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Oprichting van de Stichting Wilg en Mand (Persbericht)

Op 26 september 1980 is te lJsselstein door een aantal

mensen

die sterk betrokken zijn bij de mandenvlechterij de Stichting
I7ilg en Mand opgericht.
Doel van de Stichting

is:

-

het stimulere{r-.yan de belangstelling voor de mandenmakerij
en de griendkulruur;
- bevordering van behoud, uitbreiding en overdracht van kennis van vlechttechnieken met wilgeteen alsmede van de teelt
van de benodigde wilgentwijg;
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere:
- meer bekendheid aan het ambacht te geven;
- het organiseren van kursussen in het mandenvlechten te stimuleren;
- de opleidingsmogelijkheden tot bevoegd kursusleider te realiseren.

Door de aanleg en ouderhoud van snijgrienden.-te stimuleren
moet in de grondstofvoorziening van vlechtmateriaal voorzien
worden.

Naast deze direkt praktische zaken

wil de Stichting

historische

gegevens vastleggen en musea en verzamelaars adviseren

bij

aan-

leg en onderhoud van mandenkollekties.
In de vorige eeuw en het begin van deze eeuw werden in Nederland jaadijks honderdduizenden verpakkingsmanden vervaardigd onder andere voor aardappelen, bloembollen, planten, rurf,
vis, hooi, porselein e.d., maar ook flessemanden voor de farmaceutische industrie en dan niet te vergeten het burgerwerk zoals
boodschappenmandjes, eiermanden, vleesmanden, wasmanden,
stofmandjes, hondenmanden en wiegen.
Doordat in de loop der tijden andere verpakkingsmaterialen be-

schikbaar kwamen ook in de vorm van kunststoffen die goedkoper en soms beter waren is het aantal mandenmakers dat
vroeger enige duizenden bedroeg, om ekonomische redenen
langzaam sterk verminderd zodat er nu nog maar enkele vakbekwame vlechters over zijn.
Het zeer oude ambacht van mandenmaker dreigt dus door gebrek aantvakkundige mandenmakers in Nederland geheel uit te
sterven, hoewel er wel nog een behoefte aan bepaald mandwerk
bestaat.
Dat de belangstelling voor manden in Nededand groot is, blijkt
uir de import uit andere landen, vooral uit het Verre Oosten.

goede kwaliteir te krijgen. Deze teen wordt in ongeschilde
(grauwe), geschilde (witte) of gebuffte (kastanjebruine) vorm
voor het vlechten gebruikt en levert daar vakbekwame mandenvlechters een stevig en duurzaam produkt.
Deze in de loop der eeuwen steeds verbeterde Nederlandse
vlechttechniek dient bewaard te worden.
De Stichting lilírilg en Mand is in het leven geroepen om de in
vele eeuwen verworven kennis vast te leggen in woord en beeld.
Dit is echter onvoldoende om handvaardigheid uit te leren. De
Stichting wil daarom bewerkstellingen dat oudere, nog werkzame mandenmakers hun ambacht overdragen aan jongeren die
hier interesse en handigheid in willen krijgen.
Her Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:
Ch. If. Vink te IJsselstein, voorzitter
C. Tutein Nolthenius te Oisterwijk, sekretaris
H. P. Verboord te Vlijmen, penningmeester
P. van den Dool te Boskoop
A. van 't Hoog te Heerde
G. M. Pot-Van Regteren Altena te Schoorl
A. Westendorp te Heerde.
Belangstellenden kunnen door aanmelding bij het sekretariaat
voor f 15,- per jaar donateur worden waarmee zij de Stichting
steunen in haar doel en waarbij zij tevens via het uit te geven
bulletin \7ilg en Mand op de hoogte gehouden worden van de
onrwikkelingen en aktiviteiten.
Inlichtingen en aanmelding als donateur bij de sekretaris C. Tutein Nolthenius, Nassaulaan 14, 5062 JJ Oisterwijk. TeleÍoon
04242-2238.

Het import vlechrwerk is meest van andere grondstoffen vervaardigd en van een heel andere techniek dan het Nederlandse.
Soms is dit wel dekoratief maar vaak niet erg duurzaam.
In ons land is de wilgeteen in de loop der jaren veredeld om een
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aand.aan gingen d.e aele kokkelmanden naar Harhngen, adn u)da/ze uerden dooruerkocht. Harlingen, 1962.

