De historie van de vlechtwerkstoel. Van spiraal- en geslagen vlechtwerk en
matwerk naar design voor massaproductie
Koos Rauws

Zo, na deze hartenkreet gaan we kijken naar de
vlechtwerkstoel. Een vlechtwerkstoel bestaat
geheel of deels, bijvoorbeeld de zitting of rug, uit
vlechtwerk. Kort door de bocht gezegd kunnen we
het vlechtwerk onderverdelen in drie vlechttechnieken: spiraalvlechtwerk, geslagen vlechtwerk en
matwerk.
Geschiedenis van de vlechttechnieken
Kunstenaars en schrijvers uit een ver verleden geven
ons, met hun eigen artistieke inbreng, een indruk
hoe de vlechtwerkstoel er toen uitzag. De archeologie geeft ons het artefact, zonder hun tussenkomst,
het is wel min of meer aangetast is door de tand
des tijds.

Figuur 1 Rieten eendenbroedkorf van Kees Terpstra uit
Wijckel, 2017.

Spiraalvlechtwerk
In Mari, Syrië, is een 52 cm hoog beeld gevonden
van een man, Ebih-Il, die op een spiraalvlechtwerktroon zit.5 Zijn uiterlijk en kleding zijn weergegeven in de stijl die past in het Assyrië van 2340
v.Chr. Maar de aan de voorkant afgeplatte spiraalvlechtwerkcilinder is wel zeer realistisch weergegeven (figuur 4). In dezelfde omgeving6 vinden we
exact hetzelfde spiraalvlechtwerk als afdrukken in
gebakken aardewerk dat gedateerd is op 6300 v.Chr.
(figuur 5 en 6).
Wij kennen het spiraalvlechtwerk van de strooien
bijenkorven. Deze bestaan uit een streng van plantmateriaal zoals stro, die oneindig aangevuld kan
worden, en een binding die voor de samenhang
zorgt door de streng op de onderliggende spiraal
met een min of meer schuine steek vast te hechten.
Voor de binding gebruikte men vroeger een gespleten bramenstreng of getwijnd plantmateriaal, maar
tegenwoordig zien we meestal rotan-scheen/rotanvlechtband gebruikt (figuur 7).
In het begin van de middeleeuwen7 zien we Maria
op een ivoren paneeltje afgebeeld in een knopstoel
die bekleed is met spiraalvlechtwerk dat heen en
weer is gevlochten (figuur 8 en 9). Zelfs puur
spiraalvlechtwerk kan een behoorlijk robuuste
constructie opleveren. Een beschutting gevende
‘kraamstoel’8 met overkapping zien we door de
prior gebruikt worden bij de haard (figuur 10).9
In de moderne tijd wordt de spiraalvlechtwerkstoel
nog steeds gemaakt op de Orkney-eilanden. Bomen
zijn daar vrijwel afwezig en men was aangewezen
op de lokale grassen. De strooien streng wordt

Figuur 2 Reumalijder boven een dampbad. Uit: De nieuwe
natuurgeneeswijze Bilz, Friedrich Eduard ca. 1923. Links een
paar Thonet-stoelen nr 14 met rotan-scheen zitting, uit 1859.
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Een stoel van riet bestaat niet
Een eendenbroedkorf (figuur 1) 1 kan wel gemaakt
zijn van riet dat aan de oever groeit,2 maar dan moet
het jonge riet wel gemaaid zijn vóór midzomer,
dan heeft het nog min of meer de eigenschappen
van stro. Volwassen riet wordt gebruikt door dakdekkers. Vroeger gebruikten stukadoors de rietmat
als drager voor plafonds. In de volksmond werd
en wordt nog steeds het woord riet gebruikt voor
verschillende begrippen, variërend van wilgenteen,
bamboe, rotan, rotan-scheen3 voor het maken van
een gaatjesmatzitting, en pitriet (figuur 2). In een
museale omgeving waar de objecten gefotografeerd, beschreven en gepubliceerd worden zijn de
woorden ‘riet’ en ‘rieten’ af te raden (figuur 3).4 De
techniek is ‘vlechtwerk’, en het materiaal kan van
alles zijn, van stro tot kunststof - maar geen riet!
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Figuur 3 Verwijzingen naar rieten stoelen in de database
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (http://www.
collectienederland.nl/search/?q=rieten+stoel).

