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GEWIJDE KLEDING, HEILIGE KLEDING 

PANEEL 1: GEWIJDE KLEDING, HEILIGE KLEDING 

Kerken hebben belangrijke collecties van textiel met historische waarde. Talrijke gewaden en andere 

specifieke stoffen werden in verband gebracht met alle momenten van het religieuze leven: mis, 

processie, toediening van een sacrament en andere plechtigheden. Met het Tweede Vaticaans Concilie 

(1962-1965) besloot de Kerk terug te keren naar eenvoudiger ceremonies en eenvoudiger decoraties. 

De zeer rijke ornamenten die tot dan toe werden gedragen, werden verbannen naar de kasten van de 

sacristie. Dit lang vergeten erfgoed wordt nu geleidelijk aan hersteld en gepromoot. Deze 

tentoonstelling nodigt u uit om de geschiedenis van deze verborgen pracht te ontdekken. 

Laten we naar de sacristie gaan. 

Het begint allemaal in de sacristie, als de deuren van de credens (meubel in de sacristie waar 

de gewaden bewaard worden) opengaan. Kunt u dan de religieuze kleding identificeren? 

Ontdek een rijk erfgoed 

Laten we nu dit schilderij bekijken, de Mis van de heilige Gregorius, uit de zestiende eeuw. Het laat ons 

zien hoe deze gewaden gedragen worden; hun verscheidenheid en rijkdom vallen onmiddellijk op. Om 

deze versieringen beter te begrijpen, zullen we verschillende thema's moeten gaan verkennen, zoals: 

• Soorten gewaden: hoeveel verschillende soorten gewaden ziet u? We zullen er drie 

uitleggen: de koormantel, het kazuifel, de dalmatiek.  

• Stoffen. Let op de glans en de kleuren van de kleding. Wij zullen uitleg geven over de 

materialen en technieken die worden gebruikt om ze te maken. We ontdekken ook de 

betekenis van de kleuren. 

• Iconografie en versieringen. Kijk naar het patroon op de rug van de priester en de vele 

versierde details. We zullen leren hoe we de betekenis hiervan kunnen ontcijferen.  

Liturgisch textiel is tegelijk een kunstwerk, een getuige van de geschiedenis van de religieuze 

gebruiken, een getuige van de textielkunst, van de mode en de smaak... zoveel facetten die ertoe 

aanzetten dit erfgoed beter te leren kennen en te bewaren. Een mooie ontdekking waar wij u graag in 

willen inwijden. 

 

 

Colofon 
Deze tentoonstelling is opgezet door het CIPAR en de leden van het Ornamenta Sacra project 
(UCL/IRPA/KUL) met de hulp van studenten kunstgeschiedenis aan de UCL. Aan de totstandkoming 
van deze tentoonstelling hebben de volgende personen meegewerkt: Hélène Cambier, Marie-
Christine Claes, Michelle De Brueker, Marjolijn Debulpaep, Ralph Dekoninck, Caroline Heering, 
Emmanuel Joly, Philippe Joris, Griet Kockelkoren, Déborah LoMauro, Christian Pacco; de studenten 
Amandine Blondiau, Camille Colson, Mireille Gilbert, Eléonore Heroufosse, Caroline Hocquet, 
Chloé Spoto, Laurent Van Elverdinghe. 
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PANEEL 2: DE KLEREN MAKEN DE MAN NIET… DE FUNCTIES VAN HEILIG TEXTIEL IN DE RITUELEN VAN 

VÓÓR HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE 

Tegenwoordig ligt het liturgisch textiel opgeslagen in de laden van onze sacristieën, maar onder het 

Ancien Régime was het een onmisbaar ritueel voorwerp. Hun felle kleuren, hun ruime of strakke 

vormen, hun luxe en hun voorstellingen stonden in schril contrast met de werkelijkheid van alledag, 

met het leven van de mensen, en gaven een voorproefje van de hemelse liturgie. Het is geen toeval 

dat zij ornamenta sacra worden genoemd: de heilige ornamenten van de eredienst. Maar wat waren 

precies de functies van deze heilige ornamenten? 

Het onderscheiden en "instellen" van de priester 

Tijdens de mis onderscheidt de priester zich van de gelovigen door zijn ambtskleed, dat voor iedereen 

zichtbaar is. Verborgen onder een glinsterend gewaad, zijn gebaren beperkt door het gewicht, de 

grootte of de stijfheid van het gewaad, krijgt het lichaam van de priester een metamorfose. Zijn status 

als mens wordt overschreden: hij wordt een bemiddelaar tussen hemel en aarde. De verschillende 

liturgische gewaden, herkenbaar aan hun vorm en versiering, maken het ook mogelijk de hiërarchie 

van de geestelijken te benadrukken. Zij ontvangen hun ambtsgewaad bij hun wijding, een soort 

overgangsritueel waarvan het ambtsgewaad een sterk symbool is, waardoor de spreuk van paus 

Innocentius III: "De kleren maken de man niet, maar het beroep", enige betekenis krijgt. Sinds de 

Middeleeuwen probeert de literatuur over liturgie de oorsprong, vormen en betekenissen van 

religieuze gewaden te verklaren. Hoewel het gewaad van de geestelijken dus een wereldlijke 

oorsprong heeft, wordt er toch een religieuze, Bijbelse en allegorische basis aan toegekend. Deze 

symboliek maakte het mogelijk een betekenis te geven aan elke kleur, aan elke vorm, aan elk van de 7 

gewaden van de priester, die de 7 deugden voorstelden. Dit komt nog tot uiting in de woorden van de 

wijding ("ontvang dit priestergewaad dat de naastenliefde vertegenwoordigt") of in de gebeden die de 

priester opzegt als hij zich omkleedt voor de mis. 

Het "Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux" (CIPAR) is een organisatie zonder 

winstoogmerk, opgericht door de vier Franstalige bisdommen met als doel hun inspanningen op 

het gebied van de bescherming, het behoud, de inventarisatie en de herwaardering van het 

religieus erfgoed te coördineren. CIPAR organiseert acties op basis van gekozen thema's; in 2018 

is dat textiel. Het themajaar is opgebouwd rond een studiedag, een tentoonstelling en de publicatie 

van een brochure over goede instandhoudingspraktijken. Meer informatie? www.cipar.be - CIPAR, 

Rue de l'Evêché 1 - 5000 Namur 

Wanneer de amict op zijn hoofd wordt geplaatst, zegt hij: Impone, Domine, capiti meo galeam 

salutis, ad expugnandos diabolicos incursus. Zet, Heer, de helm der zaligheid op mijn hoofd, 

opdat ik de aanvallen van de duivel kan weerstaan. Wanneer hij de dageraad aandoet: Dealba 

me, Domine, et munda cor meum; ut, in sanguine Agni dealbatus, gaudiis perfruar sempiternis. 

