
Gefotografeerde stempel uit het Museum voor 
Gerechtsvoorwerpen (Foto Storm Calle, Stad 
Gent, Historische Huizen/Archief Gent).

Havana in de folterkamer 
van het Gravensteen te Gent
Huib Billiet Adriaansen

Wie in Gent het Museum voor Gerechtsvoorwerpen bezoekt, treft er hand-, 
voet-, en halsboeien, duimschroeven en pletbijlen aan. In een vitrinekast in 
de uiterste hoek liggen nog andere dingen die verbazing wekken. Je hebt 
zopas de pijnlijke implicaties van de dwang- en foltertuigen in je geheugen 
opgeslagen en met al die afschuw in je hoofd doet een eerste blik onvrijwil-
lig aan een soort brandijzers denken. Het gaat echter om handelsstempels 
met hun afdruk waarop Habana te lezen staat. Hoe is dat te verklaren? Wat 
had Gent met die overzeese stad? Wie waren de handelaren die hun naam 
in de stempels lieten snijden? Hoe oud zijn de stempels, waartoe dienden 
ze en wat doen ze in die lugubere zaal vol foltertuigen?

IX



Die vragen kwamen bij mij op, toen ik aan een artikel wilde beginnen voor 
de lezers van ‘Opus Habana’, het officiële magazine van de Cubaanse 
hoofdstad. Ik zocht naar antwoorden, maar de informatie over die stempels 
reikte niet verder dan enkele tekstregels. Wel ontdekte ik dat de acht 
stempels in het museum deel uitmaakten van een grotere collectie die in 
een depot opgeborgen ligt. Dit bracht mij ertoe alle stempels uit hun slaap 
te halen, hun opschriften te ontleden en te vergelijken, en de informatie die 
ik ze zou kunnen ontfutselen, in een historische context te plaatsen. Mijn 
bevindingen zijn nu gepubliceerd in een brochure die ook als catalogus van 
de collectie gelezen kan worden.1

1 H. Billiet Adriaansen, Havana in de Folterka-
mer van het Gravensteen te Gent, 
(e-uitgeverij Mijnbestseller.nl 2018).

Vitrinekast met hand- en voetboeien met daarachter de kast met handelsstempels, in het Museum voor Gerechtsvoorwerpen. 
(Foto Storm Calle, Stad Gent, Historische Huizen/Archief Gent).
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Het spoor van de afdrukken
De volledige collectie bestaat uit veertig stempels. Een aanzienlijk aantal. Ze 
ruiken erg naar verleden. Op een paar uitzonderingen na zijn ze volledig uit 
hout vervaardigd. Ze verschillen in vorm en grootte. Er zijn rechthoekige, 
ronde en ovale bij, variërend tussen 4,5 en 23 cm. Het gaat niet om kleine 
bureaustempels. De meeste hebben het formaat van een ferme soepkom. 
Hier en daar zijn er resten van rode, blauwe, of zwarte inkt die in het hout 
doorgedrongen is. Het grootste deel heeft het hard te verduren gehad, door 
gebruik, door de tijd, of door onzorgvuldige bewaring, generaties lang.
 
Stempels hebben het voordeel dat ze ‘leesbaar’ zijn. Ze bevatten opschrif-
ten. Een handig uitgangspunt om het spoor van hun afdrukken te volgen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld de namen van de firma’s die een handelshuis hadden 
in een wijk aan de oude haven van wat nu het toeristische Oud-Havana is. 
Handelaars-consuls, waaronder enkele Duitse en een Belgische, zorgden 
ervoor dat de levering van textielproducten uit onze streken keurig in de 
Cubaanse haven afgehandeld werd. Zij regelden ook de bevrachting van 
schepen voor de retourvaart met rietsuiker voor Europa.2 Er zijn stempels 
met merknamen en met eigenschappen, zoals lengte, aantal en kwaliteit. 
Het hele gamma is aanwezig voor de afwerking na de productie: het meten 
en merken van de weefsels en het plaatsen van een afdruk met de naam 
van de exportbestemming en van de firma op de eindverpakking.

