
Kant
De term kant wordt gebruikt sinds 1545 en wordt gede� nieerd als een 
opengewerkte stof, bestaande uit een vlechtwerk van draden. 

Zij wordt gemaakt hetzij met een naald, een technische ontwikkeling van het 
borduren die traditiegetrouw wordt toegedragen aan Italiaanse vrouwen met 
een arbeidsloon uit de streek van Venetië, hetzij met klosjes, een techniek 
die ontsprong uit het passementswerk (boordenweverij), toegedragen aan 
Vlaanderen. 

Haar productie ontwikkelt zich in de 17e eeuw in Italië, Vlaanderen en Frankrijk, 
in privé- of zelfs familie-ateliers, kloosters, weeshuizen en vanaf 1665 ook in 
staatsateliers. 

Kant is een luxe-product en versiert de kleding van de kerkelijke stand en haar 
kledij voor de liturgie en de kleding voor de adel en diens linnengoed. 

In de 18e eeuw ontwikkelt en vernieuwt de kunst van het kantwerken zich 
dankzij de groei  van de linnen-cultuur en de toename van de commerciële 
uitwisselingen tussen de Europese landen. Talrijke steden creëren hun eigen 
stijl : Alençon, Sedan en Argentan naaldkant; Brussel, Mechelen, Binche, le Puy- 
en-Velay, Valenciennes, Rijsel/Lille en Belle/Bailleul kloskant. 

De Franse Revolutie brengt de productie tot stilstand. 
In de 19e eeuw kent het kantwerk een gedeeltelijke heropleving. Zij wordt 
gebruikt door de  bourgeoisie en ook voor het vervaardigen van streekkledij. 

De mechanische kant, die rond 1830 in Engeland ontstaat, breidt zich ook 
uit naar Frankrijk (Kales/Calais en  Lyon). Het wordt nu mogelijk om met veel 
minder kosten de handgemaakte kant na te maken. Deze laatste verdwijnt 
praktisch in het begin van de 20e eeuw. Draden van katoen vervangen het 
linnen. 

Onder het Tweede Franse Keizerrijk (1852-1870) kent de zwarte kant uit 
Chantilly een aanzienlijk succes, onder impuls van keizerin Eugénie, die ook 
sjalen, ombrella’s en waaiers in de mode bracht. 

Sinds enkele decennia kent de handgemaakte kant in vele streken een 
heropbloei als vrijetijdsbesteding. 
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