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Een Canadese meelzak en borduurwerk van fiere Belgische vrouwen 
 
De kleurrijke tentoonstelling: ‘Zuinigheid met stijl. Mode, quilts en meer gemaakt van voedselzakken’ 
in het Textile Research Centre (TRC) in Leiden van 15 januari tot 28 juni 2018 inspireerde de 
Voorburgse kunstenaar en onderzoeker Annelien van Kempen tot het maken van quilt zakken èn tot 
een diepgaande studie over meelzakken in de Eerste Wereldoorlog. 
De voorbije tentoonstelling kende een interessant randprogramma:  

• Linzee Cull Mc Cray uit Iowa City, Iowa, VS, auteur van het boek ‘Feed Sacks, The Colourful 
History of a Frugal Fabric’ verzorgde de presentaties ‘The story of feedsacks’ en ‘Art Quilts of 
the Midwest’ en de workshops ‘String Piecing’ en ‘Stich-and-Flip’;  

• Dr. Marian Ann Montgomery, conservator Kleding en Textiel van het Museum of Texas Tech 
University in Lubbock, Texas, VS, gaf de lezing ‘Embroidered flour sacks from WW1 Belgium’; 

• Dr. Gillian Vogelsang-Eastwood, directeur van TRC, gaf de workshop ‘Quilting Techniques’. 
 

Inventarisnummer 2017.0422 in de collectie van TRC is een unieke 
Canadese meelzak uit WOI, geborduurd in België en symbool van 
een ongekende geschiedenis. 
In de Eerste Wereldoorlog zijn ruim vier jaar lang, 
zolang de loopgravenoorlog duurde en het Duitse 
leger delen van hun landen bezette, miljoenen 
Belgen en Fransen dagelijks gevoed en voorzien 
van kleding, brandstof en werk door particuliere 
hulpverlening. De buitenlandse hulpgoederen 
kwamen uit de Verenigde Staten en Canada. 
Miljoenen tonnen voedsel zijn voor miljoenen dollars vanuit New 

York verscheept via Rotterdam naar het bezette België en Noord-Frankrijk. De voedselhulp 
arriveerde in zakken, miljoenen zakken tarwe, meel, rijst en bonen. 
Wat was er mooier om te bedanken voor die hulp dan om zakken om te toveren tot 
kussenhoezen, wandkleden en theemutsen, te versieren met borduurwerk, schilderingen en 
handgemaakt kant? 
In België ging men aan het werk, in Amerika was men blij verrast met de cadeaus! 
Het verhaal komt erop neer dat Belgische vrouwen en meisjes in hun weinig florissante 
omstandigheden, met plezier de zakken borduurden, de hulpverleners de cadeaus in grote 
dankbaarheid in ontvangst namen en dat tegenwoordig in Amerikaanse musea her en der 
enkele honderden versierde zakken in collecties zijn te bewonderen. 
 
Met de informatie die ik kreeg vanuit TRC op basis van Amerikaanse bronnen, groeide een 
gevoel van frustratie. Waarom kende ik de geschiedenis van de voedselhulp en de 
geborduurde zakken niet vanuit mijn zuidelijk buurland en kreeg ik het wel gepresenteerd 
van zover weg? Het Belgische verhaal bleef me onduidelijk. Zijn er in België zakken te zien? 
Zijn de Belgische dames even tevreden over hun borduurwerk als de Amerikanen over hun 
cadeaus? Hoeveel zakken zijn er gebruikt voor de transformatie tot cadeaus, wie deden dat 
en waar, hadden ze er materialen voor en wie organiseerde en betaalde dat dan? 
Reden waarom ik me intensief gestort heb op de studie naar de voedselhulp in WOI vanuit 
Belgisch perspectief. De antwoorden op mijn vragen beginnen zich te vormen, maar leveren 
ook steeds weer nieuwe vragen op. 
Aanleiding genoeg om de geborduurde, Canadese meelzak in TRC nauwkeurig te 
bestuderen. Hier volgen mijn ontdekkingen. 
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Op een tafel ligt het voor mijn neus: de zak is 
bevestigd op een ondergrond met 
donkerblauwe stof en is met enkele kleine 
steekjes vastgezet op de hoeken en in het 
midden.  
Tot mijn verrassing stel ik vast dat het geen zak 
meer is, het is de helft van een zak.  
Het katoenen doek is niet omzoomd, de 
randen zijn rafelig, het heeft een afmeting van 
67 cm hoog en 47 cm breed. 
Ik tel 20 draden op een 
centimeter. Is dit de 
draaddichtheid om meel in te 
verpakken of zou er graan in de 
oorspronkelijke zak hebben 
gezeten?  
Het logo biedt informatie over de afzender: 
Campbell & Ottewell was begin 1900 een 
meelfabriek en graanbedrijf in Edmonton, 
Alberta, Canada en bestaat inmiddels niet 
meer. Bemis was een Amerikaanse 

zakkenleverancier met vestiging in Winnipeg, Manitoba, Canada en is tegenwoordig een 
mondiaal opererend verpakkingsconcern. 
De afmeting van het borduursel ‘Campbell & Ottewell’ tot en met ‘Bemis Winnipeg’ is 50 cm 
hoog en 30,5 cm breed. De oorspronkelijke bedrukking van de zak zal een industrieel 
ontwerp zijn geweest, het borduursel heeft afgepaste maten, maar van de bedrukking is 
niets meer te zien. De borduurster zal het patroon van de verdwenen bedrukking precies 
hebben gevolgd. 
 