Reinig mij, Heer, en zuiver mijn hart, opdat ik, wit gemaakt in het bloed van het Lam, de eeuwige 

beloning moge genieten. Wanneer hij zich omgordt met het koord: Praecinge me, Domine, 

cingulo puritatis, et extingue in lumbis meis humorem libidinis; ut maneat in me virtus 

continentiae et castitatis. Omring mij, Heer, met de gordel van zuiverheid en doof mijn vleselijke 

begeerten, zodat de deugd van reinheid en kuisheid voor altijd in mij zal blijven. 
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De kostbaarheid van de materialen en de geëtaleerde luxe van het liturgische kostuum zijn altijd het 

voorwerp van kritiek geweest van de voorstanders van een meer verinnerlijkte en verfijnde 

religiositeit. Aan de kant van de verdedigers van de rijkdom van de ornamenta en van de esthetische 

genoegens zijn de rechtvaardigingen door de geschiedenis heen steeds weer terug te vinden: de 

ornamenta geven eer aan God en moeten waardig zijn Hem te eren; zij weerkaatsen het goddelijk licht 

en geven een voorsmaak van de eeuwige zaligheid.  

Na het Concilie van Trente (1545-1563) en als reactie op de aanvallen van de protestanten werden 

deze principes tot het uiterste doorgevoerd: door hun gevoelige schoonheid en hun beroep op de 

zintuigen moesten de liturgische ornamenten de geestelijke verheffing bevorderen, de overgang van 

het zichtbare naar het onzichtbare mogelijk maken. Zij worden gereglementeerd, en hun status wordt 

vastgelegd door een groeiend aantal normatieve en voorschrijvende geschriften (Romeins Pontifikaal, 

Liturgisch Handboek, Ceremonieel van de Bisschoppen, etc.). 

 

PANEEL 3: LEVEN EN GEBRUIK VAN GEWIJD TEXTIEL 

De gewaden in onze sacristieën weerspiegelen de geschiedenis van de mensen die ze gedragen 

hebben, maar ook van de mensen die ze gemaakt, geschonken, onderhouden, gerepareerd of 

aangepast hebben. 

Voorwerpen van vroomheid 

De praktijk van schenkingen heeft in hoge mate bijgedragen tot de verrijking van de liturgische 

gewaden van de kerken. Deze legaten stelden de schenkers in staat hun vroomheid en rijkdom te 

tonen, maar boden hen ook de garantie van een goede plaats bij het altaar, door middel van hun 

geborduurde wapenschild.  

Parochies staan vol met verhalen of legenden over vrome legaten van mensen van hoge rang of 

prinselijke afkomst. Het toeschrijven van een prestigieuze oorsprong aan (vaak anonieme) ornamenten 

verhoogt in feite de aura van het sacrale karakter van deze kledingstukken.  

De schenkingen bestonden niet alleen uit het geven van liturgische gewaden, maar ook uit giften van 

stoffen (bijzonder kostbaar onder het Ancien Régime) of giften van gewaden en burgerlijke gewaden. 

Deze burgerlijke gewaden waren ofwel bestemd om te worden doorverkocht om te profiteren van het 

geld van de verkoop, ofwel bestemd voor de vervaardiging van nieuwe liturgische gewaden door 

hergebruik van hun stoffen. 

Gezegende voorwerpen, heilige voorwerpen 

De kledingstukken krijgen hun heilig karakter door de zegening, een soort overgangsritueel van het 

profane naar het heilige, waardoor het kledingstuk een nieuwe status krijgt. De zegening gaat gepaard 

met specifieke gebeden en een besprenkeling met wijwater op de onderkant van de kledingstukken. 

Deze heiligheid dwingt respect af bij het gebruik, de opslag en het onderhoud van de kleding. 

Vervuilde, gescheurde, versleten of veranderde kledingstukken kunnen hun sacrale karakter verliezen. 

Zij moeten dan opnieuw gezegend worden. 

Diverse voorwerpen 

Tegenwoordig liggen de verschillende textielstukken verspreid in de sacristieën, maar in het verleden 

maakten zij deel uit van sets die bestonden uit stukken van dezelfde stof, dezelfde versiering en 

dezelfde kleur. Deze sets worden "ornamenten" genoemd. Een ornament omvat: een kazuifel, een 
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manipel, een stola, een kelksluier, een buidel en soms, in rijkere kerken of kathedralen, een koorkap, 

een (of twee) dalmatiek(en), een schoudervelum, een altaarkleed, enz. Volgens de voorschriften moet 

elke kerk een ornament in de verschillende kleuren hebben. 

Deze sets zorgden voor een zichtbare eenheid tussen de verschillende liturgische gewaden, van het 

kazuifel van de priester tot het antependium (een kleed dat de voorzijde van het altaar bedekt) of de 

kelksluier (een sluier die de kelk bedekt, zo dicht mogelijk bij het heilige materiaal geplaatst). Deze 

eenheid droeg bij tot de zichtbare band tussen het lichaam van de priester, getransformeerd door het 

kazuifel, en de eucharistie. 

 

PANEEL 4: EEN KLEUR VOOR ELK FEEST EN ELKE PERIODE VAN HET JAAR 

Liturgische gewaden zijn er in verschillende kleuren. Elk van deze kleuren heeft zijn eigen symboliek 

en komt overeen met bepaalde periodes en feesten van de jaarlijkse liturgische cyclus.  

De voorschriften voor de kleuren zijn in de XIIIe eeuw vastgelegd in de liturgische handboeken. De 

canon van de kleuren werd echter pas definitief na het Concilie van Trente (1545-1563). De liturgische 

normen leggen vooral de nadruk op de noodzaak van kleuren. In theorie zou elke kerk een set 

liturgische gewaden voor elke kleur moeten hebben. Toch komen aanpassingen van de officiële rituele 

canons van de Roomse Kerk vaak voor, afhankelijk van de beschikbare middelen, plaatselijke 

gebruiken, enz.  