2 Gegevens daarover treffen we aan in de 
handelskranten Diario de La Marina, 
Periódico Oficial del Apostadero de La 
Habana en Gaceta de La Habana, in 
verschillende jaargangen van Recueil 
Consulaire publié en exécution de l’arrêté 
royal du 13 novembre 1855 en in enkele 
boekwerken. (Voor meer bronmateriaal, zie 
Havana in de Folterkamer)

Stempel uit het depot (Foto Storm Calle, Stad Gent, Historische Huizen/Archief Gent).
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Via de opschriften is te achterhalen dat de stempels in het brede midden 
van de negentiende eeuw hun nut bewezen hebben. Vlaanderen maakte 
toen geen prettige tijd door.3 Zoeken naar nieuwe afzetgebieden voor onze 
producten stond hoog op de politieke agenda. Op basis van de export-
bestemmingen op de stempels, de handelshuizen, de merknamen, de taal 
van de opschriften, en de motieven op de stempelvlakken kan twee derde 
van de collectie in verband gebracht worden met de export naar Latijns-
Amerika, naar Havana in het bijzonder. En niets weerhoudt ons aan te 
nemen dat enkele stempelafdrukken de verzending begeleid hebben van 
grove linnenweefsels die later rond het lichaam van een slaaf of een slavin 
terechtgekomen zijn.
 
De stempels zijn een materieel overblijfsel van een handelsnetwerk dat ons 
land verbond met Spanje, Cuba, Venezuela, Brazilië, Rusland en Duitsland. 
De opschriften gaven mij de gelegenheid de collectie ook te beschouwen 
tegen de achtergrond van de linnennijverheid in de jaren na de Belgische 
onafhankelijkheid, de kolonisatiepogingen onder Leopold I, zijn interesse 
om het eiland Cuba te kopen, onze afhankelijkheid van Duitse spelers in 
de overzeese exportorganisatie en het einde van de op slavernij gebaseerde 
economie op Cuba.

3 G. Jacquemyns, Histoire de la crise 
économique des Flandre (1845-1850) 
(Bruxelles 1929).

Stempelafdruk gereconstrueerd door de auteur.
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Het spoor van de stempels
De opschriften reiken overvloedig gegevens aan om de collectie in de 
context van de negentiende eeuw te plaatsen. Minder eenvoudig is het om 
het spoor van de stempels zelf in kaart brengen. Volgens de vertrouwde 
theorie zijn ze afkomstig uit de voormalige Centrale Gevangenis, het 
‘rasphuis’ aan de Gentse Coupure. Het overgrote deel van de gevangenen 
was bij de textielindustrie betrokken. In de Belgische gevangenissen werd 
geproduceerd voor de eigen instelling of voor andere overheidsdiensten. 
Daarnaast was het ook toegestaan weefsels te vervaardigden voor de export 
in opdracht van private ondernemers van buiten de gevangenis.4 Arbeiders 
en ateliers stonden dan tijdelijk ter beschikking voor ‘externe’ industriële 
activiteit.
 

In 1935 gingen de poorten van de Centrale Gevangenis definitief dicht. De 
stad Gent kwam via het Ministerie van Rechtswezen in het bezit van een 
reeks dwang- en foltertuigen. Dat blijkt uit het schenkingsregister.5 De 
stempels worden echter niet in het register vermeld. Over hun vondst zijn 
geen gegevens bekend en hun vroege erfgoedgeschiedenis is in nevelen 
gehuld. De vraag naar de kern van de vertrouwde theorie over de stempels, 
namelijk hun gevangenisverleden, stond niet op mijn onderzoeklijstje, maar 
in de hoop in een handomdraai het verband te kunnen aantonen, ging ik 
toch een tijdje in het gevangenisarchief snuffelen. Daar vond ik alleen 
gegevens die mogelijk één enkele stempel uit de collectie met de instelling 
verbindt.6 Indien ook de andere stempels in het tuchthuis gebruikt zouden 
zijn, dan zou dit kunnen verklaren waarom juist deze groep werd gered. Het 
behoud hebben we dan te danken aan het feit dat de stempels niet door de 
private ondernemers werden opgeëist, of niet vernietigd werden nadat de 
handelshuizen waren opgeheven, maar dat ze in de gesloten tuchtinstelling 
bewaard bleven. Omdat een bewijs over de afkomst ons ontglipt, mogen 
we echter niet uitsluiten dat het verhaal van de collectie complexer is. 
 
