
Rotan en Rotandorp 

Mensen kunnen heel wat maken met hun 
handen. Vlechten is misschien wel een van 

de oudste vormen van handenarbeid. Van 
riet maakte men in Nederland al heel lang 

geleden mandjes. Behalve riet gebruikten de 
vlechters ook wel de takken van de 

wilgenboom (wilgentenen). In de tropen, 
bijvoorbeeld in Indonesië, maakten en 

maken ze allerlei voorwerpen van rotan of 
palmbladeren. 

Rotan is de stengel van een klimpalm die 
alleen groeit in tropische streken. 

Noordwolde was vroeger het rietvlecht-dorp. In 
dat gebied bestond veel armoede. De mensen 
woonden in plaggenhutten. Om toch wat te 
verdienen, begonnen ze met het vlechten van 
korven en matten. Ook maakten ze heide-
bezems. Met al die dingen die ze thuis 
gemaakt hadden, gingen ze op pad. Door hee! 
Friesland boden ze hun producten te koop aan. 
Het was het begin van een grote rietvlecht-
industrie in Noordwolde. 

In 1866 kwam er zelfs een speciale school 
waar de kinderen matten leerden vlechten. Er 
werden ook andere voorwerpen gemaakt, bij-
voorbeeld stoelen. 
Toen werd ook de rotan voor het eerst 
gebruikt. Er kwamen werkplaatsen en de riet-
en rotanindustrie groeide en groeide. 
In 1890 werden er bijvoorbeeld al 75.000 stoe- 

len verkocht. 
Maar de con-
currentie was 
groot. 

Ook in het 
buitenland 	-- 	. 
werden veel 
van dezelfde 
producten 	.. 
gemaakt. Het - 	.\ 

werd steeds 
belangrijker 	 - 
dat de 	

-. 
onderwijs 
kregen. 
Daarom kwam in Noordwolde de 'Rijks Riet-
vlechtschool'. Het was de eerste school voor 
beroepsonderwijs in Nederland. Koningin 
Wilhelmina, de grootmoeder van koningin 
Beatrix, opende het schoolgebouw in 1912. 

Al snel gebruikten de vlechters geen wilgen-
tenen en riet meer. Alles werd gemaakt van 
rotan dat meestal uit Indonesië kwam. 
Honderden mensen in Noordwolde en omge-
ving verdienden hun brood in de rotanindus-
trie. 

Tegenwoordig zijn er nog maar een paar 
rotan(meubel)fabrieken over. Die gebruiken 
manou. Dat is de naam voor de dikke stengel 
van de rotanpalm. 

Opdracht 
Teken in de vakjes hieronder een paar moderne meubelen. Maak vooral je eigen (f(7ntasie)ontwerpen. 

Giet.kweraI2O jaor.  