De kleur wit is een symbool van vreugde, zuiverheid, absolute waarheid en onschuld. Het is de 

gebruikelijke kleur van de feestvierders. Wit staat ook symbool voor onsterfelijkheid of verrijzenis en 

wordt gedragen tijdens Pasen en Kerstmis (Geboorte), op Driekoningen, Allerheiligen en het Feest van 

het Heilig Sacrament, maar ook bij doopsels en huwelijken. 

De kleur zwart is het symbool van de strijd van de Kerk tegen de duisternis, tegen het kwaad, tegen de 

leugen. Het is de kleur van rouw en boetedoening. Het werd pas in de 17e eeuw op grote schaal 

gebruikt en verving in de 18e eeuw het paars voor begrafenisceremonies. Het wordt ook gebruikt op 

Goede Vrijdag en de Dag van de Doden. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is het gebruik 

ervan zeldzaam geworden gebruikt men nu weer de kleur paars. 

De kleur paars heeft dezelfde symboliek als zwart. Het wordt gebruikt in tijden van boetedoening, voor 

de Advent, tijdens de Veertigdagentijd en voor bepaalde offermissen. Tegenwoordig wordt bij 

begrafenissen vaak de voorkeur gegeven aan zwart.  

De kleur rood symboliseert de passie en staat voor het bloed dat door Christus is vergoten. Het wordt 

daarom gebruikt tijdens het Feest van de Martelaren of tijdens de Passie. Als symbool van vuur, wordt 

het ook gedragen op de dag van Pinksteren. Tenslotte symboliseert het ook de goddelijke liefde en 

wordt het gedragen op Goede Vrijdag, tijdens het feest van de heilige Johannes, bij de zegening van 

het Heilig Sacrament en tijdens de heilige Kruisverheffing.  

De kleur groen is een neutrale kleur, die gedurende de gewone tijd wordt gedragen voor de viering 

van de zondagse diensten. Het is het symbool van de schepping en de natuur, van vernieuwing door 

handelen, van naastenliefde en gerechtigheid. Het wordt gedragen vanaf de 3e zondag van Pinksteren 

tot de Advent.  

Af en toe kunnen ook andere kleuren worden gebruikt. Goud en zilver kunnen bijvoorbeeld in de plaats 

komen van rood en wit, omdat zij een hoge graad van plechtigheid suggereren. Er worden ook veel 

stoffen met bloemen of strepen gevonden, zonder dat de overheersende kleur van de stof kan worden 
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vastgesteld, maar daarover wordt in de handleidingen niets vermeld. In de praktijk lijken de 

schoonheid en de rijkdom van de versieringen vóór de 19e eeuw belangrijker te zijn dan de 

leesbaarheid van de kleur van het kledingstuk: hoe kostbaarder de versiering van een stof, hoe minder 

belangrijk de kleur. 

 

PANEEL 5 : HET PRIESTERGEWAAD, DE KAZUIFEL 

Het kazuifel is het priestergewaad bij uitstek: het is het enige gewaad dat de priester toebehoort en 

waarmee hij het heilig offer kan opdragen. Voor de mis doet hij hem om over de amict, de albe en het 

koord, samen met de manipel en de stola. De vorm en de versiering van het kazuifel, dat over het 

algemeen van zijde is, variëren afhankelijk van de streek, de periode of de evolutie van de liturgie. 

Het symbolische gewaad van de priester  

Gebed van gewaad. Domine, qui dixisti: Jugum meum suave est et onus meum leve: fac, ut istud portare 

sic valeam, quod consequar tuam gratiam. Amen. Heer, U hebt gezegd: Mijn juk is gemakkelijk en mijn 

last is licht. Geef dat ik u dankbaar mag zijn. Amen 

Het kazuifel heeft een seculiere oorsprong als mantel gedragen door reizigers tijdens de Romeinse 

oudheid. Het werd toen door de eerste christenen gebruikt om de officieren te onderscheiden van de 

andere gelovigen. In de 8e eeuw werd het kazuifel het liturgische gewaad bij uitstek voor de priester. 

Hij ontvangt het bij zijn priesterwijding en het mag alleen door hem gedragen worden en alleen bij de 

Eucharistieviering.  

Het kazuifel is dus de drager van een eigen identiteit: het symboliseert de naastenliefde van de 

priester, het wezen zelf van Jezus Christus. Door zijn oorspronkelijke omhullende vorm, zoals de liefde 

van Christus die de priester omhult, maakt zij hem tot een alter Christus. Het gebed dat de priester 

uitspreekt tijdens het ritueel van de wijding voor de mis getuigt treffend van deze symbolische functie 

van het kazuifel.  

Vormen en versiering van het kazuifel: aanpassingen aan de liturgische behoeften 

Het kazuifel, dat oorspronkelijk los en soepel was, werd vanaf de 4e eeuw versierd met banden van 

purper. Deze banden werden vergroot tot sierbanden, d.w.z. borduurwerken geweven in goud en/of 

zilver, die evangelische thema's illustreerden. Naarmate het symbolische belang van het kazuifel 

toenam, werden de sierbanden en het borduurwerk in de late Middeleeuwen steeds zwaarder. Door 

het gewicht van het kleed, dat het de priester moeilijk maakte de hostie op te heffen, was de hulp van 

acolieten nodig om het gewaad op te tillen. 

Zo hebben liturgisten de evolutie van het kazuifel naar een ovale vorm vanaf de 11e eeuw verklaard, 

en vervolgens naar een kortere en meer inspringende vorm in de 15e eeuw. In de 17e eeuw bestond 

het kazuifel uit twee stukken stof die aan weerszijden van het lichaam vielen, waarbij het voorste stuk, 

vaak "vioolvormig", korter was dan het achterste stuk, versierd met een kruis. 

Een heilig gewaad  

Een gezegende kazuifel is heilig. Als het kazuifel in een te slechte staat verkeert, wordt het ongeschikt 

voor de viering van de mis en kan het worden gedesacraliseerd. Ook een ingrijpende verandering in de 

oorspronkelijke vorm vereist nieuwe zegen. Een veranderd gewaad wordt echter soms bewaard 

vanwege zijn schoonheid, zijn waarde of de beroemde persoon die het droeg. 
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PANEEL 6 : DE DALMATIEK, HET GEWAAD VAN DE DIAKEN 

De dalmatiek is een gewaad dat door de diaken wordt gedragen tijdens de mis en bepaalde andere 

plechtigheden. Het heeft de vorm van een kort gewaad met mouwen en splitten aan de zijkanten. 

