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Joseph Marie Jacquard had het ingenieuze idee om een machine te maken die het

weefgetouw regelt door middel van een keten van ponskaarten. Deze zijn samen geregen in

een ononderbroken reeks. In elke kaart zijn meerdere rijen gaten gestanst, waar doorheen

garen worden gespannen. Eén kaart komt precies overeen met één rij van het ontwerp.

Een revolutionair apparaat, want hiermee werd het proces om moeilijke stoffen als damast,

brokaat of matelassé te weven vergemakkelijkt. Stoffen die

in de 19 eeuw, ten tijde van de uitvinding van deze weefmachine, enorm populair waren.

Pas anderhalve eeuw later werd er een elektronische variant van de machine ontwikkeld

door de Bonas Machine Company. Elektronische Jacquard weefmachines zijn heel kostbaar

en worden dan ook nauwelijks ingezet voor massaproductie-artikelen. De Jacquard-

weeftechniek is behalve voor modestoffen ook uitermate geschikt voor (wand)kleden en

interieurstoffen. Ons eigen Nederlandse TextielLab, onderdeel van het TextielMuseum

Tilburg, beschikt over drie Dornier Jacquard grijperweefmachines waar ontwerpers hun

Jacquard-creaties kunnen laten maken.

Project Jacquard
Interessant weetje: het principe van de ponskaarten van de Jacquard weefmachines en hoe

hiermee een verscheidenheid aan patronen ontwikkeld kon worden, vormde de basis voor

computerprogrammering en data entry. Het innoverende textielproject ‘Project Jacquard’,

dat vorig jaar door Google en Levi’s werd geïnitieerd, omvat dus zowel de textiele als

gedigitaliseerde toepassing, waarbij technologie wordt ‘ingeweven’.

Vele vormen
Doordat Jacquard een weeftechniek is, is het geen textielsoort. Jacquard maakt het

mogelijk om, op vrijwel elk weefsel, van afzonderlijke kettingdraden een gestructureerd

patroon te maken en is daarmee steviger en kleurvaster dan een geprint patroon. Het wordt

toegepast in vele vormen en stoffen, dus kunnen we spreken van diverse ‘Jacquards’.

Herkenbare voorbeelden zijn damast; meestal vervaardigd uit zijde, linnen of katoen en met

een uitgebreid iriserend patroon. Daarnaast kennen we de zwaardere variant van damast:

brokaat. Tegenwoordig wordt Jacquard ook toegepast in polyester, viscose, spandex en

acryl.

Dries van Noten, Gucci en Valentino
Met behulp van Jacquard zijn kledingontwerpen enorm te verfraaien en te verrijken. En

gelukkig zijn mooie rijke stoffen weer een aantal seizoenen de trend. Dries van Noten is een

groot liefhebber. Zijn rijke collecties bevatten regelmatig Jacquard. Alessandro Michele van

Gucci gebruikt veel brokaat en verder zagen we bij McQueen, Temperley London, Valentino,

Ermanno Scervino en Fendi diverse uitingen van Jacquard in de lente-zomercollecties.

mDeze trend wordt doorgetrokken naar het daaropvolgende herfst-winter seizoen 2018.

Daar zagen we Jacquardbrokaten en -breisels- bij onder andere Prada, Victoria Beckham,

Nº21, MSGM, Etro, Dior, Dolce & Gabbana, Moncler Gamme Rouge, Alberta Ferretti en Stella

McCartney. Tijdens onze MBFWA kwam Jacquard voorbij bij Spijkers & Spijkers in een

bomberjack, bij Maaike van den Abbeele in kleding én in een tas en bij Alexandra Frida in

een kort jasje.

In de categorie Mode ABC en textielkennis: wat is Jacquard? Laten we
beginnen met: ‘wie’ is Jacquard? De naam van de weeftechniek – want dat
is Jacquard uiteindelijk – is afgeleid van de naam van de uitvinder van de
weefmachine die deze techniek mogelijk maakt, de Fransman Joseph
Marie Jacquard. Maar waarom heeft deze uitvinding de mode zo verrijkt?
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Een ontwerp van Pauline van Dongen dat tot stand kwam met behulp van de Jacquard weefmachine van het TextielLab. ©Pauline van
Dongen

"Het innoverende textielproject ‘Project
Jacquard’, dat vorig jaar door Google en
Levi’s werd geïnitieerd, omvat zowel de
textiele als gedigitaliseerde toepassing,
waarbij technologie wordt ‘ingeweven’"
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2/8 Een creatie van Maaike van den Abbeele tijdens Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam januari 2017.

3/8 Een Jacquard geweven jas van Dries van Noten.

4/8 Een creatie uit de collectie van Dolce & Gabbana, herfst/winter 2017.

5/8 Ook Alexandra Frida koos voor Jacquard tijdens Mercedes-Benz Fashionweek Amsterdam januari 2017.

6/8 Jacquard van Prada.

7/8 Spijkers & Spijkers toonden een Jacquard geweven bomber tijdens Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam januari 2017.

8/8 Een creatie met Jacquard van Victoria Beckham.
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