
Op	  zoek	  naar	  een	  toekomst	  voor	  het	  passementambacht	  	  
	  
Via	  een	  Meester-‐‑Leerlingtraject	  leren	  modeontwerpster	  Helena	  De	  Smet	  en	  textiel	  
vormgever	  Veerle	  Tytgat	  de	  technieken	  van	  passementerie	  van	  Michel	  
Moeremans.	  In	  hun	  zoektocht	  naar	  manieren	  om	  dit	  ambacht	  nieuw	  leven	  in	  te	  
blazen	  zetten	  ze	  een	  aantal	  Collective	  Wisdom	  Sessies	  op	  met	  ontwerpers	  uit	  
diverse	  disciplines,	  zoals	  mode,	  textiel,	  juweelontwerp,	  productontwikkeling	  en	  
interieurvormgeving.	  –	  Elien	  Haentjens	  	  
	  
De	  exacte	  oorsprong	  van	  passement	  is	  niet	  bekend.	  Wel	  staat	  vast	  dat	  het	  ambacht	  
vanuit	  het	  Oosten	  via	  Italië	  in	  onze	  regio	  is	  beland,	  en	  dat	  het	  hier	  in	  de	  Renaissance	  tot	  
bloei	  kwam.	  Ook	  ten	  tijde	  van	  Louis	  XIV	  waren	  de	  luxueuze,	  complexe	  textieltechnieken	  
geliefd	  bij	  de	  inrichting	  van	  de	  interieurs.	  Met	  de	  industrialisatie	  eind	  negentiende	  eeuw	  
werd	  het	  decoratieve	  textiel	  ook	  toegankelijk	  voor	  de	  nieuwe	  rijken.	  	  
	  
Hoewel	  het	  ambacht	  tot	  de	  jaren	  1990	  zowel	  rond	  Aalst	  als	  in	  West-‐‑Vlaanderen	  een	  
bloeiende	  traditie	  kende,	  is	  de	  productie	  gedelocaliseerd	  naar	  het	  Verre	  Oosten.	  Dat	  
hangt	  samen	  met	  de	  veranderende	  smaak	  en	  met	  de	  algemene	  verhuis	  van	  de	  
textielindustrieën	  naar	  Oost-‐‑Europa	  en	  later	  het	  Verre	  Oosten.	  Intussen	  schieten	  er	  in	  
België	  nog	  maar	  drie	  bedrijven	  over,	  en	  is	  Michel	  Moeremans	  een	  van	  de	  weinigen	  die	  
het	  ambacht	  perfect	  beheerst.	  	  
	  
Tijdens	  de	  Collective	  Wisdom	  Sessies	  zijn	  de	  deelnemers	  het	  er	  meteen	  over	  eens	  dat	  
het	  ingenieuze	  ambacht	  sowieso	  een	  toekomst	  moet	  hebben.	  Aangezien	  het	  al	  sinds	  de	  
Renaissance	  bestaat,	  en	  pas	  de	  laatste	  dertig	  jaar	  in	  de	  vergetelheid	  is	  geraakt,	  zou	  het	  
bijzonder	  jammer	  zijn	  om	  dit	  eeuwenoude	  ambacht	  in	  onze	  contreien	  een	  stille	  dood	  te	  
laten	  sterven.	  Een	  van	  de	  aspecten	  die	  passement	  zo	  fascinerend	  maakt,	  zijn	  de	  
eindeloze	  onderlinge	  combinaties.	  Bovendien	  zorgde	  de	  onderlinge	  concurrentie	  voor	  
een	  constante	  vernieuwing,	  zoals	  uit	  de	  archieven	  blijkt.	  	  	  
	  
China	  versus	  Japan	  
Een	  van	  de	  redenen	  waarom	  vrijwel	  alle	  decoratieve	  banden	  en	  lintjes	  nu	  uit	  het	  Verre	  
Oosten	  komen,	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  nieuwe	  en	  snellere	  machines.	  Die	  hebben	  
weliswaar	  als	  nadeel	  dat	  ze	  een	  hogere	  minimumafname	  vereisen.	  Tegelijk	  kunnen	  
documentaires	  over	  de	  organisatie	  van	  de	  industrie	  in	  China	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  moed	  
je	  in	  de	  schoenen	  zakt.	  Het	  lijkt	  wel	  of	  we	  in	  Europa	  één	  groot	  Bokrijk	  worden.	  	  
	  
