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Stoelenmatten
Rien Stuijts oefent sinds 1991 het

Eeuwenoude vlechttechniek

ambacht uit van mandenmaker en
stoelenmatter. In 2016 bestond zijn
firma in Zundert 25 jaar. Een jaar
daarvoor werd het ‘Stoelenmatten
in Zundert’ bijgeschreven in de
Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland.

Een stoelenmatter vlecht de
zittingen van een stoel. Het gebruik
van natuurlijke materialen voor
stoelzittingen is al meer dan 6.000
jaar bekend. Restanten van dergelijke
zittingen zijn in Egypte gevonden en
dateren van circa 4.000 jaar voor Chr.

Marrigje van den Dragt,

De gebruikte materialen verschillen
van streek tot streek. Omdat er in
Nederland van oudsher met name
veel biezen voorhanden waren,
gebruikte men deze voor de stoelen.
Een bekende streek van deze biezen
(de naam zegt het al) was de
Biesbosch. Maar ook ‘De Kop van
Overijssel’, de streek rond Giethoorn
en Genemuiden, stond bekend om
prima biezen. Door de vraatzucht van
de ganzen en andere watervogels is
de oogst van biezen nagenoeg in zijn
geheel verdwenen. Momenteel komen
de biezen voornamelijk uit Polen,
Oost-Duitsland en Portugal.
Andere materialen waar stoelenmatters mee werken zijn pitriet,
stoelriet, papiersnoer en touw.
De overeenkomst tussen deze
materialen is dat ze alle plantaardig
zijn en daarmee duurzame
materialen zijn.

in opleiding bij Rien, wil naast een
parttime baan in de verpleging een
eigen bedrijfje in stoelenmatten te
beginnen.

Kees Heurkens is een van de
mensen achter Yksi Ontwerp in
Eindhoven. De ontwerpen van Yksi
tonen vaak een ambachtelijke
finesse.

Maarten Strang is een jonge
ontwerper in Arnhem, wiens
afstudeerproject, afgelopen
jaar, opviel door zijn hang naar
en vertaling van ambachtelijke
technieken met nieuwe materialen.

De vlechttechniek van de stoelenmatter is enigszins vergelijkbaar
met weven. Door het vlechten met
stoelriet ontstaat een gaatjespatroon
dat lijkt op honingraten. Dit patroon
wordt in zes lagen aangebracht.
Het meeste werk voor een stoelenmatter betreft tegenwoordig het
restaureren van oude stoelen en
hun matten. Hier in het Nederlands
Openluchtmuseum is in diverse
huizen nog het ambachtelijke werk
van stoelenmatters te bezichtigen.

