DE HANDSCHOENSTIKSTER
Kunstenaar
Ron De Blaere
Materiaal
Gepatineerd brons op sokkel in arduin
Spreuk
“Symbool van vrouwelijke huisarbeid, Start naar
Sociale Ontvoogding”
Situering
Vredesplein te Sint-Denijs-Boekel
Vlaanderen heeft zijn handschoennijverheid voor
een groot deel te danken aan Lodewijk XIV.
Enerzijds introduceerde hij de mode om lederen
handschoenen te dragen, anderzijds wegens zijn
strijd tegen de Hugenoten, de Franse Protestanten,
die uitweken naar Vlaanderen waar ze de
handschoennijverheid binnen brachten. Eén van de kerngebieden was in Zuid-OostVlaanderen; de streek rond Zottegem, Brakel en Sint-Maria-Oudenhove. Een belangrijke rol
in deze streekontwikkeling speelde een zeker Heer Egels, een zakenman uit Grenoble, die
zich in 1843 in Brussel vestigde en er een atelier voor lederen handschoenen opstartte.
Het systeem van deze nijverheid bestond enerzijds uit de “fabrikanten” die het kapitaal, de
machines, de grondstoffen en soms ook nieuwe ideeën aanbrachten. Anderzijds waren er
de “uitgevers” die personeel aan het werk stelden om het reeds voorgesneden leder te
naaien, te stikken, te persen en de handschoenen te koppelen, dus de feitelijke productie.
Daarna keerden de afgewerkte producten terug naar de fabrikanten die ze distribueerden
aan de winkels.
Vooral tussen de beide wereldoorlogen kende deze nijverheid een ware explosie –
iedereen droeg handschoenen zowel kinderen als volwassenen - zowel burgers als
arbeiders. De eerste als uitdrukking van elegantie en verfijning, de andere als
bescherming. Vandaar de talloze soorten modellen. De meeste werden machinaal gestikt
maar de meer luxe modellen werden met de hand genaaid.
Een van de betrokken gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen was ook Sint-Denijs-Boekel. In
deze gemeente was een der meest toonaangevende “uitgevers” of “uitbesteders” de
familie Volckaert. Drie generaties lang was deze familie dominant actief in de
handschoenennijverheid, zowel door het uitbaten van een atelier waar tientallen vrouwen
en meisjes werkzaam waren als door het uitbesteden van deze activiteiten bij
thuiswerkende stiksters.
De in het monument verwerkte eeuwenoude stikmachine was afkomstig uit dit atelier en
werd door mevrouw Marguerite Hellebaut geschonken aan het gemeentebestuur voor het
vervaardigen van dit monument. Ook verleende de dochter uit de derde generatie haar
medewerking aan het tot stand komen van dit kunstwerk door op een discrete manier als
model voor de stiksters en tipgeefster op te treden.

Dit huiswerk was voor vele gezinnen in het toenmalige “Arme Vlaanderen” een alternatief
en aanvullend inkomen om te voorzien in de dagelijkse levenskosten.
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