes bekijken… Zo probeert de expo ook tegemoet te 
komen aan diverse leerlingen met andere interesses en aandacht.

2.1 Niet-begeleid

Dit is de meest evidente optie. 
Je reserveert een moment met je klas en je laat dit weten aan de gemeentelijke aanbieder. De leerlingen lopen 
vrij rond en ontdekken de dozen. Vraag zeker ook onze bezoekersgids voor meer achtergrondsinformatie!

2.2 Begeleid

Wil je graag een gegidste rondleiding doorheen de tentoonstelling? Dat kan ook! Hierbij kan in samenspraak 
op zoek gegaan worden naar een gids. Dit kan een gemeentelijke medewerker zijn of een medewerker van 
de erfgoedcel. Neem contact op met erfgoed@zuidwest.be om een moment af te spreken. 

mailto:erfgoed@zuidwest.be
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3 NA JE BEZOEK

3.1 Naverwerking: zonder uitleen

Waar de leerlingen voor het bezoek vooral werkten rond het concept van een tapijt: welke functie heeft 
het, hoe kan het eruit zien, wat vind je er mooi aan… gaan ze nu dieper in op het verhaal van mensen. Een 
tapijt maken, daar komt namelijk heel wat bij kijken! Het is dan ook boeiend om de verhalen te horen van 
mensen die zelf een tapijt gemaakt hebben. En dat zijn er in onze streek heel wat!

Context: Heel wat (groot)ouders kennen de textielsector door en door. Het is dan ook lange tijd een 
belangrijk deel van de Zuid-West-Vlaamse identiteit geweest. Gedurende veertig jaar (1950-1990) kunnen 
we spreken van een echte ‘boom’ van het pooltextiel, dat zijn voornamelijk tapijten en meubelstoffen. 
Pooltextiel omvat alle soorten textiel ‘met haartjes’. Waar textiel zoals kledij of keukenhanddoeken vlak 
zijn, hebben tapijt, velours- en meubelstoffen een zacht oppervlak waar je over kan wrijven. 

De hele streek draait op volle toeren en heel wat mensen werkten in de sector. In de jaren 1960 bijvoorbeeld, 
werken er in Vichte meer mensen dan dat er inwoners zijn! In totaal zijn er in de streek meer dan 150 
bedrijven. In elke straat zijn wel thuisweverijen of grote mastodonten te vinden. Het zorgt dat ook voor 
veel werkgelegenheid. De mensen in de streek werken veel en hard. Veel jongeren gaan naar school tot 
ze 14 jaar zijn en starten daarna in de fabriek. Eerst als bobijnopzetter, later als wever of mechanieker. 
Veel mensen werken in een ploegensysteem. Ze werken ’s ochtends, in de namiddag of ’s nachts. Maar 
ook voor wie niet in ploegen werkt, zijn dagen van meer dan 12 uur werken zijn schering en inslag. Hoe 
meer je werkt, hoe dikker je portemonnee. Er wordt dag en nacht geproduceerd, want de vraag is groot!

Naast hard werk, is er ook tijd voor plezier. Textiliens ontmoeten elkaar op café, in de sportclub, maar ook 
op feestdagen zoals de weversmisdag. Die dag kent iedereen, de textiliens werken niet en er wordt heel 
wat gefeest. Vandaag is deze traditie uitgestorven. 
Maar ook mensen die zelf niet actief zijn in de sector, kennen de textielwereld. Er worden Textieldagen 
georganiseerd om de sector te promoten, iedereen kent wel een thuiswever of heeft een tapijt liggen in 
de woonkamer.

Erfgoed zuidwest nam in de zomer van 2020 heel wat interviews met textiliens af. Die verhalen komen 
in de tentoonstelling sterk aan bod. Zo vertellen enkele mensen in korte filmpjes over hoe het was om in 
de textielsector te werken. Daarnaast zijn er ook uitgeschreven verhalen te lezen of zijn er foto’s terug te 
vinden van het leven in en naast de fabriek.
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3.1.1 Interviewen BASIS 

Opdracht: Deze opdracht wordt opgevat als afsluitende opdracht, waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan 
met alle opgedane kennis. De leerlingen ontdekten met de verschillende opdrachten de context, merkten 
dat dit verleden nog steeds doorloopt tot vandaag… Deze informatie verwerken ze tot een interview 
binnen hun eigen familie. Dit kadert binnen de leerdoelen van mens en maatschappij: verandering van de 
samenleving.