Een tuniek in een T-vorm  

De dalmatiek, oorspronkelijk een lekengewaad uit Dalmatië, werd in de 3e eeuw gebruikt door de paus 

en de Romeinse diakens. Het liep tot aan de voeten en had wijde mouwen. Twee paarse banden, lopen 

aan weerszijden van de hals naar beneden. In de 13e eeuw evolueerde de vorm ervan tot de vorm die 

we vandaag kennen: ingekort aan de mouwen en in de lengte, tot aan de knieën en in de vorm van 

een T. Het wordt gedragen over de andere kleding (amict, albe en koord). In de 17e eeuw werd het 

aan de zijkanten volledig gespleten, zodat de voor- en achterzijde vrij en zwevend bleven. 

Een kostuum dat de diaken onderscheidt  

De dalmatiek is het attribuut van de diaken. De diaken is een gewijde bedienaar die de bisschop of de 

priester bijstaat tijdens de grote plechtigheden, zoals plechtige missen, maar ook tijdens processies en 

de zegening van het Heilig Sacrament. De diaken heeft niet de orde van het priesterschap ontvangen, 

dus heeft hij niet dezelfde rang als de priester. 

Vaak zijn er twee diakens om de celebrant bij te staan, die soms vergezeld wordt door een subdiaken. 

De subdiaken draagt een dalmatiek die smaller en minder versierd is. De dalmatiek onderscheidt de 

diaken dus van de andere heilige bedienaren en benadrukt zijn functies. Hoewel gering in aantal, waren 

er ook dalmatieken voor de misdienaars.  

Een luxueuze en passende kleding 

De dalmatiek is een voornaam kledingstuk, vaak gemaakt van kostbare stoffen (zijde, fluweel, wol, 

goud- en zilverdraad). Hoe plechtiger en belangrijker de ceremonie, hoe rijker de dalmatiek is versierd. 

Het is gevoerd met een stof die "bougran" wordt genoemd, een doek bedekt met Arabische gom, 

bedoeld om de stof stijf te maken en het kledingstuk meer stevigheid te geven. 

De versieringen, geërfd van de antieke klederdracht, bevinden zich voornamelijk op de banden. Dit zijn 

verticale vlechten die vanaf het armsgat naar beneden lopen, onderaan verbonden door horizontale 

vlechten, ook aanwezig aan de uiteinden van de mouwen. Gezegend is de dalmatiek heilig, het wordt 

daarom met grote zorg behandeld. 

 

PANEEL 7: EEN PLECHTIGE MANTEL, DE KOORMANTEL 

De koormantel is een grote halfronde mantel die tot aan de hielen reikt, met een gesp (het 

koormantelbit) aan de romp is vastgemaakt en aan de voorzijde is afgezet met een sierrand. Het werd 

oorspronkelijk gedragen door de verschillende niveaus van de clerus (paus, bisschop, priester en zelfs 

voorzanger) tijdens processies of plechtigheden die buiten de kerk plaatsvonden en ook tijdens 

plechtige diensten buiten de mis. 

Een mantel om te beschermen tegen de regen 

De etymologie van het woord "chape (frans voor koormantel)" is veelzeggend over het gebruik en de 

oorspronkelijke vorm van de kleding. Afgeleid van het Latijnse cappa, dat kap of mantel betekent, was 

de koormantel oorspronkelijk een lange, loszittende jas met een capuchon. De oorsprong van de cape 

is de mantel die de Romeinen gebruikten tijdens het regenseizoen (lacerna). Het wordt ook wel 

http://www.cipar.be/
mailto:info@cipar.be


 
 

CIPAR asbl 
www.cipar.be 
info@cipar.be   7 

"pluviale" genoemd, wat regenjas betekent. De koormantel is sinds zijn ontstaan niet veel in vorm 

veranderd. Echter, toen hij zijn eerste functie van bescherming verloor en vanaf de XIIe eeuw een 

kledingstuk werd, werd de kap nutteloos en veranderde hij in een soort decoratief schort aan de 

achterkant, "chaperon" genoemd, vaak versierd en omzoomd met franje. 

Een prestigieus en ceremonieel kledingstuk 

De koormantel is het kledingstuk bij uitstek voor buitengewone plechtigheden. Over het algemeen 

gemaakt van zijde, goud of zilver, verhoogt het de plechtigheid van vieringen. Met zijn ruime vorm, die 

het uiterlijk van de geestelijke versterkt, is de koorkap verbonden met de verbeelding van 

machtsgewaden, zoals de mantels van heiligen, koningen, feeën, enz. Het is dus een teken van 

waardigheid. In tegenstelling tot andere liturgische gewaden die het voorwerp zijn van een zegen, 

heeft de koormantel geen sacraal karakter, wat verklaard zou kunnen worden uit het feit dat hij 

aanvankelijk buiten de kerk werd gedragen of door de officiant alleen werd gedragen bij liturgische 

handelingen waarbij geen wijding plaatsvindt (en dus strikt genomen geen priesterlijk gewaad is). 

Bewegende beelddrager 

Op de sierlijsten en de kap van de koorkap staan verschillende geborduurde afbeeldingen. Vergeleken 

met andere soorten gewaden kan de kap zeer uiteenlopende thema's voorstellen, zoals de heilige Drie-

eenheid (a), de Maagd die borstvoeding geeft (b), het Laatste Avondmaal (c), de aartsengel Michaël 

die de draak verslaat (d), episoden uit de Psalmen (e), Eucharistische tekenen of de Passie (f), enz. De 

koorkap begeleidde de geestelijken bij hun omzwervingen door de straten en maakte het zo mogelijk 

het beeld van het heilige buiten de kerk te brengen. 

 

PANEEL 8: IEDER ZIJN EIGEN LITURGISCHE TEKENS 

Liturgische emblemen zijn kledingaccessoires die de rang aangeven die men in de kerkelijke hiërarchie 

bekleedt. De stola, de manipel en de hoofdsluier zijn de voornaamste liturgische emblemen.  

Een strook stof die op het lichaam gedragen wordt 

De stola en de manipel zien er ongeveer hetzelfde uit en hebben de vorm van een lange strook stof 

met uitlopende uiteinden, versierd met een kruis en vaak afgezet met franje. In tegenstelling tot de 

stola, die om de hals wordt gedragen, wordt de manipel om de pols gedragen en is daardoor korter. 

