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Tijdslijn van de conservatie van de oude vlaggen van Meensel-Kiezegem.  

In de vorige verslagen gaven we al aan dat we momenteel 12 oude vlaggen in bewaring hebben; de oudste vlaggen 

dateren van 1790, 1898 en 1930. Deze waren echter op een niet-optimale manier opgeborgen: opgevouwen in 

kartonnen dozen; de oudste vlag was zelfs nog onhandig opgerold op zijn originele mast en verpakt in plastiek, ze hing 

aan flarden en was nog nauwelijks te hanteren … zonder professionele hulp durfden wij deze niet uit te pakken ..  

Voor de volledigheid moet er gezegd worden dat er recent nog een vlag in bewaring werd  
gegeven, nl. die van de ‘Kristelijke Bond van de Gepensioneerden’ van Meensel.  
 
 
Op 7 september ll. werden de oude vlaggen ingepakt volgens de regels van de kunst : opgerold op zuurvrije kokers en 

gewikkeld in zuurvrij zijdepapier. Hierbij werden we vakkundig begeleid door Joke Vandermeersch en Marie-Anne 

Perquy, beide textielrestaurator-conservator.  

Een digitale inventaris van een 40-tal gekende oude en recente vlaggen uit onze beide dorpen is steeds te raadplegen. 
 
In 2023 plannen we een tentoonstelling van deze vlaggen – of een replica - op de museumsite van Museum44, 

Meensel. En dit graag met alle andere nog actieve vlaggen van de Meensel-Kiezegemse verenigingen ! We mikken 

hiervoor op 10 september 2023 .. de eerstvolgende open monumentendag, of 30 jaar na dat alle vlaggen in 1993 al eens 

werden tentoongesteld.  

Met dit werk willen we zo een deel van ons erfgoed bewaren. En om de Landelijke Gilden te citeren ".. Een vlag is meer 

dan een erfenis uit vervlogen tijden en het symbolische belang ervan mag niet onderschat worden. Met de nodige zorg en 

zelfs trots worden generaties vlaggen bewaard. Toch merken we dat vele vlaggen niet meer in de beste staat verkeren. 

Of ze zijn verdwenen in de plooien van de geschiedenis, of ze zijn vervangen door modernere exemplaren die helaas 

veel minder banistieke kwaliteiten vertoonden dan de oude, met de hand geborduurde vlaggen..." 

 

De laatste fase van ons project ging dus door op 7 september ll. De nodige ruimte vonden we in het Mamadepot 

Hageland. Het conserveren verliep als volgt :    

 
- De reeds aangekochte zuurvrije koker werd overtrokken met jersey verband. 

 

      
 

 

- De vlag werd uitgespreid op wit papier ter controle van de staat van de stof. 

 

     

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://meensel-kiezegem.be/category/meensel-kiezegem/geschiedenis/vlaggen-in-onze-twee-dorpen/
https://www.openmonumentendag.be/
https://meensel-kiezegem.be/wp-content/uploads/2017/11/mkt306.pdf
https://www.landelijkegilden.be/
https://www.facebook.com/FermTieltWinge/
https://www.facebook.com/FermTieltWinge/
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- De nodige foto’s werden gemaakt om de staat van de vlaggen goed te documenteren. 

 

 
 

 

- De vlag werd bedekt met zuurvrij zijdepapier en zo opgerold over de rol.  

 

     
 

- Een Tyvek doek dient als buitenste beschermlaag. 

 

       
 

http://www.meensel-kiezegem.be/


www.meensel-kiezegem.be  1 november 2022  Pagina 3 
 

 

- Het geheel werd met Tyvek linten afgebonden. Een kleine foto van de vlag werd op de rol bevestigd. 

 

    
 

 

- Een aluminiumprofiel werd door de koker gestoken en de rollen werden zo drukvrij opgehangen op de zolder van 

Museum44.  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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De vlag van de St-Sebastiaansgilde Kieseghem was wel de fragielste !  

Deze flinterdunne zijden vlag was nog opgerold op zijn originele mast en verpakt in plastiek, ze hing met flarden aan 

elkaar en was nog nauwelijks te hanteren. 

 

              

 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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Jef De Bruyn, hier met zijn nicht Josée De Bruyn, keek tevreden toe. Deze vlag lag immers bij hem voor lange tijd op de 

zolder. 

 

 

 

Hierbij nog een overzicht van de geconserveerde vlaggen.  

 

 
 

 
 

 

 

 

St-Sebastiaansgilde Kieseghem 

1790 

Lengte : 230 cm 

Hoogte : 250cm, waarvan de onderste band 

van ca 30 cm helemaal ontbreekt.  

Zangmaatschappij Hoop en Wil 

1930 

Lengte : 132 cm 

Hoogte : 124 cm 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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KLJ Kiezegem, vendelvlag 

Ca jaren ‘70 

Lengte : 115 cm 

Hoogte : 174 cm 

Boerengilde Meensel 

1898 

Lengte : 138 cm 

Hoogte : 139 cm 

Replica al voorhanden. 

BJB St-Pieter Kiezegem – BJB meisjes 

Jaren ’50, vorige eeuw (?).  

Lengte : 107 cm 

Hoogte : 115 cm 

BJB St-Pieter Kiezegem  

Jaren ’50, vorige eeuw (?).  

Lengte : 107 cm 

Hoogte : 125 cm 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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Dit project wordt mede gerealiseerd door de financiële steun van … en onder de professionele begeleiding van … :  

                                     

 

 
 

 

met dank aan onze partners :  

                                                                            

 

                                                       

Joke Vandermeersch,  

Textielstudie, restauratie, conservatie 

http://joke.vandermeersch.be 
     .. digitalisatie   

BJB Meensel 

Interbellum ( < 1939), dit volgens oude foto’s. 

Lengte : 116 cm 

Hoogte : 136 cm 

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://www.nationale-loterij.be/
https://meensel-kiezegem.be/category/meensel-kiezegem/geschiedenis/vlaggen-in-onze-twee-dorpen/
https://www.nationale-loterij.be/
https://intago.eu/
https://www.thelaserfactory.be/
https://www.cera.coop/nl/particulieren
http://www.michaeldaenen.be
https://fruitvanhellemont.be/
https://www.streekproduct.be/producten/provincie/vlaams-brabant?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1xRauqBcH6TDKAv3H_pYoMFHhdLckvXQUFuA6ziQgHpp4EXklScbqkaAlpIEALw_wcB
https://bluetitan.be/
http://joke.vandermeersch.be/
http://www.michaeldaenen.be

