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TRANSPARANTE ELEGANTIE
Een korte geschiedenis en appreciatie van kant

Menig Vlaams huisgezin herbergt het. Het prijkt onder siervoorwerpen,

hangt voor ramen of wordt gedragen.Tal van vrouwen zijn erin getrouwd,

voor priesters die het eveneens droegen en hanteerden. Bij ‘kant’ denkt

men nog vaak aan oubollige, burgerlijke prullen, relicten uit een tijd die

nu als passé wordt beschouwd.Toch heeft dit erfgoed meer te bieden dan

de ongeïnteresseerde leek op het eerste gezicht zou vermoeden. In deze

bijdrage verkennen we in vogelvlucht de geschiedenis en appreciatie van

kant in Vlaanderen, evenals de kansen die de toekomst lijkt te bieden,

onder meer onder impuls van de Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen vzw.

[ Hilde Schoefs ]

Ons land telt een buitengewoon rijke kanttraditie die in de

hoogtijdagen van weleer samen met de Franse en Italiaanse kant

internationaal hoog stond aangeschreven. Vlaanderen alleen al

kent tot de verbeelding sprekende kantsoorten als Vlaamse kant,

Mechelse kant, Brugse kant, … Ondanks wat velen denken is er

niet één lange ononderbroken geschiedenis van kantverbruik tot

de opkomst van de machinale kant aan het begin van de 20e eeuw.

Kant ontstond wellicht sporadisch in de 15e eeuw en kwam tegen

het einde van de 16e eeuw op kruissnelheid. Tweehonderd jaar

lang gaf het op modieus vlak de toon aan voor de ‘hoofse’ en

adellijke dresscode tot in 1789 alle luxegoederen in de ban werden

gedaan, waaronder kant.1

KANTJE BOORDJE

“De Franse Revolutie veroorzaakte een diepe wond: de manu-

facturen (…) en de werksters werden beschouwd als behorend tot

het hof en de koning, omdat de kanten veelal alleen voor adel en

hof gemaakt werden. Er wordt steeds weer beweerd dat veel

klossters en naaldkantwerksters samen met hun opdrachtgevers

terechtgesteld werden.”2 Omdat de mode door de Franse Revolutie

en het wegvallen van het hof met zijn voorbeeldfunctie totaal

veranderde, verloor de kantindustrie haar economische basis. Dit

bracht de kantproductie in heel Frankrijk maar ook in België aan

de rand van de afgrond. Elaine Freedgood signaleert dezelfde

neerwaartse trend in Engeland in de 19e eeuw, en dat terwijl

tijdens de 18e eeuw, zowel Engelse dames als heren “not only liked

to be married in lace, bedded in lace, and executed in lace, they also

liked to be buried in lace.” 3

De kantnijverheid zag zwarte sneeuw tot Napoleon Bonaparte in

1804 tot keizer werd gekroond en het tij keerde. Zijn hang naar

pracht en praal uitte zich onder andere in het herstel van luxe-

industrieën als die van de handgemaakte kant. Onder meer voor

de Brusselse applicatiekant waren het hoogtijdagen. Daar komt

echter een einde aan in 1815, met de slag van Waterloo. Niet enkel

politieke en ideologische strubbelingen, maar meer nog de ont-

wikkelingen op het vlak van de mode en het oprukkende mecha-

nisatieproces vormden een bedreiging voor het arbeidsintensieve

handwerk. De handgemaakte kant verloor definitief de concurren-

tiestrijd met de machinale kant na de Eerste Wereldoorlog. Het

begin van het einde werd al zo vroeg ingezet als 1809, toen de

Engelsman John Heathcoat een patent aanvroeg voor de

machinale vervaardiging van tule. Tal van organisaties en

verenigingen waarvan Les Amies de la Dentelle, die onder de

bescherming van koningin Elizabeth stond, de meest bekende is,

Nieuwjaarsbrief uit 1879, geschreven te Postel.
Collectie Eugène Sprengers, stadsarchief Leuven.
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Transparante elegantie

verzetten zich met hand en tand tegen het voortschrijdende

industrialiseringsproces. Telkens weer werden de voordelige

werkomstandigheden waarin kantwerksters hun brood

verdienden, geroemd: proper en hygiënisch thuiswerk dat hen in

staat stelde op eerbare wijze een inkomen te verwerven, hoe klein

ook. Maar de situatie was niet zo zwart-wit als ze werd voorgesteld.