De hoofdsluier is een sjaal die bestaat uit een lange strook stof die over de schouders wordt gelegd. 

Gebed van gewaad 

Wanneer hij de manipel op zijn linkerarm legt, zegt de priester: Merear, Domine, portare manipulum 

fletus et doloris; ut cum exsultatione recipiam mercedem laboris. Geef, Heer, dat ik de manipel van 

tranen en smarten mag dragen, opdat ik het loon van mijn arbeid met vreugde mag oogsten. Wanneer 

hij de stola om zijn hals doet, zegt de priester: Redde mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi 

in praevaricatione primi parentis; et, quamvis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merear 

tamen gaudium sempiternum. Herstel voor mij, o Heer, het weefsel van onsterfelijkheid, dat verloren 

ging in de schuld van onze eerste ouder; en, hoewel ik het niet waardig ben, sta mij toe Uw heilige 

mysteriën te benaderen, opdat ik de eeuwige vreugde mag bereiken. 

Een oorspronkelijke functie van zuivering en respect 

Liturgisten hebben verschillende oorsprongen van de emblemen vastgesteld, zoals het orarium, het 

sudarium of de mappula, die alle door de ouden werden gebruikt en dezelfde zuiverende functie 
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hadden: ze werden gebruikt om onzuiverheden van het gezicht of de handen te verwijderen (voedsel, 

zweet, tranen). 

Deze stoffen zijn liturgische accessoires geworden en hebben de herinnering aan hun oorspronkelijke 

functie min of meer bewaard. Zo werd de manipel oorspronkelijk gebruikt om de handen te bedekken 

die de heilige vaten hanteerden, zoals deze 14e-eeuwse illustratie laat zien. De hoofdsluier wordt door 

de subdiaken gebruikt om de heilige schotels vast te houden. De stola legt een verband tussen het 

heilige en het profane, tussen de geestelijke en de leek, zoals blijkt uit een 17e-eeuwse methode van 

exorcisme, waarbij de priester de bezetene aanraakt met zijn stola. 

Een symbolische functie  

Hun voornaamste functie werd symbolisch naarmate de emblemen in de late Middeleeuwen met 

borduurwerk werden verrijkt. Zoals de gewaadgebeden getuigen, werd de stola aldus het symbool van 

onsterfelijkheid en onschuld, en het symbool van arbeid en boetvaardigheid dat de bedienaren van de 

godsdienst moesten belichamen.  

Het onderscheiden van de kerkelijke hiërarchie 

Volgens de liturgische regels onderscheiden de emblemen de verschillende graden van de klerikale 

hiërarchie. Terwijl de stola een embleem is dat eigen is aan de priester en de diaken, is de manipel die 

van de priester, terwijl de hoofdsluier kan worden gedragen door de bedienaar, de acoliet of de 

subdiaken. Ook de draagwijze van de stola onderscheidt de status van de officiant: de diaken draagt 

hem schuin over de schouder, de priester draagt hem gekruist over de borst, de bisschop draagt hem 

hangend, enz.  

Ritueel gebruik  

Liturgische emblemen zijn onderworpen aan een gereglementeerde rituele behandeling. Ze moeten 

gekust worden voor en na het dragen. De bedienaar doet de stola pas om nadat hij de manipel heeft 

omgedaan. De manipel moet worden afgedaan als de priester tot de assistenten spreekt, het wordt 

niet gedragen als hij een koormantel draagt, enz. De emblemen hebben gewoonlijk dezelfde kleur en 

hetzelfde materiaal als de rest van de liturgische gewaden waarmee zij worden gedragen, en vormen 

wat men noemt een liturgisch ornament. 

 

PANEEL 9: LITURGISCH TEXTIEL ALS BEELDDRAGER 

Een uitgebreid repertoire van afbeeldingen is afgebeeld op de beschilderde of geborduurde 

ornamenten van liturgisch textiel. De meest sobere voorwerpen zijn eenvoudigweg voorzien van het 

Latijnse kruis, het embleem van de christenen en een herinnering aan de kruisiging van Christus. 

Sommige van de afbeeldingen illustreren gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament, voornamelijk die 

uit het leven van Christus en Maria. Deze scènes zijn algemeen bekend. Aan de andere kant kunnen 

figuren uit het Oude Testament ongebruikelijk lijken. Zo wordt Jesse, de voorvader van Jezus, 

afgebeeld met wortels en een boom die uit zijn lichaam groeien. Deze boom stelt de genealogie van 

Christus voor. 

De borduurders werden ook geïnspireerd door voorstellingen van heiligen. Hun gezichten zijn 

omgeven door een aureool en een onderscheidend teken, een attribuut genoemd, wat het mogelijk 

maakt hen te herkennen. De traditie heeft aan de heilige Petrus een sleutel toegeschreven, omdat hij 

de deur die de aardse wereld scheidt van of verbindt met het Koninkrijk der Hemelen, vergrendelt en 

ontsluit. De heilige Joris en de heilige Michaël verslaan beiden een draak, maar de man zit te paard en 
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de aartsengel is gevleugeld. Ook engelen hebben uiterlijke kenmerken die hun missies weerspiegelen. 

De strijders zijn gewapend en de boodschappers hebben phylacterions met een tekst erop geschreven. 

Borduurders en wevers gebruikten wapenschilden om de eigenaar van het kledingstuk te identificeren, 

maar andere soorten visuele codes, zoals monogrammen, worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. 

Het monogram van Christus, IHS, is een gebruikelijke afkorting van de Latijnse uitdrukking voor Jezus, 

de redder van de mensen: "IESUS, HOMINUM SALVATOR". 

Ook bloemen en vruchten sieren veel oude stoffen; liturgische gewaden tonen bij nadere beschouwing 

de zorg die aan de afwerking is besteed: korenaren, wijnbladeren en druiventrossen zijn vaak te vinden 

op de vlechten, als verwijzing naar het eucharistisch brood en de eucharistische wijn. 

Dieren kunnen worden geassocieerd met menselijke figuren om hun herkenning mogelijk te maken. 

Zo wordt de heilige Hiëronymus vergezeld door de leeuw die hij verzorgde, maar sommige van hen 

worden afzonderlijk afgebeeld omdat zij symbolen op zich zijn. Het paaslam en de pelikaan die zijn 

zijde opent, symboliseren sterk de notie van het offer. Als dragers van betekenis zijn al deze elementen 

ook bedoeld om de liturgische boodschappen visueel kracht bij te zetten. 