Figuur 7 Spiraalvlechtwerk van een strooien bijenkorf.

Figuur 4 Assyriër Ebih-II, nu-banda (http://www.louvre.fr/en/
oeuvre-notices/statue-ebih-il-nu-banda).

Figuur 8, 9 Maria afgebeeld in een knopstoel, bekleed met
spiraalvlechtwerk, op de ivoren troon van bisschop Maximian
van Ravenna, Italië.
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Figuur 5, 6 Aardewerk met spiraalvlechtwerkafdrukken. Tell
Sabi Abyad, ten noorden van Rakka.

Figuur 14 De verticale ‘staken’ en een gevlochten soepele
‘inslag’ vormen het geslagen vlechtwerk.

Figuur 11 Vlechtend echtpaar met de zogenaamde Orkney chair.

Figuur 15 Detail figuur 14, het slagijzer waarmee de inslag
wordt aangeklopt naast de mand.

Figuur 16 Dea Nutrixfigurine van het Valkhof
Museum, Nijmegen.

Figuur 12 De ‘Transvaalstoel’ van architect Chris Wegerif,
1900. Foto Venduehuis Den Haag (https://wavemaker.
venduehuis.com/auction_lot/51607-chris-wegerif-18591920#lot).
Figuur 13 Detail Orkney-chair, strenggebonden met getwijnd
gras.

Figuur 17 De
achterkant van de
figurine toont de rijk
bewerkte stoel.
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Figuur 10 Prior in een ‘kraamstoel’ bij de haard.
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Figuur 18 Reliëf adoratie Christus door drie magiërs toont een stoel met verticaal visgraatpatroon. Ravenna, marmeren askist van
Santa Andrea.
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vastgezet met touw van getwijnd plantmateriaal. In
1890 werd een grotendeels houten ontwerp met een
strooien rugleuning ingebracht op de Edinburgh
International Exhibition (figuur 11 en 13). Deze
stoel staat sindsdien model voor de Orkney chair.
Architect Chris Wegerif kopieerde circa 1900 de
fraaie constructie van de stoel en gebruikte rotanscheen voor de binding. Hij gaf hem de naam
‘Transvaalstoel’ (figuur 12).
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Geslagen vlechtwerk
Geslagen vlechtwerk bestaat uit verticale ‘staken’
en een gevlochten soepele ‘inslag’ (figuur 14). Om
het vlechtwerk compact te maken kan de inslag
aangeklopt worden met een slagijzer (figuur 15,
naast de mand bij de rechter voet).
Bij wilgenteen kan de bast van het hout geschild
worden met een schilijzer of een houten gespleten
stok. De geschilde ‘witte teen’ is voor in het huishouden, de wasserij en in de winkel, maar voor gebruik
buiten is de ongeschilde ‘grauwe teen’ duurzamer.
De oudste afbeelding van een geslagen-vlechtwerkstoel vinden we bij een figurine in het Valkhof
Museum (figuur 16). Het beeldje toont de Dea
Nutrix met twee kinderen, die echter minimaal zijn
weergegeven,10 net als haar lichaam en de kleren.
Vanuit de Allier-vallei werden deze figurines verspreid door Romeinse soldaten langs de grenzen
van het rijk. Het hoofd en het Romeinse keizerinnenkapsel vond de beeldend kunstenaar belangrijker en heeft hij gedetailleerder uitgewerkt. Maar de
meeste aandacht ging uit naar de achterkant van het
beeldje, de stoel (figuur 17).
De hedendaagse vlechtwerker kan dit visgraatpatroon niet met wilgenteen reconstrueren. Dit
vlechtpatroon is namelijk een product van de kunstenaar die het geslagen vlechtwerk heeft weergegeven vanuit een tweede gezichtspunt, namelijk
schuin van boven, onder een hoek van 45 graden.
De Romeinse schrijver Plinius de Oudere, die onze
streken als cavalerieofficier bezocht heeft, vermeldt
in Naturalis Historia11 dat wilgenteen zeer geschikt
is voor het vlechten van luxe leunstoelen.