Starten doen we met begrijpend lezen en kringgesprek over het leven en werken vroeger/vandaag. Deze 
opdracht kan zowel klassikaal gebeuren, als in groepjes. Als je ervoor kiest de opdracht in groepjes te 
doen: voorzie dan per 3-4 leerlingen een Ipad (deze kan je huren bij erfgoed zuidwest). Laat de leerlingen 
1 van de filmpjes zien en stel de bijhorende vragen. Achteraf vertellen de leerlingen wat ze zagen in hun 
filmpje en worden de verschillende filmpjes in de klas overlopen.

Kies in je klas drie filmpjes uit. Laat de leerlingen ze (in groepjes) bekijken.
Wat wordt er in het filmpje gezegd?
Zijn er woorden of uitspraken die je niet begrijpt?

Alle interviews vind je hier terug op het YouTube-kanaal van erfgoed zuidwest.

Willy Denoulet  • Hoe oud was Willy toen hij begon te werken?
 • Willy vertelt dat het belangrijk was dat de kerk  zijn goedkeuring gaf over 

je werk. Wat vind je daarvan? Is dit vandaag nog steeds zo?
 • Wat vertelt Willy over vrije tijd (uitgangsleven) in de jaren 60? 

Joël Baert  • Joël vertelt dat zijn hele familie in de textielsector werkte. Zou jij graag 
het beroep van je (groot)ouders doen? Waarom wel/niet? Ken je nog 
beroepen waar families samen werken?

 • Voor Joël is weven zijn leven. Wat is jouw passie? Wat doe jij graag en 
zou je niet kunnen missen?

https://www.youtube.com/watch?v=M2J4m--P3_A&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=10&ab_channel=zuidwest
https://www.youtube.com/watch?v=M2J4m--P3_A&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=11&ab_channel=zuidwest
https://www.youtube.com/watch?v=_qTFQImv1_s&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=13&ab_channel=zuidwest
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Hannelore 
Biebau

 • Hannelore haar papa is van job veranderd omdat het moeilijk was om 
werk te vinden. Waarom veranderen mensen van job? 

 • Hannelore vertelt dat het niet zo makkelijk was om als vrouw in de 
textielsector te werken. Vroeger waren er taken die je als vrouw mocht 
doen, en taken die je als man moest doen. Dat is vandaag gelukkig 
anders! Zijn er jobs die mannen of vrouwen vandaag beter niet of net 
wel uitvoeren? Waarom? Kunnen meisjes ook jongensdingen doen? En 
omgekeerd?

Geert Tansens  • Geert vertelt dat hij al van kleins af wist wat hij zou worden. Wat wil jij 
graag worden?

 • In de streek zijn er heel wat tapijtfabrieken die allemaal graag hun tapijten 
willen verkopen. Soms zijn ze concurrenten. Toch proberen ze ook met 
elkaar te praten en elkaar te helpen. Herken je dit? Zijn er situaties waarbij 
je zelf soms ruzie hebt, maar daarna weer vrienden bent?

 • Geert vertelt dat iedereen elkaar nodig heeft in de tapijtensector. Zoals je 
voor een brood verschillende ingrediënten nodig hebt, is dat ook zo voor 
een tapijt. Je hebt garens nodig (wol, katoen…), je hebt een vliegtuig/boot 
nodig om de tapijten naar overal in de wereld te brengen…. Ken je nog zo’n 
voorbeelden? 

 • Geert vertelt dat hij is moeten stoppen met zijn tapijtfabriek omdat het niet 
genoeg geld opbracht. Ze gaan failliet. Toch is hij blij dat hij zijn carrière mooi 
heeft afgesloten. Heb jij al eens iets meegemaakt waar je eerst verdrietig 
voor was, maar achteraf wel dankbaar/blij?

Na het bekijken van de filmpjes is het de beurt aan de leerlingen! Geef de leerlingen de opdracht om 
iemand die ze kennen (bv. papa, mama, oma, opa...) enkele vragen te stellen over hun werkleven. Om 
het interview te documenteren, kan je eventueel aan de leerlingen vragen om het op te nemen, bv. via 
een opname-app met een smartphone, of via de filmfunctie op een tablet. Ze kunnen ook de vragen en 
antwoorden enkel schriftelijk noteren. 
Tip: Verzamel de interviews en verwerk deze tot een filmpje voor op de schoolwebsite!