De hoogte van de letters ‘Campbell & Ottewell’ en 
‘Edmonton - Alta’ is exact 5 cm.  
De letters ‘Patent’ zijn 2,5 cm hoog,  
‘Peace Maker’ verloopt van 1,5 cm naar 5 cm en 
weer terug naar 1,5 cm.  

 
De letters ‘Bemis Winnipeg’ zijn klein, 0,6 tot 0,7 cm (drie tot vier 
kruissteekjes) hoog. 
 

De spanwijdte van de vleugels van de duif, symbool 
van vrede, is exact 18 cm, de afstand van de top van 
de linkervleugel tot het uiteinde van de staart is 24 
cm. De twee aren in de bek van de duif zijn 9,5 cm 
resp. 6,5 cm lang. 
 
De afmetingen van de twee ovalen zijn 26 cm hoog 
en 24 cm breed voor de grote en 18 cm hoog en 
16,5 cm breed voor de kleine. 
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Het borduurgaren is gemerceriseerd katoen, 3 draden getwijnd. 
De gebruikte borduursteken zijn kruissteek, stiksteek en 
satijnsteek.  
 
De satijnsteek heeft een geborduurde ondergrond 
waardoor een groter driedimensionaal effect is 
bereikt. 
 
Het borduurwerk is in vijf kleuren uitgevoerd: 
blauw, lichtgroen, geel, okergeel en rood. 
 

 
Het lichtgroene garen heeft in de loop der jaren kleur afgegeven vanwege de in 
de verfstof gebruikte aniline. Het doek is kennelijk gewassen of nat geworden, 
‘Patent’ heeft overduidelijk kleur afgegeven en twee letters ‘P’ en ‘A’ schijnen in 
lichtgroene kleur linksonder op het doek door. 
 
 
De kwaliteit van het borduurwerk is in eerste oogopslag degelijk. Van dichtbij beschouwd zie 
ik onregelmatige steken en is een enkel stukje gemist. 
De borduurster zal gehaast te werk zijn gegaan, heeft snelle steken gemaakt, het werk 
moest af.  

 
De okergele kruissteken in de grote ovaal zijn onregelmatig en één ‘O’ van Edmonton mist 
de binnen-contour. De horizontale delen van de letter ‘E’ in Campbell & Ottewell’ zijn soms 
de ene, soms de andere kant om geborduurd. 
 
De producent van de zak, Bemis Winnipeg, komt er wat bekaaid af in het borduursel, 
waarschijnlijk waren de letters te klein en vervaagd door het transport. De kruissteekjes zijn 

geïmproviseerd op het doek geplaatst en waar je een ‘G’ van 
Winnipeg verwacht, staat een ‘O’, als blijk dat de borduurster 
geen idee zal hebben gehad van het bestaan van die stad op 
een ander continent, waar de zak, haar borduurdoek, was 
geweven. 

 
 
 
 
 
 
 



  4 

 
De achterzijde van het borduurwerk heb ik door de bevestiging van het doek beperkt 
kunnen bestuderen, ik bespeur vooral loshangende, onafgewerkte draden.  
 
Na deze ontdekkingen in het Belgische borduurwerk op de meelzak vertrek ik naar huis. 
Als ik niet beter zou weten, zou dit handwerk van alles kunnen zijn. Het is geen zak, nergens 
een Vlaams of Waals kenmerk, geen Belgische patriottische tekenen of jaartallen of een 
handtekening …   
Op basis van mijn huidige kennisniveau ben ik diep onder de indruk. De vliegende duif met 
knalrode snavel, priemend oog en eigenwijze pootjes, twee goudgele aren brengen hoop, 
deze vrije vogel is een ‘peace maker’. 
 
Ik denk aan de Belgische borduurster die haar borduurwerk deed in tijd van bezetting en 
oorlog. Zij werkte, evenals honderden collega’s, aan zo’n zak, minimaal acht uur per dag en 
zij ontving hiervoor maximaal 3 franc per week, te weinig om van rond te komen…  
Mijn conclusie is: fiere Belgische vrouwen en meisjes hebben dit werk verricht! 
 
Annelien van Kempen (tekst en foto’s) 
28 juni 2018 
 
Voor reacties email naar: info(at)annelienvankempen.nl 
Website: www.annelienvankempen.nl 
 
 
Bronnen op TRC website: 
https://www.trc-leiden.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=544%3Aback-
time-two-new-and-fascinating-acquisitions-for-the-trc-collection&catid=75%3Atextile-
moments&Itemid=256&lang=nl 
 
https://trc-leiden.nl/trc-needles/individual-textiles-and-textile-types/accessories/belgian-
embroidered-flour-bags 