Figuur 19 Afbeelding van een van drie werkstukken die de
gezel moest maken om meestermandenmaker binnen de stad te
kunnen worden.

Figuur 20 Jacob Jordaens, ‘Zo de ouden zongen, zo pijpen de
jongen’, 1638.

Figuur 24 Voorbeeld van een stoel met rotan-scheen
'gaatjesmat' uit de tweede helft zeventiende eeuw. Rijksmuseum
Amsterdam, BK-KOG-1417-A.
Figuur 22 Oud-Egyptische stoel uit circa 1500 v.Chr. in het
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Figuur 23 Detail van figuur 22, onderaanzicht matwerk van
gedraaid palmblad van de doam-palm (Hyphaene thebaica). Foto’s
Helbertijn Krudop.

Een tweede gezichtspunt was gebruikelijk op
wandschilderingen12 en op reliëfs13 (figuur 18),
maar op een driedimensionaal voorwerp schept
dit afwijkende gezichtspunt grote verwarring! Bij
vrijstaande kantelbare figurines verwacht je niet
een tweede gezichtspunt.
In de renaissance heeft het mandenmakersgilde14
te Utrecht een afbeelding laten maken van een van
de drie werkstukken die de gezel moest maken om
meestermandenmaker binnen de stad te kunnen
worden (figuur 19). Het is een ‘overdekte kraamstoel’. Jacob Jordaens heeft dit model meerdere

keren zeer nauwkeurig geschilderd (figuur 20). 15
Zonder deze overkapping is de vorm dat wat wij
sinds 1875 een ‘fauteuil’ noemen. De oudste die
bewaard zijn gebleven vinden we als ‘fijnscheenwerk’ in de pronkpoppenhuizen uit de zeventiende
eeuw (figuur 21).16
Matwerk
Wat is matwerk en wat is textiel? Zien we een kussen op de stoel met een ‘gaatjesmat’ van rotanscheen dan is men eensgezind om de gaatjesmat
tot het vlechtwerk te rekenen en de kussenovertrek
wordt textiel genoemd. Maar deze twee begrippen
overlappen elkaar dikwijls. Het is een kwestie van
definitie. Zijn de ‘draden’ fijn dan lijkt het op textiel. Bij vlechtwerk denken we aan grover materiaal
zoals vlasstengels, rotan-scheen, biezen, papier,
plastic-koord etc.
Een oud-Egyptische stoel uit circa 1500 v.Chr. in
het Rijksmuseum van Oudheden heeft een zitting
van diagonaal matwerk dat door geboorde gaatjes
in de houten regels is gevoerd en vastgezet (figuur
22 en 23). De streng kan als één lange draad, als
een ‘schoenveter’, door de gaten in het hout geregen zijn. Na enige tijd zal de spanning in de mat
zich optimaal aangepast hebben aan de gebruikers.
Wanneer via de VOC de Nederlanders in ZuidoostAzië kennismaken met de eigenschappen van de
rotanschil wordt deze als rotan-scheen gebruikt om
zeer sterke elegante zittingen te maken waar men
zelfs doorheen kan kijken (figuur 24).
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Figuur 21 Poppenhuis van Petronella Dunois. De kleerkamer
met een ‘ziekenstoel’-knopstoel (zwarte glaskralenknoppen en
bolpoten) wilgenteen fijn scheenwerk. Rijksmuseum Amsterdam
BK 14656-188.