De (groot)ouders hoeven dus niet zelf in de textielsector gewerkt te hebben, dit gaat eerder over het 
inleven in beroepen van vroeger.

Laat de leerlingen zelf of in groep vragen bedenken na het horen van de interviews en de voorgaande 
opdrachten. Geef ook enkele mogelijke vragen mee ter inspiratie: 

- Waar werk je? Wat voor werk doe je? 
- Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou? 
- Hoe oud was je toen je begon te werken? 
- Heb je voor deze job gekozen of had je niet veel keuze?
- Hoe vond je het om dit werk te doen? 
- Wat deed je in je vrije tijd? 

Om meer te weten te over verschillende beroepen van vroeger, kunnen ze ook specifieke vragen stellen 
aan (groot)ouders over de textielsector:

- Ken je iemand die in de textielsector heeft gewerkt?
- Weet je wat een bobijnopzetter, wever, stopster… doet?
- Wat betekent het om in ploegen te werken?

https://www.youtube.com/watch?v=YTitFwiK5W4&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=14&ab_channel=zuidwest
https://www.youtube.com/watch?v=YTitFwiK5W4&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=14&ab_channel=zuidwest
https://www.youtube.com/watch?v=Mw3EF_pNrLg&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=16&ab_channel=zuidwest)
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3.1.2 Beroepen vroeger UITBREIDING 

Context: In de weverij van de jaren 50-60-70 hebben mannen en vrouw hun specifieke taak, vaak gescheiden 
van elkaar. Vrouwen maken bobijnen en spoelen, stoppen het tapijt en doen nacontrole, vaak het ‘fijnere’ 
werk. We spreken over ‘spoelsters, bobijnsters en stopsters’. Mannen zetten bobijnen op het rek, weven, 
monteren, kuisen. Wevers en stopsters hebben weinig contact met elkaar. ‘Ze komen alleen uit het stikkot 
om te reclameren’ wordt soms lachend gezegd. 

Maar een tapijt, dat komt er niet vanzelf. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig. Er is een hele ketting 
van mensen en beroepen nodig om tot een eindresultaat te komen. Vandaag zijn er een pak bedrijven 
verdwenen. Enkel de grote bedrijven blijven over en zij doen alles zelf. De stappen die vroeger werden 
uitbesteed aan verschillende personen, gebeuren nu in het bedrijf. Dit is kostenbesparend, maar zorgt er 
ook voor dat heel wat beroepen verdwijnen.

Aan deze bundel zijn een aantal foto’s toegevoegd waarop mensen aan het werk zijn. De foto’s tonen 
verschillende beroepen die nodig zijn in het productieproces om een tapijt te maken. Vele van deze 
beroepen bestaan vandaag niet meer. Veel werk wordt overgenomen door machines en mensen krijgen 
een andere taak.

Hieronder vind je de uitleg van een aantal beroepen terug. 

1. Spinner: het eerste wat je nodig hebt voor een tapijt, zijn garens. Deze worden gesponnen in 
de spinnerij. Je ‘draait’ allemaal draadjes samen tot ze samen een dikkere draad vormen waar 
je mee kan weven. 

2. Verver: om te bepalen welke kleur het tapijt zal worden, moeten de garens geverfd worden. 
Dit gebeurt in een ververij. In een ververij zijn heel wat labo’s om te kijken hoe je best kleuren 
mengt, om te kijken hoe een bepaalde kleur zal reageren op de de garens en zo verder. 

3. Bobijnster: (meestal een vrouw) de garens moeten op een rol worden gezet, dat heet een 
bobijn. De bobijnster wikkelt de garens op de bobijn. Die bobijn is nodig om te kunnen weven.

4. Bobijnopzetter: (meestal een man) zet de bobijnen in het rek. Dit rek is verbonden met het 
weefgetouw. Nu kan de wever beginnen weven.

5. Ontwerper: een tapijt heeft een tekening nodig. Dat kan een figuur zijn, maar ook een speciale 
kleur. De ontwerper verzint leuke tekeningen die op het tapijt zullen komen. Vroeger gebeurde 
dit met de hand, vandaag met de computer.