Uiteindelijk werden acht stempels in het museum van het Gravensteen 
geplaatst. De toenmalige erfgoedbeheerders oordeelden dat voorwerpen 
uit een gevangenis bij dwang- en foltertuigen hoorden te liggen. Veel 
alternatieven waren er toen niet. De keuze is ook te begrijpen vanuit de 
geschiedenis van de burcht zelf. Die had een gevangenisverleden én een 
textielverleden. In de vijftiende eeuw zetelde de Raad van Vlaanderen er als 
overkoepelende hogere rechtbank. Tot de achttiende eeuw werden mensen 
er in barre omstandigheden gevangen gehouden en soms op zeer brutale 
wijze behandeld. Later werden er katoenspinnerijen en een metaal-
constructieatelier in ondergebracht, samen met arbeidershuisjes voor zo’n 
vijftigtal gezinnen. In de tweede helft van de negentiende eeuw verhuisden 

4 E. Maes, Van gevangenisstraf naar 
vrijheidsstraf, 200 jaar Belgische gevange-
niswezen (Antwerpen/Apeldoorn, 2009) 
827-839.

volgens de vertrouwde theorie 
zijn ze afkomstig uit de 
 voormalige Centrale Gevangenis, 
het ‘rasphuis’ aan de Gentse 
 Coupure

5 Stadsmuseum Gent (STAM), register ‘Giften en 
legaten (1930-1958)’, folio 4 verso.

6 Het gaat om de stempel met het opschrift ‘St 
Bernard’, een buitenbeentje omdat hij geen 
verband houdt met de eigenlijke handels-
stempels. De naam verwijst naar de 
tuchtinstelling in Hemiksem, een van de vier 
grote centrale gevangenissen van België 
(naast die van Gent, Vilvoorde en Namen). 
Gevangenen in Gent maakten linnenweefsels 
die in de instelling Sint-Bernard gebleekt 
werden en ze produceerden verpakkingslin-
nen dat naar die instelling in Hemiksem 
verzonden werd. Het is plausibel dat deze 
stempel daarvoor gebruikt werd.
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de bedrijven naar de rand van de stad. De verouderde gebouwen beant-
woordden niet meer aan de veiligheidsnormen. De burcht raakte in verval. 
De stad Gent kocht de gebouwen in fasen terug uit particulier bezit en 
daarna begon een lange periode van restauratie. De eerste plannen om er 
een museum in onder te brengen, dateren van voor de Eerste Wereldoorlog.
In de jaren negentig haalden medewerkers van de dienst Monumentenzorg 
en Stadsarcheologie alle stempelblokken uit het depot tevoorschijn voor 
een herinventarisatie van het museale roerend erfgoed. De stempels 
werden zorgvuldig op hun staat gecontroleerd, op hun erfgoedwaarde 
geschat en later gedigitaliseerd. In 2008 tekende de collectiebeheerder 
Historische Huizen Gent een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Daardoor kreeg elk van de veertig stempels een pagina 
toegewezen op de openbare beeldbank erfgoedinzicht.be. 