9

Twaalfde Nederlandse Symposium Hout- en Meubelrestauratie
10

Figuur 25 Afbeelding patent van een 'rotanweefmachine'
waarop een mat met haakse 'draden' wordt geweven en met
een soort kurkentrekker-naald de S- en Z-diagonalen erdoor
worden getrokken.

Figuur 28 De techniek van het matten met biezen.

Figuur 26 Prefab-matten van rotan-scheen.

Figuur 29 De stoelenmatter aan het werk met aan elkaar
geknoopte biezen.

Figuur 27 Prefab-matten van rotan-scheen.

Figuur 30 Fiber rushversterkt met ijzerdraad.

Figuur 33 Een zitting van Deens papierkoord.

Rotan, een liaan uit de familie der palmen, bestaat
binnen de sterke schil eigenlijk uit een dikke bundel
bladstelen. (Het cambium, een dunne laag delende
‘stamcellen’ die aan de buitenkant bast worden en
aan de binnenkant houtcellen, ontbreekt en dus
ook de diktegroei.) Dit rotan-‘hout’ kan overlangs,
als een ‘geschilde aardappel in een patatsnijder’
versneden worden tot ‘pitriet’ in verschillende diktes en -vormen. Het pitriet is makkelijk te kleuren,
in tegenstelling tot de harde gladde schil.
De in repen gesneden rotanschil is bekend onder de
namen rotan-scheen, rotan-vlechtband, pitband en
stoelmattersband. Het doorhalen en vlechten van
de rotan-scheen is zeer bewerkelijk en dus duur.
In 1903 is reeds een VS-patent verstrekt om op een
soort weefgetouw een mat met haakse ‘draden’ te
weven en bovendien met een soort kurkentrekkernaald de S- en Z-diagonalen te vlechten (figuur
25).17 Deze matten zijn circa een meter breed en
vele meters lang (figuur 26). Voor het toepassen van
de prefab-mat op een stoel moet rond de zitting een
groef gefreesd zijn waarin de mat wordt ingelegd,

bijgesneden, gelijmd en vastgezet met pitriet dat
overlangs de vorm van een wig heeft. Deze prefabmat is minder duurzaam dan de met de hand ‘op
de stoel gevlochten’ mat (figuur 27).

Figuur 32 Deens papierkoord op rol.

Voor de komst van de rotan mat werden stoelen
gemat met een koord, gemaakt van twee à drie in
elkaar gedraaide biezen.18 Was de zitting trapeziumvormig, dan werd eerst met ‘8-jes’ gevlochten
tot het resterende gat vierkant werd. We zien een
‘kruismat’ ontstaan (figuur 28 en 29). Een biezenzitting die met opzet het laagste punt nabij de rugleuning heeft gekregen, een ‘kussenmat’ of ‘enveloppenmat’, zit comfortabeler.
Papier als vlechtmateriaal werd sinds circa 1900
gebruikt in de VS onder de naam fiber rush.19 Het
bestaat uit één strook pakpapier dat gedraaid is. In
1917 versterkte de Amerikaan Marshell Burns Lloyd
het papier met een metalen kern (figuur 30). Door
deze kunstmatige koorden was met behulp van weefgetouwen een mat te vlechten voor de bekleding van