Al	  kan	  de	  vraag	  gesteld	  worden	  of	  China	  het	  juiste	  voorbeeld	  is.	  Deelnemers	  opperen	  dat	  
het	  misschien	  interessanter	  is	  om	  de	  blik	  op	  Japan	  te	  richten.	  Terwijl	  optimalisatie	  er	  
zeker	  ook	  een	  doel	  is,	  weten	  Japanners	  de	  zaken	  zo	  uit	  te	  puren	  dat	  ambacht,	  innovatie	  
en	  digitalisering	  er	  hand	  in	  hand	  gaan.	  Vanuit	  een	  enorm	  respect	  voor	  traditie,	  dat	  diep	  
geworteld	  is	  in	  de	  Japanse	  cultuur,	  en	  een	  groot	  respect	  en	  geduld,	  slagen	  ze	  erin	  om	  de	  
vooruitgang	  en	  optimalisatie	  te	  laten	  samengaan	  met	  het	  behoud	  van	  ambachtelijke	  
technieken.	  	  
	  
De	  Japanse	  cultuur	  toont	  dat	  het	  niet	  per	  se	  nodig	  is	  om	  alle	  traditionele	  technieken	  te	  
vervangen,	  maar	  dat	  we	  dat	  erfgoed	  ook	  levend	  kunnen	  houden.	  We	  moeten	  dit	  dus	  
eerder	  zien	  als	  twee	  bewegingen:	  de	  skills	  en	  knowhow	  van	  verfijnde	  ambachtelijke	  
technieken	  enerzijds	  en	  de	  snelle	  digitalisering	  en	  productie	  anderzijds.	  Daarom	  is	  het	  



interessant	  om	  minder	  naar	  het	  verleden	  te	  kijken,	  en	  vanuit	  het	  terugbrengen	  van	  het	  
ambacht	  tot	  de	  essentie	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  een	  hernieuwde	  relatie	  met	  passement.	  	  
	  
Van	  decoratief	  naar	  ruimtelijk	  
Een	  ander	  pijnpunt	  dat	  wordt	  aangehaald,	  is	  de	  schaal	  van	  passement.	  Momenteel	  kan	  je	  
banden	  maken	  van	  maximaal	  dertig	  centimeter	  breed.	  Wat	  betreft	  de	  lengte	  is	  er	  geen	  
limiet.	  Terwijl	  sommige	  ontwerpers	  dat	  detail	  boeiend	  vinden,	  werkt	  het	  voor	  de	  
meesten	  eerder	  beperkend.	  Daarom	  wordt	  de	  vraag	  gesteld	  of	  het	  niet	  nodig	  en	  mogelijk	  
zou	  zijn	  om	  passement	  uit	  zijn	  puur	  decoratieve	  context	  te	  halen,	  en	  te	  vertalen	  naar	  
grotere	  textiele	  toepassingen.	  	  
	  
Met	  dat	  doel	  voor	  ogen	  zou	  er	  aan	  de	  machines	  zelf	  gesleuteld	  kunnen	  worden.	  Een	  
boeiend	  voorbeeld	  zijn	  de	  machines	  die	  nu	  al	  gebruikt	  worden	  om	  carbon	  te	  vlechten	  of	  
de	  wikkelmachine	  die	  Anton	  Alvarez	  ontwierp.	  Een	  andere	  optie	  is	  het	  ontwikkelen	  van	  
een	  nieuwe,	  betaalbare	  machine	  via	  open	  source.	  	  	  
	  
Vanuit	  deze	  vragen	  komen	  de	  deelnemers	  tot	  het	  besluit	  dat	  het	  boeiend	  zou	  zijn	  om	  
passement	  uit	  zijn	  context	  te	  halen	  en	  ruimtelijk	  toe	  te	  passen.	  Daarbij	  zou	  een	  mens	  als	  
een	  soort	  levende	  ‘fadefuhrer’	  (=draadgeleider)	  kunnen	  functioneren.	  Net	  zoals	  de	  
meidans	  gerelateerd	  is	  aan	  de	  koordvlechtmachine	  zou	  het	  interessant	  zijn	  om	  op	  basis	  
van	  passement	  een	  choreografie	  te	  ontwikkelen,	  en	  zo	  dus	  de	  omgekeerde	  beweging	  te	  
maken	  en	  het	  passementgetouw	  terug	  te	  vertalen	  naar	  een	  performance.	  	  
	  
Door	  de	  techniek	  en	  het	  mechanisme	  te	  vermenselijken,	  terug	  te	  brengen	  tot	  de	  essentie	  
en	  uit	  te	  vergroten	  is	  het	  makkelijker	  om	  er	  inzicht	  in	  te	  krijgen	  en	  om	  de	  technieken	  op	  
een	  andere	  manier	  te	  begrijpen.	  Vanuit	  een	  participatief	  traject	  kan	  er	  zo	  terug	  een	  
toegepaste	  vormgeving	  ontstaan.	  	  
	  