 

PANEEL 10: MATERIALEN EN VERVAARDIGING VAN GEWIJD TEXTIEL 

De kostbaarheid, schittering en spectaculaire luxe van liturgisch textiel versterken de plechtigheid van 

de viering. Zij zijn zeker de meest duidelijke indicatoren van de heiligheid van het kledingstuk.  

Zijde, goud en zilver als primaire grondstoffen 

De keuze van de primaire grondstoffen voor liturgische gewaden is sinds de Middeleeuwen 

gereglementeerd. Het was echter in het kielzog van het Concilie van Trente dat het gebruik van 

kostbare materialen voor bovenkleding, zoals zijde en gouden of zilveren lakens, verplicht werd, 

hoewel het gebruik van minder dure materialen werd getolereerd voor bescheiden kerken. De stoffen 

die de basis (of onderkant) van het gewaad vormen, zijn geweven van zijden draden. Deze zijden 

stoffen bestaan hoofdzakelijk in satijn, tafzijde, keperbinding en fluweel. Het is de bijzondere weving 

van hun weefsels (de verweving van langs- en dwarsdraden) die deze weefsels onderscheidt en 

verschillende effecten geeft (glanzend, zacht, glinsterend, gelijkmatig, enz.). Deze stoffen kunnen ook 

worden gevormd om patronen te laten zien, zoals damast, een stof die wordt gekenmerkt door een 

contrasterend effect van schittering tussen de achtergrond en het ontwerp. 

Zijden stoffen kunnen worden versierd met gouden of zilveren draden. Het goud of zilver wordt 

uitgerekt tot zeer fijne draden die rond een zijden draad worden gewikkeld. Deze metaaldraden 

worden gebruikt voor borduurwerk, stoffen vermengd met zijde, "naakt goud" genoemd, of zelfs 

passement. De borduurwerken worden verder verfraaid met toegevoegde elementen zoals pailletten 

of cannetilles (kleine veerachtige metalen pijpjes). Sommige stukken zijn versierd met echte 

edelstenen, parels of gekleurd glas. 

 

PANEEL 11 : AURIEFRIES, BORDUURWERK, VLECHTEN... EN HERSTEL! 

De gebruikte decors 

De stoffen zijn versierd met opgebrachte versieringen, meestal geborduurd. Auriefries zijn de 

geborduurde banden waarmee de verschillende soorten liturgische gewaden worden versierd, vroeger 

gemaakt van Phrygisch goud (auri Phrygium). De term verwijst ook naar hun plaats, zelfs wanneer er 
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geen borduurwerk is (zoals soms het geval is in de achttiende eeuw). De auriefries zijn afgebakend 

door vlechten. Zodra de kleding versleten of bevuild is, worden de auriefries van hun drager 

losgescheurd om kostbaar te worden bewaard of te worden herplaatst op andere stoffen. 

Sommige zeer rijke decors zijn versierd met borduurwerk in reliëf, zelfs in zeer hoog reliëf, gemaakt 

met goud-, zilver- en zijdedraden van verschillende kleuren. Papier, karton of stof wordt gebruikt om 

het reliëf te modelleren. Deze borduurmotieven worden afzonderlijk gemaakt en vervolgens op de 

ondergrondstof genaaid.  

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het borduurwerk met verf worden geaccentueerd, waardoor 

het illusionistische effect van de figuren wordt geaccentueerd. De rijkdom van de aangebrachte 

versieringen legt een aanzienlijk gewicht in de schaal, wat bijdraagt tot het prestige van het 

kledingstuk, ten koste van de verwerkbaarheid ervan. 

Gevlochten: sierlijsten 

Net als fotolijstjes bakenen de vlechten de plaats af van de auriefries, de halslijn en de grenzen van het 

kledingstuk. Zij verbergen ook de naden die nodig zijn voor de montage. Zij sieren alle kostbare 

religieuze gewaden die hierboven worden gedragen, maar ook de verschillende altaarstoffen 

(kelksluiers, tasjes, enz.). De vervaardiging van vlechten, die passementerie wordt genoemd, is 

bijzonder kostbaar wanneer goud- of zilverdraad wordt gebruikt (metaalvlechten). Meestal wordt gele 

zijde gebruikt om goud te imiteren, witte zijde om zilver te imiteren. 

Herstelde en gepoetste kleding.  

Het meeste liturgische textiel heeft in de loop van de tijd talrijke wijzigingen ondergaan: hergebruik 

van auriefries of oud borduurwerk, vervanging van de ondergrond wegens slijtage of vervuiling, 

vernieuwing van een vlecht, herstellen, lapwerk, opnieuw gieten van materialen, of zelfs gewaden of 

lekengewaden die uitgesneden en opnieuw in elkaar gezet zijn. Deze hergebruik- en doe-het-zelf-

praktijken getuigen van een oprechte zuinigheid, maar getuigen ook van de sacrale uitstraling van oud 

textiel, dat meer dan enig ander materiaal ons in staat stelt de deugden van zijn illustere dragers vast 

te leggen : het kledingstuk wordt de weerspiegeling van een transcendente herinnering. 

 

PANEEL 12: SMAAK- EN MODEBESCHOUWINGEN 

Breng mode in de kerk  

De liturgische kostuums getuigen van de evolutie van de smaak en brengen de mode in de kerken. 

Vóór het midden van de 18e eeuw bestonden er geen stoffen die speciaal voor liturgische versieringen 

waren gemaakt. De gebruikte stoffen waren dus modestoffen, die werden gebruikt om bijvoorbeeld 

jurken te maken of meubels te bekleden. 

Stijlen van geborduurde versieringen 

Naast de stoffen die gebruikt worden om de basis van het kostuum te vormen, volgen de 

opmerkelijkste geborduurde versieringen de ontwikkeling van de ornamentiek. Zij vertonen veel 

stilistische gelijkenissen met religieus meubilair. 

De oudste stukken, uit de 15e en 16e eeuw, onderscheiden zich door het gebruik van geborduurde 

versieringen met een verticale opeenvolging van geschiedkundige taferelen, omlijst door 

architectonische vakken met ineengestrengelde vormen, typisch voor de late gotiek: zuilen, geribde 

gewelven, lancetvormige invullingen, enz. In de 16e eeuw werden aan dit repertoire bepaalde op de 
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renaissance geïnspireerde motieven toegevoegd, zoals schelpen, trapgevels, balusters, enz. (we 

spreken dan van Gotiek-Renaissance). 

Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw onderscheiden de renaissancedecoraties van de auriefriezen 

zich door een heldere indeling. De geschiedkundige taferelen zijn omlijst met medaillons in antieke stijl 

(tondi), waardoor meer ruimte overblijft voor het aanbrengen van siermotieven zoals sierlijke krullen, 

"arabesken" genoemd. 

Met de barokke esthetiek die zich in de 17e eeuw verspreidde, verdwenen de verhalende scènes van 

de auriefriezen ten gunste van symbolische motieven (duif van de Heilige Geest, eucharistische 

motieven, enz.) en versieringsmotieven die aan zichtbaarheid, weelde en plasticiteit wonnen. Vlezige 

hoorns van overvloed, dynamische krullen, gebladerte, stampers en gestileerde fleurons, bloemen, 

vruchten en dieren zijn de voornaamste motieven van dit repertoire.  

De Franse mode-esthetiek van de 18e eeuw gaf de voorrang aan sierlijke motieven, bestaande uit 

ineengestrengelde stengels waaruit lelies of palmetten ontstaan, aan motieven van bloeiende netten, 

aan C- of S-bogen (bekend als Bérain-, Louis XIV- of Régence-decor). 

Tegen het midden van de 18e eeuw versmolt deze esthetiek met de Rococo-stijl, die de voorkeur gaf 

aan asymmetrie in de compositie en aan rocaille-motieven. De figuratieve motieven van de auriefries 

verdwenen. De banen zijn vaak slechts door vlechten afgebakend, waarbij de binnenkant opgaat in de 

achtergrond (of de stof). Het textiel is geïnspireerd op oriëntaalse en exotische decoraties en 

presenteert asymmetrische boeketten bloemen of drijvende taferelen die in terrasvorm zijn opgesteld. 

 

PANEEL 13: DE NEGENTIENDE EEUW EN DE NEOGOTISCHE BEWEGING 

Na de revolutionaire onrust droomde de christelijke wereld ervan de pracht van de Kerk van de 

Middeleeuwen te hervinden. Al in 1830 bestudeerden architecten middeleeuwse monumenten en 

stelden een terugkeer naar de gotische vormen voor.  

De 13e eeuwse stijl werd de referentie voor christelijke kunst. In 1850 publiceerde de Engelsman 

Augustus Welby Pugin een verhandeling over de ogivale architectuur, waarin ook de liturgische kleding 

aan de orde kwam. De modellen zijn geïnspireerd op 13e eeuwse beeldhouwwerken. 

Het kazuifel zou weer de betekenis krijgen die het in de Middeleeuwen had. De bloemdecoraties en 

arabesken, die als profaan en werelds werden beschouwd, maakten plaats voor een christelijke 

iconografie waarin het offer van de Eucharistie centraal staat. 

In verbinding met de liturgische beweging  

De terugkeer naar de gotische vormen maakte deel uit van een bredere beweging van liturgische 

hervorming die in de benedictijner abdij van Solesmes was begonnen door Dom Prosper Guéranger.  

De bisschop van Moulins, Mgr de Dreux-Brézé, was een van de aanstichters van een terugkeer naar 

het Romeinse ritueel, die ook tot uiting kwam in het kostuum.  

Het kazuifel dat hij in 1853 van Napoleon III ontving, was in dit opzicht een manifest. Langwerpig en 

verbreed, bedekt hij de schouders volledig en wordt hij "gotische vorm" genoemd. 

In België, Bethune en de Benedictijnse abdijen  

In België brachten de Benedictijnen van Mont-César (Leuven) en Maredsous deze beweging op gang. 

De architect Jean-Baptiste Bethune, in Engeland opgeleid bij Augustus W. Pugin, stichtte in Gent de 
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Sint-Lucasscholen, die pleitten voor de toepassing van ogivale formules op alle gebieden van de kunst 

en de religieuze architectuur. 

Weerstand tegen verandering 

De neogotische beweging kwam echter slechts in bepaalde kringen van de liturgische bezinning tot 

volle ontplooiing. De ateliers bleven traditionele modellen aanbieden, maar voegden er een figuratieve 

iconografie van middeleeuwse inspiratie aan toe. De meeste liturgische gewaden die de garderobes 

van onze sacristieën sieren, maken deel uit van dit eclecticisme: Tridentijnse vormen, middeleeuwse 

iconografie. 

 

PANEEL 14: IN DE 20E EEUW IS ER EEN SCHUCHTERE OPENING NAAR DE MODERNE KUNST 

In het begin van de 20e eeuw bloeide in Parijs een bijzonder gevarieerde en vindingrijke artistieke 

avant-garde. De religieuze kunst bleef echter lange tijd ongevoelig voor deze artistieke stroming en 

bleef zeer gehecht aan traditionele modellen.  

Na de Eerste Wereldoorlog probeerden christelijke kunstenaars de gewijde kunst nieuw leven in te 

blazen door te breken met de zogenaamde Saint-Sulpice productie. Onder hen was Dom Henri de la 

Borde, een monnik uit Solesmes, die de vormen van de Art Deco overnam met grote elegantie en een 

weelderigheid die deed denken aan oosterse kleding. 

Matisse en het tijdschrift L'Art sacré 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben twee dominicanen, Alain-Marie Couturier en Raymond 

Reygamey, het tijdschrift L'Art sacré nieuw leven ingeblazen, dat de religieuze schepping wilde 

openstellen voor de hedendaagse moderniteit. Pater Couturier verzocht de grootste kunstenaars van 

zijn tijd om enkele kerken te versieren die manifesten van christelijke kunst moesten worden en 

verklaarde: "het is beter geniale mensen zonder geloof aan te spreken dan gelovigen zonder talent."  

Onder deze kunstenaars versierde Henri Matisse de kapel van Notre-Dame du Rosaire in Vence (Alpes 

maritimes), gebouwd door de architect Auguste Perret. 

Matisse streefde, volgens zijn woorden, naar "een kunst van evenwicht, zuiverheid en rust". 