Figuur 34 Detail onderzijde zitting Deens papierkoord.
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Figuur 31 De zogenaamde Lloyd Loom weave.
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Figuur 35 Schommelstoel van Winfield met een frame van
gebogen ijzeren buis.
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stoelframes. Succesvol was de Lloyd Loom weave vanwege de sterkte en de egale ‘gevlochten’ uitstraling
die in alle gewenste kleuren geleverd kon worden
(figuur 31).
In Scandinavië werd circa 1946 het Deens papierkoord geïntroduceerd. Dit is papiertouw dat uit drie
strengen bestaat (figuur 32). Het is sterker dan fiber
rush maar ook veel soepeler dan Lloyd Loom. Het is
verkrijgbaar op een grote klos en kan makkelijk met
de hand op de stoel gevlochten worden. Behalve het
kruispatroon is bij de Scandinavische stoelen een
haaks patroon te vlechten (figuur 33). Eerst worden
de dubbele kettingdraden gespannen en daarna de
dubbele inslag. In principe kan de hele zitting dicht
gevlochten worden met één lange draad. Maar dit is
toch veel minder werk dan de gaatjesmat van rotanscheen. Van de links opgestelde klos met Deens
papierkoord trekken we een lus die wat langer is dan
de breedte van de stoel. Vervolgens vlechten we de
lus tussen de kettingdraden door en aan de rechter
zijkant van de stoelzitting aangekomen gaan we om
het hout naar de binnenzijde van het frame en haken
de lus aan een spijker zoals veters aan veterhaken van
bergschoenen (figuur 34). Rechts en links een beetje
spannen en ook links aanhaken. In één beweging
hebben we twee koorden gevlochten. Dat schiet op.
Vormgeving, arbeid, materiaaleigenschappen
Midden negentiende eeuw komen gebogen vormen
in de mode. Winfield20 maakt een schommelstoel
met elegante gietijzeren buizen (figuur 35), Thonet21
verkrijgt octrooi voor de fabricage van gebogen beukenhouten stoelen (figuur 36), en in de VS en het
Verenigd Koninkrijk worden de uitbundige fancy
chairs van bijvoorbeeld Heywood Brothers22 populair (figuur 37).

Figuur 36 Zogenaamd Thonet-stoeltje van stoomgebogen
beukenhout.

Figuur 37 Een fancy chair van de Amerikaanse fabrikant
Winfield & Co.

Figuur 38 Een voorbeeld van een met rotan-pitriet
omwikkelde vlechtwerkfauteuil.

Figuur 41 Vlechtwerkstoel met een in stukken geknipte
kleurige China-mat.

Werd het rotan-scheen in de zeventiende eeuw
reeds toegepast voor het vlechten van zittingen,
het duurde tot midden negentiende eeuw voordat men ontdekte dat het geschilde rotan zeer
geschikt was om te buigen en als alternatief voor
wilgenteen.
Wanneer rond 1900 architecten in Oostenrijk23 en
Tsjechië, en in Nederland Hendrik Berlage en Chris
Wegerif zich gaan bezighouden met het meubilair
krijgen we hoekige modellen. Vlechtwerkstoelen
worden omwonden met rotan-pitrietwikkelband.
Deze stoelen zijn vaak kleurrijke ontwerpen
(figuur 38).

Een populair Nederlands ontwerp uit eind negentiende eeuw is de vlechtwerkknopstoel van wilgenteen
(figuur 39).24 Aanvankelijk met knoppen die nikkelen
doppen dragen,25 maar later zonder knoppen zodat
de platte vlecht over de armleuning kan doorlopen
tot achter de rugleuning. Het geslagen vlechtwerk
beperkt zich tot het toogveld bovenaan de rug. De
zitting en rugleuning gingen meestal schuil onder
een zelfgenaaid zit-rugkussen dat met lusjes om de
knoppen hing. Een luxere uitvoering had echter een
vaste loper over de zitting en de rugleuning van bijvoorbeeld zeegras of egaal rotan-scheen dat op een
weefgetouw in de vlechtfabriek gemaakt werd. Het is
vijftig jaar geleden dat Phil Bloom op de tv verscheen
in deze stoel (figuur 40).26 De mat in de knopstoel zat
toch wel rianter dan bloot op de harde kale staken.
Deze loper was een in stukken geknipte goedkope
‘China-mat’27 met rode en groene decoratie (figuur
41). Deze knopstoel is waarschijnlijk de meest verkochte vlechtwerkstoel in de twintigste eeuw.

Figuur 40 Phil Bloom, de eerste naakte vrouw op de
Nederlandse televisie in het VPRO-programma Hoepla,
vereeuwigd op een wilgentenen vlechtwerkstoel.

