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TEXTIEL UIT EGYPTE 
De Egyptische textielproductie kent een duizelingwekkend lange geschiedenis en bestond al rond 5000 
v.Chr. Door het droge klimaat zijn veel weefsels bewaard gebleven, waarvan de bekendste uit de laatantieke 
periode (4e-8e eeuw na Chr.) en de middeleeuwen stammen. Dit textiel staat centraal in deze 
tentoonstelling. 
De weefsels zijn vaak kledingstukken die werden gekoesterd als kostbare eigendommen. Sommige 
weefsels zijn dagelijks gebruikt, maar andere stukken werden speciaal gemaakt om mee begraven te 
worden. De eigenaren toonden er een deel van hun identiteit mee. Met het textiel komen we letterlijk dichtbij 
de mens uit de oudheid. 
Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal wordt textiel niet vaak geëxposeerd. Deze tentoonstelling 
biedt daarom een bijzondere gelegenheid om de stoffen te bewonderen. De gedecoreerde weefsels tonen 
motieven waarin invloeden uit verschillende tijden en culturen samen komen. Dat geldt ook voor de 
technieken van het productieproces.  
In de tentoonstelling ziet u moderne kunstwerken van dertien kunstenaars van Textielgroep QS2. Zij lieten 
zich inspireren door de antieke weefsels. 
 
Vanaf de 4e eeuw v.Chr. vermengden verschillende culturele en godsdienstige uitingen zich met die van 
Egypte. Na de veroveringen van Alexander de Grote werd Egypte onderdeel van de hellenistische wereld 
en vanaf 32 v.Chr. hoorde Egypte bij het Romeinse Rijk. Toen het christendom werd ingesteld als officiele 
godsdienst van het Romeinse Rijk werden niet veel later de faraonische tempels gesloten. 
Aan het einde van de 6e eeuw waren nagenoeg alle Egyptenaren in naam christen. In 451 scheidde de 
Egyptische kerk zich af en werd de koptisch orthodoxe kerk gesticht. In de 7e eeuw werd Egypte bij het 
Arabische rijk ingelijfd. Geleidelijk bekeerden de meeste kopten zich tot de islam. Deze grote veranderingen 
vinden hun weerslag in de productietechnieken en versiering van Egyptische weefsels. In de 19e en 20e 
eeuw is veel van dit textiel in Egyptische graven teruggevonden. Via de kunsthandel is een deel in musea 
en collecties in Europa terechtgekomen. 
 

GEBRUIK EN PRODUCTIE 
Omdat textiel relatief duur was, hechtten de Egyptenaren er veel waarde aan. Testamenten tonen aan dat 
kostbare weefsels overgeërfd werden. Met gedecoreerd textiel konden mensen hun rijkdom tonen, zowel 
tijdens het leven als erna.  
Welgestelde personen werden vaak begraven in meerdere lagen textiel, op een manier die verwant is aan 
mummificatie in de tijd van de farao’s. De overledenen droegen verschillende tunica’s, mantels, mutsjes, 
sjaals, sokken en soms zelfs broeken. Daarnaast kon het lichaam ook gewikkeld worden in grote 
gedecoreerde lappen stof, zoals tafelkleden, wandbehang of beddengoed. 
Er zijn verscheidene bronnen over de vervaardiging van textiel. Teruggevonden gereedschap, zoals 
spintollen en weefkammen, getuigen van het productieproces. Uit het textiel zelf kunnen we ook veel 
afleiden. De materialen linnen en wol hadden de voorkeur en er werden verschillende technieken toegepast 
om het textiel te decoreren. 
 

DECORATIE 
Het versierde Egyptische textiel bevat elementen uit verscheidene culturen. In de laatantieke periode 
weerspiegelde de decoratie vooral de hellenistische smaak. Menselijke en dierlijke figuren zijn 
natuurgetrouw afgebeeld in verschillende tinten, of juist in donker silhouet op een lichte achtergrond. 
Populair waren de afbeeldingen van goden en mythologische figuren zoals Dionysos, Aphrodite en 
nimfen. Het oud-Egyptische anch-teken werd nog gebruikt, maar in een nieuwe betekenis als christelijk 
symbool. 
Vanuit de christelijke traditie werden ook kruizen afgebeeld en zijn Bijbelse scènes in de decoratie 
verwerkt. Het verhaal van Jozef, dat zich deels in Egypte afspeelt, was populair. Vanaf de 5e eeuw 
decoreerden wevers textiel met motieven die oorspronkelijk hellenistisch waren, maar die ook Bijbelse 
interpretaties toelieten. Vaak is niet meer te zeggen of het om helden of heiligen gaat. Daarnaast zijn 
figuren soms zeer abstract. Gezichten en ogen werden uitvergroot tot cartooneske proporties, zodat 
het moeilijk wordt om mensen en dieren van elkaar te onderscheiden. 



WEEFTECHNIEKEN 
Weefsels worden gemaakt op een weefgetouw, waaraan draden vastgemaakt zijn, de zogenoemde 
kettingdraden. Wanneer je draden door de kettingdraden voert, ontstaat er een binding. Deze draden 
worden inslagdraden genoemd. 
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