Nieuw leven
De stempelcollectie is uniek, gewoon al omdat ze nog bestaat, want veel 
sporen van het industrieel verleden van Vlaanderen zijn inmiddels uitgewist. 
Ze is ook bijzonder door haar samenhang en als uitgangspunt voor verder 
speurwerk. Restauratie zou enkele stempels nog kunnen doen schitteren. 
Zelfs inktafdrukken maken behoort tot de mogelijkheden. De collectie 
verdient meer aandacht. Het is een voorbeeld van roerend erfgoed dat in de 
vergetelheid kon blijven terwijl het toch zichtbaar was. Enkele stempels 
liggen te kijk in een van de meest bezochte musea, maar hier is een ana-
chronisme onvermijdelijk. Omdat de stempels in een gevangenis gebruikt 
(zouden?) zijn, liggen ze in een kamer van een middeleeuwse graaf, naast 
dwang- en foltertuigen, terwijl het om handelsstempels uit de negentiende 
eeuw gaat die op de eerste plaats met de linnennijverheid te maken hadden.
 
In de jaren zestig kregen de stempels in het museum het gezelschap van 
oude textieltoestellen en drukpersen. Het ging onder andere om de gede-
monteerde en verwaarloosde ‘Mule-Jenny’, de spinmachine die onder 
impuls van Lieven Bauwens en met de hulp van medewerkers uit Engeland 
naar Gent gesmokkeld werd. De toestellen verhuisden in de jaren tachtig 
naar het nieuwe textielmuseum (MIAT) waar zowat alles gekoesterd en 
bestudeerd wordt wat met het textiel- en drukkersbedrijf te maken heeft. 
De handelsstempels, die nochtans geen gerechtsvoorwerpen zijn, verhuisden 
niet mee. Ze bleven in het Steen – ik schreef bijna ‘als versteend’ –, daar 
waar de bezoeker ten overvloede de detentiesfeer voelt, maar niet het 
inzicht krijgt in de industriële context waarin de voorwerpen een functie 
hebben vervuld. 
Ondertussen is de belangstelling voor het recentere industriële verleden 
sterk toegenomen. Over de bestemming van stempels, die getuigen van 
zo’n veertig jaar geschiedenis van de linnenhandel, of beter, van een nog 
vrijwel onontgonnen deelaspect ervan, zou er vandaag zeker in de richting 
van het textielmuseum gekeken worden. Indien een deel van de collectie 
daar een nieuw leven zou krijgen, in het gezelschap van weefgetouwen en 
spoelen met inslaggaren en vlakbij de afdeling met letterkasten en druk-
persen, waar de geur van inkten opstijgt, zou ik niet verbaasd zijn. Wellicht 
leent dit museum zich ook beter om aan de bezoekers het belang te duiden 
van onze textielexport naar Havana, een toevalstreffer, tijdens die sukkel-
jaren in Vlaanderen.
 
De collectie biedt nog onderzoeksmogelijkheden. De opschriften zouden 
het uitgangspunt kunnen zijn om meer gedetailleerd speurwerk te doen 
rond de connecties tussen de Duitse handelshuizen en de fabrikanten in de 
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Gentse textielregio. Anderzijds blijven de vragen naar de afkomst en de 
vroege erfgoedgeschiedenis van de stempels nog onbeantwoord. Komen 
ze wel uit de Centrale Gevangenis? Werden ze daar allemaal gebruikt? Zijn 
ze als één groep, of via verschillende wegen in de handen van de erfgoed-
beheerders terechtgekomen? Zijn er misschien stempels bij die gebruikt zijn 
in een van de particuliere Gentse bedrijven, die zich geheel los van de 
gevangenis op de export van grove linnenweefsels naar Havana hebben 
toegelegd? 

Afbeelding kaft publicatie Havana in de folterkamer van het Gravensteen te Gent.

Bio auteur
Huib Billiet Adriaansen (Gent 1955) studeerde grafische kunsten en muziek en was werkzaam als typograaf en documen-
talist. Hij publiceerde boeken en artikelen over de Cubaanse muziek, over de relatie tussen Cuba en België en over de in 
Gent geboren eerste drukker van Cuba. 

Meer informatie met betrekking tot de handelsstempels is te raadplegen in de recente publicatie Havana in de folter-
kamer van het Gravensteen te Gent. Te verkrijgen via mijnbestseller.nl. Contact: huibbilliet@gmail.com
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