Een dieptepunt qua hoeveelheid vlechtwerk, maar de
top wat ontwerp en verkoopsucces betreft was het
‘kuipje nr 149’ (1955) van de firma Rohé en navolgers.
Slechts tweeënhalve cirkel rotan, en een stalen onderstel om de moeilijke pootconstructie te vermijden.
Verder zijn alleen staken aangebracht (figuur 42).
Dezelfde firma Rohé liep voorop door reeds in 1956
een totaal stalen frame te presenteren en het rotan
compleet te vervangen door kunststof (figuur 43).
De hedendaagse terrasstoel was geboren (figuur 44).
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Figuur 39 Zwart geverfde vlechtwerkstoel van wilgenteen met
een loper van zeegras.
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Figuur 42 Het beroemde ‘kuipje nr. 149’ van firma Rohé.

Figuur 45 Een hedendaags ontwerp van Ikea met rotan
‘gaatjesmat’.

Figuur 43 Stoel van metalen buis en kunststof zitting van
firma Rohé.

Figuur 46 Kruk van Anne de Jongh.

Figuur 44 Een typische terrasstoel van imitatie-rotan zoals we
die uit de horeca kennen.

Figuur 47 Detail van de kruk die geheel uit rotanpalm bestaat.
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Noten
1 100% rieten eendenbroedkorf van Kees Terpstra
uit Wijckel anno 2017.
2 Riet: Phragmites australis (Phragmites communis), een Nederlandse plant die tot de grassenfamilie (Lat. Poaceae) behoort. Ook het Spaans riet
of pijlriet (Lat. Arundo) en het tropische bamboe
(Lat. Bambuseae) behoren tot de grassen.
3 1923 De nieuwe natuurgeneeswijze Bilz, Friedrich
Eduard ca. 1923: p. 1845 Dupasquier reumatische
lijder op een rieten stoel in dampbad.
4 http://www.collectienederland.nl/
search/?q=rieten+stoel.
5 Assyriër Ebih-II, nu-banda: http://www.louvre.
fr/en/oeuvre-notices/statue-ebih-il-nu-banda.
6 Aardewerk met spiraalvlechtwerk afdrukken.
Tell Sabi Abyad, ten noorden van Rakka.
7 ca 550 AD Constantinopel. Troon van bisschop
Maximian, Ravenna Italië.
8 Rauws, Het homoniem kraamstoel, in De
Maasgouw: tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en
oudheidkunde, Vol 136, 2017 – 1, pp. 28-33.
9 Detail: non tussen een prior en een jonge monnik.
Tweede helft vijftiende eeuw naar Pieter Aertsen.
10 De Dea Nutrix-figurine van het Valkhof
Museum komt sterk overeen met die uit
Kent. (https://sketchfab.com/models/fdb18ca2c16244d8bcf0f5d06bef840f ).
11 Plinius (23-79), Naturalis Histora, Salicis … atque
etiam supinarum in delicias cathedrarum aptissimae.
12 Oplontis, Villa Popaea, bezoekruimte 8, wand-