Zijn creaties stralen een gevoel van vreugde en feestelijkheid uit, een gevoel dat centraal zou moeten 

staan bij de viering van het mysterie van de Eucharistie. Opmerkelijk is dat de creaties van deze 

kunstenaars het ruime, armbedekkende antieke model voor kazuifels overnemen, zoals dat met 

betrekkelijk succes door de verdedigers van de neogotiek is voorgesteld. 

Na het Tweede Vaticaans Concilie 

De liturgische hervorming na het Tweede Vaticaans Concilie zal gevolgen hebben voor de liturgische 

gewaden. De set gewaden werd vereenvoudigd. De amict, het koord en de manipel werden 

achtergelaten en de celebrant droeg alleen de albe, de stola en het kazuifel. Het ritueel verdween. Als 

de priester viert met het gezicht naar het volk, staat het hoofdmotief nu op de voorkant van het 

kazuifel, zichtbaar voor de gelovigen. De iconografie markeert een terugkeer naar meer vreugdevolle 

thema's die meer nadruk leggen op verlossing dan op opoffering. De vis - ICHTUS in het Grieks - 

verkondigt Christus de Verlosser. De ruime vorm is veralgemeend en er wordt voorrang gegeven aan 

bescheiden materialen, zoals wol of katoen. 
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PANEEL 15: TEXTIEL, EEN BEDREIGD ERFGOED 

Textiele voorwerpen zijn van nature kwetsbaar. Net als de mannen die ze dragen, veroudert liturgisch 

textiel. Kleuren vervagen, het wit vergeelt, metalen draden oxideren, enz. De tijd tast ook de 

soepelheid van het textiel aan, waardoor onherstelbare plooien of grote scheuren kunnen ontstaan. 

Deze schade houdt vaak verband met de opslagomstandigheden. Een te vochtige of te droge omgeving 

- in sacristieën heersen zelden ideale conserveringsomstandigheden - of een te grote 

temperatuurschommeling verzwakken de weefsels. Langdurige blootstelling aan licht is ook een bron 

van aantasting. 

Een ander probleem is de onjuiste opslag van textiel. Door ze op elkaar te stapelen en ze aan 

ongeschikte kleerhangers op te hangen, breken de stofvezels en barsten de naden.  

Bacteriële stoffen voeden zich met de vezels van organische weefsels zoals zijde, linnen of wol. Muizen, 

insecten of micro-organismen - schimmels of bacteriën - vernietigen de textiele schatten van 

sacristieën als we niet voorzichtig zijn. Uitwerpselen van knaagdieren of vogels verkleuren stoffen. 

Traumatische gebeurtenissen kunnen de gaafheid van textiel aantasten. Brand- en waterschade 

kunnen ornamenten onherstelbaar vernielen. Hoewel het zelden voorwerpen betreft die in sacristieën 

zijn opgeborgen, vormen diefstal en vandalisme ook voor textiel zeer reële bedreigingen.  

Maar soms zijn het de goede bedoelingen die de meeste schade aanrichten. Onjuiste reiniging - met 

water en chemicaliën - leidt tot oxidatie van metaaldraden of zelfs tot het oplossen van kleuren. 

Strijken is vaak schadelijk. 

Restauratie door mensen die niet zijn opgeleid in gespecialiseerde technieken kan ook uiterst 

schadelijk zijn. Het gebruik van synthetische draden of plakband kan onherstelbare vlekken op oude 

stoffen veroorzaken.  

Maar het grootste gevaar voor deze voorwerpen is ongetwijfeld het gebrek aan belangstelling voor 

deze restanten uit het verleden, overblijfselen van een liturgie die niet meer bestaat. Gedegradeerd 

tot meubels die niet meer worden geopend, of zelfs op vochtige zolders, raken deze voorwerpen in de 

vergetelheid en bederven zonder dat iemand er erg in heeft. 

 

PANEEL 16: BEHOUD VAN LITURGISCH TEXTIEL 

De voorkeur gaat uit naar het bewaren van liturgisch textiel in zijn oorspronkelijke context. Deze 

voorwerpen maken deel uit van de geschiedenis van het heiligdom waartoe zij behoren en dragen bij 

tot het rijke erfgoed ervan. Voor een optimaal behoud kunnen enkele eenvoudige maatregelen 

worden genomen. 

In de eerste plaats moet een inventaris van de bewaarde stukken worden opgemaakt om de 

prioriteitsniveaus van de voorwerpen te bepalen. Dit maakt het mogelijk zowel de historische als de 

artistieke waarde van het textiel te beoordelen, maar ook, naar gelang van de staat van conservering 

en de kwetsbaarheid, vast te stellen welke kledingstukken algemeen in gebruik zijn, welke met 

bepaalde beperkingen kunnen worden gebruikt en welke niet meer kunnen worden gebruikt. 

Zodra de inventaris is opgemaakt, kan de opslag van de liturgische gewaden op passende wijze worden 

georganiseerd naar gelang van de materialen, de soorten voorwerpen, de staat van conservering en 

het soort textiel. De opslagruimte mag niet te nat of te droog zijn - tussen 40 en 65% vochtigheid - met 
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een stabiele temperatuur en een goede ventilatie. Kelders, zolders en kamers met boilers mogen niet 

worden gebruikt. 

Voor het opbergen van liturgische gewaden is het gebruik van oude sacristiekasten heel goed mogelijk, 

mits deze grondig worden schoongemaakt en de planken tegen zuur worden beschermd. Het creëren 

van nieuwe aangepaste meubelen is ook een oplossing. In dit geval bijvoorbeeld een kastje dat aan de 

voorkant open kan om de antependiums in op te bergen, of kasten met stangen die breed genoeg zijn 

om te voorkomen dat de koormantels of kazuifels tegen de wanden schuren en versleten raken. 

Het is niet aan te raden kasten te overladen en voorwerpen op elkaar te stapelen. Plooien, die kunnen 

bevriezen, moeten koste wat kost worden vermeden door grote voorwerpen te spreiden en de plooien 

op hun plaats te houden met steunrollen. 

Preventieve conservering is het beste wapen tegen de verspreiding van aantasting. Het is dan ook 

raadzaam de toestand van de collecties regelmatig te controleren om beschadigde voorwerpen te 

isoleren, de oorzaak van eventuele schade op te sporen en de kasten en zelfs de voorwerpen zelf 

schoon te maken. 

Het is echter strikt af te raden liturgisch textiel zelf te restaureren. In geval van beschadiging zijn de 

diensten van een specialist in conservatie-restauratie onontbeerlijk. 
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