6. Kartonkapper: dit beroep bestaat niet meer. Vroeger moest de tekening van de ontwerper 
omgezet worden naar een papiertje dat de machine kon lezen. Vandaag doet de computer dit 
vanzelf.
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7. Wever: hij weeft het tapijt, de verschillende draden gaan op en neer en vormen zo een geheel.
8. Stopster: (meestal een vrouw) als het tapijt geweven is, zijn er soms nog wat foutjes. Die 

herstelt de stopster.
9. Verkoper: De verkoper zorgt ervoor dat de gemaakte tapijten ook verkocht worden. Hij heeft 

contact met kopers over de hele wereld. Klanten en bazen ontmoeten elkaar overal, maar 
vooral op de beurzen.

10. Thuiswever: zij doen hetzelfde als wevers in de fabriek, maar dan in een ‘kot’, vaak achteraan 
hun huis. Zoals veel mensen vandaag ook telewerken, zorgden zij er thuis voor dat er tapijten 
werden geweven. Zo had de fabriek minder plaats nodig (de thuiswever had zijn eigen getouw) 
maar konden ze toch veel tapijten verkopen

Vraag aan de leerlingen:
Wat ze zien op de foto’s, welk beroep zou hierbij horen?. 
Laat hen één foto kiezen die aanspreekt. Maak een collage rond zijn/haar leven. Hoe denken ze dat die 
persoon in het leven staat, wat zouden zijn hobby’s zijn… 
Laat hen een strip maken waarbij ze de foto’s gebruiken
Laat hen de beroepen eventueel in de juiste volgorde leggen (met de uitleg)

3.2 Eindtermen bij de nawerking van het bezoek 

Maatschappij

 • Sociaal-economische verschijnselen: de leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen 
van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd 
worden. (2.1.)

 • Historische tijd: de leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele 
toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger 
anders was en in de loop der tijden evolueert. (3.8)

 • De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. (3.9)

Muzische vorming

 • De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) 
en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven. (3.3)

Nederlands 

 • Luisteren: de leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde informatieve tv.-
uitzending. (1.7)

 • Luisteren: de leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister 
hanteren als ze: aan iemand om ontbrekende informatie vragen. (2.2)

 • Schrijven: de leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): voor een gekend persoon 
een verslag schrijven van een verhaal, een gebeurtenis, een informatieve tekst (4.4)

 • Leren leren: de leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op 
hun niveau zelfstandig gebruiken. (2)

 • De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken. (3)

Sociale vaardigheden

 • De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken. (1.5)
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3.3 Naverwerking: met uitleen 

Wil je graag met je leerlingen dieper ingaan op bepaalde dozen uit de expo, of was een fysiek bezoek niet 
mogelijk? Dan komt de tentoonstelling tot bij jou in de klas! We bieden je enkele dozen aan die geschikt 
zijn voor de klas. Per doos is er ook een technische fiche gekoppeld (deze vind je terug in de doos). 
Hierdoor weet je wat je met de doos kan doen, hoe je de multimedia gebruikt…

Het volledig aanbod dozen vind je terug via www.tapijtsgeest.be/ontdek-de-dozen.

http://www.tapijtsgeest.be/ontdek-de-dozen
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3.3.1 Weversknoop  

Konden jouw leerlingen geen genoeg krijgen van de weversknoop? Dan kan je deze doos met al het 
bijhorende materiaal ontlenen.

Oefen met je leerlingen verschillende soorten knopen. Het filmpje van de weversknoop kan je online 
terugvinden. Na een korte introductie volgt de uitleg vanaf 1:06 min. 
Is de uitleg in het filmpje moeilijk om te volgen? Bekijk dan de foto’s in het stappenplan in de doos. 
Kennen de leerlingen nog knopen? Om hun schoenen te knopen misschien? Maar ook knopen vanuit de 
jeugdbeweging? Laat ze hen voortonen aan de rest van de klas.