Passement	  als	  communicatiemiddel	  
Daarnaast	  zou	  passement	  gelinkt	  kunnen	  worden	  aan	  communicatie	  die	  verband	  houdt	  
met	  aspecten	  als	  verbinding,	  afstoting	  of	  spanning.	  Zou	  je	  dit	  soort	  emotionele	  
begrippen	  bijvoorbeeld	  makkelijker	  begrijpbaar	  kunnen	  maken	  door	  ze	  te	  visualiseren	  
via	  een	  universeel	  ambacht	  als	  passement?	  Kan	  passement	  in	  deze	  zin	  een	  kwalitatieve	  
rol	  spelen	  in	  de	  maatschappij	  of	  vanuit	  sociologisch	  standpunt?	  	  
	  
Ook	  draadspelletjes	  als	  cat’s	  cradle	  hebben	  een	  relatie	  met	  taal	  en	  communicatie,	  en	  in	  
de	  zeilwereld	  wordt	  de	  snelheid	  aangegeven	  in	  knopen.	  De	  link	  tussen	  taal,	  antropologie	  
en	  textiel,	  waarbij	  de	  samenleving	  bijvoorbeeld	  als	  een	  weefsel	  wordt	  gezien,	  kan	  dus	  
zeker	  gelegd	  worden.	  	  
	  
Daarnaast	  kan	  ook	  de	  link	  met	  muziek	  worden	  gelegd.	  Zo	  worden	  in	  sommige	  etnische	  
culturen	  handleidingen	  al	  zingend	  gedeeld,	  of	  gaat	  het	  samen	  werken	  gepaard	  met	  een	  
lied.	  De	  vreugde	  tijdens	  het	  werkproces	  is	  belangrijker	  dan	  het	  resultaat	  zelf.	  Dit	  staat	  in	  
schril	  contrast	  tot	  onze	  manier	  van	  werken,	  waarbij	  machines	  en	  werktuigen	  ontwikkeld	  
worden	  voor	  individueel	  gebruik.	  	  	  
	  
De	  toekomst	  is	  verzekerd	  
Om	  deze	  nieuwe	  mogelijkheden	  te	  onderzoeken	  is	  het	  belangrijk	  om	  telkens	  opnieuw	  
terug	  te	  keren	  naar	  de	  basis.	  In	  plaats	  van	  te	  vertrekken	  van	  de	  industriële	  processen	  is	  



het	  daarom	  beter	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  manuele	  essentie	  van	  de	  techniek,	  en	  die	  als	  
vertrekpunt	  te	  nemen.	  Dat	  we	  momenteel	  de	  oorsprong	  van	  passement	  niet	  meer	  
kennen,	  is	  problematisch	  voor	  ons	  begrip	  ervan	  en	  de	  mogelijke	  hernieuwing.	  	  
	  
Daarnaast	  lijkt	  het	  relevant	  om	  heel	  hands-‐‑on	  tewerk	  te	  gaan,	  en	  al	  doende	  het	  materiaal	  
en	  de	  technieken	  beter	  te	  leren	  kennen.	  Dat	  sluit	  perfect	  aan	  bij	  de	  hedendaagse	  context	  
waarin	  steeds	  meer	  ontwerpers	  ervoor	  kiezen	  om	  terug	  echte	  makers	  te	  worden.	  Ze	  
laten	  hun	  schermen	  voor	  wat	  ze	  zijn,	  en	  zoeken	  opnieuw	  tactiliteit	  en	  traagheid	  op.	  Het	  
contact	  met	  de	  maakplaats	  geeft	  hen	  energie.	  Meer	  dan	  om	  pure	  rendabiliteit	  gaat	  het	  
terug	  om	  de	  poëtische	  kwaliteiten.	  Cocreatie	  en	  onderzoek	  van	  nieuwe,	  natuurlijke	  
materialen	  zijn	  hierin	  cruciaal.	  	  
	  
Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  passement	  op	  een	  correcte	  manier	  wordt	  bewaard,	  is	  het	  
belangrijk	  om	  de	  essentiële	  mechanismen	  eruit	  te	  destilleren.	  Tegelijk	  lijkt	  het	  een	  
beetje	  gevaarlijk	  om	  louter	  artefacten	  en	  hun	  handleiding	  in	  een	  tijdscapsule	  te	  steken.	  
Om	  de	  kennis	  ten	  allen	  tijde	  snel	  te	  kunnen	  reactiveren	  lijkt	  het	  wenselijk	  om	  twee	  
zaken	  te	  bewaren:	  de	  artefacten	  en	  hun	  handleiding,	  maar	  ook	  de	  ervaring	  en	  het	  
inslijten.	  In	  die	  zin	  zou	  er	  wel	  tenminste	  één	  persoon	  het	  ambacht	  als	  levend	  erfgoed	  in	  
ere	  moeten	  houden.	  Zodat	  het	  meesterschap	  kan	  worden	  overgedragen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