Meisjes werden al vanaf hun vijfde in kantwerkscholen onder-

gebracht waar ze er jaren over deden om de stiel te leren en dagen

maakten van tien tot twaalf uur. Opdat ze geen hogere aspiraties

zouden ontwikkelen werden de verschillende onderdelen van een

groter kantwerk aan verschillende werksters op verschillende

locaties uitbesteed. Enkel degene die rond ging om de kanten

overal op te halen en ze vervolgens aan elkaar te lassen, wist

bijvoorbeeld hoe een japon in elkaar stak.4 Freedgood trekt in haar

artikel van leer tegen de moralisten die het handwerk als een meer

natuurlijke vorm van werk afschilderden dan de industriële op-

volger ervan. Ze verwoordt het als volgt:“[The laceworkers] seem to

be participating in an older, more ‘natural’, and less cruel system of

exchange; in fact, they are involved in a fully modern system of

commodity production and exchange.This is a complicated drama, in

which a handmade good essentially represents, through the media-

tion of the particular anticommodity discourse of the lace book, an

economy that no longer exists or that has never yet existed.”5

De kantscholen werden geleid door geïnspireerde leken dan wel

door kloosterzusters. Er zaten kinderen van verschillende

leeftijden door elkaar. “In 1869 waren er in Oost-Vlaanderen 200

fabrieken onder leiding van leken en 450 kantscholen die onder

toezicht van nonnen stonden. Meisjes van vijf jaar leerden er het

kantklossen, wat een groot deel van het algemene lesprogramma

besloeg.”6 Moralisten en (wilde) weldoeners schaarden zich achter

de opvatting dat men jonge vrouwen in groep makkelijker moraal

zou kunnen bijbrengen dan via de catechismus. Spinnen, weven

en kantklossen werden synoniemen

voor eerlijk werk.7 Een zekere

Stefaan Modest Glorieux (1802-

1872), op 27 juni 1825 als onder-

pastor en priester in opleiding

aangesteld te Ronse en geïntrigeerd

door het probleem van de armoede,

zou in de in die tijd nog florerende

textielstad gratis school- en werk-

programma’s voor behoeftigen

instellen opdat ze een beroep

zouden leren en later in hun eigen

behoeften zouden kunnen voor-

zien. Zo richtte hij in 1833 een spin-

school op waar de kinderen na hun

eerste communie konden leren

spinnen. En vanaf 1837 was er ook

een kantschool voor meisjes. In de

Sint-Pieterskerk, die eigendom was

van de gemeente, richtte hij verder

Dame met mutsje in kant afgewerkt. Privé-collectie Francine Janssens

Meisjes werden van jongs af aan in kantscholen opgeleid. © KMKG
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MODIEUS ERFGOED

een atelier op waar werkgewillige armen en bedelaars konden

spinnen en weven.8 Hoewel in 1889 al kinderarbeid onder de 12

jaar werd verboden, zou het tot de schoolwet van 1914 – die in

1919 van kracht werd en die stipuleerde dat kinderen tot 14 jaar

les volgden – duren vooraleer de kinderarbeid in de kantscholen

zou verdwijnen.

Hoewel er in de beginfase nog een duidelijk onderscheid te

merken viel tussen mechanische kant en handwerk, nam de kwa-

liteit van de eerste soort gestaag toe en zelfs in zodanige mate dat

handwerk nog slechts herkend kon worden aan kleine imper-

fecties, die binnen het geïndustrialiseerde proces zo goed als uit-

gesloten zijn. Wat er vandaag de dag nog als ‘handgemaakte kant’

wordt verkocht, is vaak imitatie of een rudimentaire versie van

kant, die goedkoop wordt geproduceerd.9 Eens handgemaakte

kant uit het productieproces is verdwenen, ontstaat er een nieuwe

tendens tot artistieke vormgeving op basis van oude én nieuwe

kant, net dat aspect waar de vrouwelijke kantwerksters van weleer

niet aan toe kwamen.

‘JA, IK WIL’

Hoe populair is kant nog anno 2004? Afgaande op het modebeeld

zijn kanten producten weer aan een revival toe. Het Nederlandse

tijdschrift Seasons. Bron voor buitenleven bracht in de herfst van

2003 een hele reportage over Buranokant. Speciaal voor abonnees

werd er een dekbed geïnspireerd op antiek Buranokant

(www.seasons.nl). Karl Lagerfeld verwerkte kant in zijn ontwerpen

voor Chanel en Chantal Thomass maakte er haar handelsmerk van

en gebruikt het als brand image tout court. Bij de Zweedse

meubelgigant IKEA prijken er zowaar sinds de zomer van 2004

opnieuw kanten stoffen in de catalogus. Dominique Schepers van

hoeden-, feestkledij- en bruidswinkel Le Chapeau10 te Antwerpen

ziet eveneens een opwaartse trend in het gebruik van kant in

huwelijkskledij: “Het is opmerkelijk dat sinds enkele seizoenen de

bruidsontwerpers terug naar kant gaan, alhoewel het eigenlijk pas

sinds dit jaar is dat de consument daar opnieuw iets mee wil doen.

De Belgische vrouwen vonden dat aanvankelijk te druk, te ordinair,

te lingerieachtig ook. De trend is vanuit het buitenland komen

opzetten, voornamelijk vanuit de zuiderse landen zoals Spanje en

Italië. Een goed voorbeeld is Pronovias. Dit bedrijf heeft kant terug

hip en trendy gemaakt op enkele seizoenen tijd. Dat is vooral te

danken aan de marketing die er rond gevoerd werd. Pronovias

werkt met tot de verbeelding sprekende modellen, prachtige

fotoshootings en bruidskledij met een eigentijds en vrouwelijk

gebruik van kant. Hoewel de Belgische bruid in spe daar eerst niet

voor viel, heeft de marketing van de laatste jaren toch z’n vruchten

afgeworpen. Men ziet de reclame via bruidsmagazines en vooral

op het internet, waardoor het ouderwetse of ordinaire imago van

kant sneller wordt vervangen door een actuelere invulling ervan.