schildering fruitmand. Rauws, ‘Decorations
on the restorated Second Style wall painting
of Oplontis room 23 north’, in Rivista di Studi
Pompeiani, associazione internazionale amici di
Pompei Vol. XXIII (2012), pp. 71-78.
13 Stoel met verticaal visgraatpatroon. Ravenna,
vijfde eeuw, Santa Andrea marmeren askist.
Reliëf Adoratie Christus door drie magiërs.
14 Rauws, ‘De mandenmakersgilden’, in
Vlechtbulletin, nr 44, september 2015, pp. 16-19.
15 Roger Adolf D’Hulst, Jacob Jordaens (1593-1678),
Brussel 1993. 1638 Jacob Jordaens: ‘Zo de ouden
zongen, zo pijpen de jongen’.
16 1676 Amsterdam. Poppenhuis van Petronella
Dunois. De kleerkamer met een ‘ziekenstoel’knopstoel (zwarte glaskralenknoppen en bolpoten) wilgenteen fijn scheenwerk. Rijksmuseum
Amsterdam BK 14656-188.
17 Popular Science, Vol. 115, nr. 2, pp.
120-121. Reseating a chair with cane.
Stoelmattersvlechtband.
18 Biezen, stoelenbies of mattenbies (Lat.
Schoenoplectus lacustris) lijken op gras maar
verschillen doordat ze niet holle leden en massieve knopen hebben maar een met merg gevulde
stengel. Dat geldt ook voor rus (Lat. Juncus).
19 Fiber rush, VS 1904 gedraaid pakpapier als
alternatief voor dun rotan.
20 ‘1840-1850 (made), V&A nr CIRC.20-1961, R.
W. Winfield & Co. (manufacturer) Rocking chairs
were originally made with curved rockers attached to the feet of ordinary chairs. This unusual
type of rocking chair used the curved frame of
the chair to create the rocking motion. Examples
were produced both in tube metal and in strip
metal. During the 1840s, iron tube, normally
used for beds, was adapted for rocking chairs.
Victorian wicker style.’ Gietijzeren buis zoals de
gasbuis voor straatlantaarns. Rond 1900 werd
buigen van stalen buizen mogelijk.
21 http://museum-boppard.de/museumsrundgang/thonet-industrielle-produktion/#industriel
leproduktion.
22 Classic wicker furniture: the complete
1898-1899 illustrated catalog, New York 1982.
(Originally published: Reed & rattan furniture:
Mass., Heywood Brothers and Wakefield Co.,
1898-1899.)
23 Hans Vollmer, 1902, voor Prag-Rudniker
Korbwarenfabrikation.
24 Zie 1990, stoelvlechter aan het werk:
https://www.facebook.com/Wilhelminaoord/
videos/1296825830400806/.
25 Eerste helft twintigste eeuw. De zwart geverfde
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Kentering toepassing vlechtwerk
Maar we zien toch een kentering. Onze terrasstoel
heeft weer geslagen vlechtwerk! Ook de klassieke
rotan-scheen ‘gaatjesmat’ zien we in een hedendaags ontwerp28 weer opduiken. Het matwerk komt
uit Vietnam en een deel van het arbeidsloon komt
voor eigen rekening in dit doe-het-zelfpakket dat zo
efficiënt verpakt is in een doos (figuur 45).
Ten slotte een nieuw ontwerp uit 2017, een krukje
van Anne de Jongh uit Amsterdam. De geverfde mat
die een nieuw patroon kreeg gaat tweemaal om de
hoek van het afgeronde zittingframe en is vastgezet
in doodlopende boorgaatjes met lijm en pluggen.29
Maar het mooiste vind ik natuurlijk dat niet alleen
het matwerk gemaakt is van rotan maar ook de constructie, van centimeters dik rotanpalm (figuur 46,
47). Zoals u ziet, 100% rotan en 0% riet!

15

vlechtwerkknopstoel met zeegras loper en nikkelen doppen op de knoppen. Coll. Elisabeth
Weeshuis Museum in Culemborg.
26 De klassieke vlechtwerkknopstoel komt
in 1967 in het programma Hoepla op de
Nederlandse televisie met de blote Phil Bloom.
27 Zitting en rug bestaan slechts uit staken maar
nu is dit bekleed met goedkope stukken ‘Chinamat’. Dat spaart arbeid.
28 2014, GRÖNADAL Schommelstoel. Ontwerper
Lisa Hilland uit Malmö. Frame deels van essenhout, staal en rotan (semi?-)handgevlochten
matwerk uit Vietnam.
29 Het krukje is door Renate van Biezen bemat.
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Voor informatie over publicaties geschiedenis
Europees vlechtwerk, zie ‘actueel’ bij LinkedIn.
Voor vragen of verwijzingen naar gespecialiseerde vlechters: koos.rauws@gmail.com.
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