Onderwijsdoelen

Nederlands:

 • Spreken: 2.8: de leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister 
hanteren als ze: een instructie geven zodat iemand die niet vertrouwd is met de situatie, ze kan 
uitvoeren

 • Lezen: 3.1: leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in 
voor hen bestemde instructies en handelingen van gevarieerde aard

Lichamelijke opvoeding: 

 • klein-motorische vaardigheden in gevarieerde situaties (1.26 en 1.27)
 • oplossen van kind-aangepaste bewegingsproblemen: 1.28: de leerlingen kunnen geconcenctreerd 

bezig zijn met hun bewegingstaak
 • zelfconcept en het sociaal functioneren: 3.1: de leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden 

en af te werken

Sociale vaardigheden:

 • domein samenwerking: 3: de leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid 
van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine

https://www.youtube.com/watch?v=k0VYG4yPCRQ&list=PLkFafU_ofpiwMlC6J7qMafznLUDISAPtF&index=7&ab_channel=zuidwest
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3.3.2 Knutseldoos  

Waan je een tapijtwever. Ga aan de slag met wolletjes, weefraam en/of smyrnanaald. Smyrna is een 
oude knooptechniek, je kan er wandtapijtjes, kussens of vloerkleedjes mee maken. Kettingdraden, riet en 
inslag? Op het weefraam leer je al doende weven. Het resultaat: een eigen wandtapijtje of vloerkleedje! In 
de knutseldoos vind je alle benodigdheden en de instructies.

Bij de knutseldoos kunnen tot 15 scharen, naalden en ander materiaal gehuurd worden. Alle extra 
materiaal moet zelf worden aangekocht.

Opdracht: alle knutselmateriaal en instructiefiches zijn terug te vinden in de doos.

Onderwijsdoelen

Lichamelijke opvoeding: 

 • klein-motorische vaardigheden in gevarieerde situaties (1.26 en 1.27)
 • oplossen van kind-aangepaste bewegingsproblemen: 1.28: de leerlingen kunnen geconcentreerd 

bezig zijn met een bewegingstaak, 1:30: de leerlingen kunnen zelfstandig materiaal kiezen en 
opstellen zelfconcept en het sociaal functioneren

Muzische vorming: 

 • Attitudes 6.4: de leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven 
hun creatieve uitingen tonen
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3.3.3 Doos met weverskiel  

Open de doos en trek de weverskiel aan. Het luisterverhaal neemt je mee in het levensverhaal van wever 
Guido. Luister, voel en ruik en waan je in de weverij. De doos is bedoeld voor een individuele zintuiglijke 
ervaring. 

Er is slechts één mantel, waardoor het een heel persoonlijke ervaring is. Wil je met je leerlingen aan de 
slag met de mantel? Lees dan zelf het verhaal voor dat in de doos zit. Laat de mantel rondgaan in de klas 
en geef de leerlingen zelf de tijd om aan alle voorwerpen te voelen, te kijken, ruiken…

Laat de leerlingen een brief schrijven naar zichzelf als 80-jarige. Welke dingen willen ze graag voor 
altijd onthouden? Wat is jouw lievelingsgeur? Wat is je mooiste herinnering? Wie is je beste vriend(in)? 
Waarvan droom je?

In het verhaal komen heel wat emoties terug. Kunnen de leerlingen ze opnoemen? 
Schrijf de verschillende emoties op het bord. Laat de leerlingen een voor een de mantel aandoen en een 
van de emoties op het bord uitbeelden. Zo leren ze zich verplaatsen in de ander.

Het verhaal laat ook toe om de zintuigen te prikkelen:
- Reuk: het flesje met smeerolie stinkt verschrikkelijk. Neem drie andere voorwerpen mee naar de klas die 
een heel uitgesproken geur hebben (bv. parfum, basilicum, koffiegruis…). De leerlingen moeten hieraan 
ruiken en zeggen waarom ze een bepaalde geur wel/niet graag ruiken, of het hen aan iets doet denken, 
welke geur zal hen binnen 80 jaar doen terugdenken aan hun kindertijd, zowel positief als negatief?
- Voelen: in de kiel zitten verschillende soorten garens. Sommige zijn zacht (wol), andere ruw (vlas). Laat 
de kinderen de ogen sluiten en ga rond met de garens. Je kan ook zelf andere dingen toevoegen, zoals 
veertjes. Laat de leerlingen gewoon voelen. Nadien kan je dit herhalen met voorwerpen waarbij ze moeten 
raden wat de voorwerpen zijn.

Onderwijsdoelen 

Mens en maatschappij

 • Historische tijd: 3.9: de leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, het heden en de 
toekomst, hier en elders
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