Men kan wel stellen dat de Belgische bruid over het algemeen

kiest voor een relatief sobere outfit, heel feestelijk dat wel, maar

toch bescheidener van aard als je vergelijkt met de collecties uit

zuiderse landen.”

Helaas verdraagt de sobere huwelijkscouture niet altijd het drukke

patroon van kanten onderkledij. Dominique Schepers: “Dat is ook

typisch voor de Belgische vrouw: die kiest dan liever functionele,

effen lingerie die niet zichtbaar is, dan dat ze iets zou prijs geven

van wat ze onder haar kleed draagt. In de zuiderse culturen is dat

duidelijk anders. Daar mag al wel eens iets te zien zijn.” Hetzelfde

verhaal bij mevrouw Drees, die al 22 jaar een lingeriezaak uitbaat:

“Mannen kopen met hun ogen, die kopen gewoon kanten model-

letjes als ze hier komen. Maar dan komen de vrouwen het achteraf

soms ruilen omdat ze liever iets functioneels hebben.” Bij Van de

Velde (www.mariejo.be), het Belgische bedrijf dat onder andere de

lingerie van Marie Jo en Prima Donna produceert, weten ze er alles

van. Karel Van de Velde, verantwoordelijke Design en

Productontwikkeling, ziet een fluctuatie in de marktappreciatie

van kant, onder meer onder invloed van de wisselwerking tussen

goedkoop maniërisme vanwege grote winkelketens versus de her-

nieuwde belangstelling ervoor in de haute couture. Ook bij de

Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen vzw leeft duidelijk de idee dat

www.pronovias.com

Hedendaagse kant in metaaldraad verwerkt in een huwelijksjurk.

Privé-collectie Mischa Hendrickx
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het oubollige karakter van kant stilaan plaats biedt voor een meer

actuele invulling, onder andere door de belangstelling van een

nieuwe lichting modeontwerpers, maar ook van kinderen en

jongeren. Vergeet de tekenles of de judo, de kantworkshops

trekken niet enkel een vast, ouder publiek van vrouwen, maar ook

een nieuwe generatie van geïnteresseerden. Zowel hedendaagse

kant als de ambachtelijke, oude technieken hebben hun publiek.

Vaak kiezen jongere generaties om oud en nieuw met elkaar te

verweven en te confronteren, wat heel vernieuwende en originele

creaties kan opleveren, die nog maar weinig uitstaans hebben met

het gedateerde karakter dat weleer aan kant werd toegeschreven.

De internationale kantscène wordt meer en meer door mannen

ontdekt, veelal kunstenaars en ontwerpers die hetzij streven naar

moderne toepassingen, hetzij net de oude technieken, die een

beetje uit de mode zijn geraakt, opnieuw willen leren kennen. Een

geslaagd voorbeeld is de huwelijksjurk met hedendaagse kant-

applicatie in metaaldraad die Mischa Hendrickx voor haar eigen

huwelijk ontwierp (zie foto).

HOGE RAAD VOOR KANT IN VLAANDEREN

De dames van de Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen vzw, gehuis-

vest in het voormalig Begijnhof van Diest, zijn begeesterd door de

materie en kunnen er uren over vertellen. Wie zich daarbij dames-

kransachtige bijeenkomsten voor de geest haalt, kan aangenaam

verrast worden door de groeiende dynamiek die deze groep aan

de dag legt. De Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen is sinds 1999

namelijk erkend binnen het Decreet Volkscultuur en ziet als haar

hoofdbekommernis het cultureel erfgoed van Vlaanderen met

betrekking tot kant en aanverwante technieken te ontwikkelen en

in stand te houden. Daar speelt enerzijds historisch onderzoek een

belangrijke rol in, maar ook het aanmoedigen, ondersteunen en

coördineren, bijvoorbeeld via wedstrijden en cursussen, tentoon-

stellingen en binnen internationale netwerken, van initiatieven in

binnen- en buitenland vormt een belangrijke as van hun werking.

Dat zij daarbij niet enkel oog hebben voor de gevestigde tradities

in handgemaakte kant, bewijst hun werking rond hedendaagse

kant. Via workshops, tentoonstellingen, demonstraties en een

driemaandelijkse nieuwsbrief wordt zowel de incrowd als een

ruimer publiek overtuigd van de meerlagige invulling van het

kanten erfgoed. De Hoge Raad fungeert als het ware als koepel-

organisatie voor kantverenigingen en andere geïnteresseerden in

kant in Vlaanderen en profileert zich als landelijk aanspreekpunt.

Wie meer informatie over de Hoge Raad zelf wil of over kant, kan

bij hen terecht via de onderstaande coördinaten. Plannen voor een

echte en virtuele tentoonstelling in 2005 en een publicatie (in

samenwerking met het VCV) over hedendaagse kant nemen even-

eens vaste vorm aan. Wordt vervolgd … �
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Machinale kant, circa 1920. ©KMKG


