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Voorwoord

De voltooiing in 1916 van het Scheepvaarthuis
markeert het begin van een stroming in de toegepaste kunsten die de Amsterdamse School wordt
genoemd en die tot 1940 een stempel drukt op
vormgeving in Nederland. De beoogde oplevering
van het kantoorgebouw voor zes Amsterdamse
rederijen was door de oorlog een jaar vertraagd; het
jaartal 1915 dat eerder in de gevel was aangebracht
getuigt hiervan. Hiermee viert de Amsterdamse
School in 2015 dan ook zijn officieuze negenennegentigste verjaardag, wat voor Stichting Ebenist
nochtans reden was het elfde Nederlandse symposium te wijden aan het thema ‘modernisme in de
meubelkunst tussen 1915 en 1940’.

Miko Vasques Dias

Voorwoord

Tijdens het symposium in het Centraal Museum
in Utrecht kwamen zowel de ideeën als de
objecten van de ontwerpers van het interbellum
ruimschoots aan bod, en het merendeel ervan is
gebundeld in deze publicatie.
Maarten van Bommel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de moderne maar instabiele
kleurstoffen waarover ontwerpers begin twintigste eeuw beschikten. Het onderzoek van Jettie
Timmer toont aan dat de felkleurige meubelen
nog sneller van kleur verschieten dan wij dachten
en dat terughoudendheid betracht moet worden
bij het bepalen van de oorspronkelijke kleur. De
technologie die Federica van Adrichem presenteerde voor het ‘kleuren’ met licht van ontkleurde
meubelen is een recente ontwikkeling die een
brede toepassing en veelbelovende resultaten
laat zien.
Wél honderd jaar na de oplevering van het
Scheepvaarthuis pakte het Stedelijk Museum
Amsterdam uit met een grote tentoonstelling over
de Amsterdamse School. Susanna Huigen geeft
een kijkje in de achtergronden van de tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School. Wie deze
tentoonstelling heeft gemist kan zijn hart ophalen
bij de gelijknamige publicatie van Ingeborg de
Roode en Marjan Groot.
Een overzicht van de Europese reikwijdte van
het modernisme, en hoe ontwerpers bewust en
onbewust met elkaars ideeën aan de haal gingen,
krijgen we van Monique Teunissen. De adoptie en

adaptatie van deze inzichten stellen een term als
authenticiteit ter discussie.
De Belgische beeldend kunstenaar Jozef Peeters
richtte zijn huis in Antwerpen rigoureus in met
veelal eigen ontwerpen en creëerde daarmee zijn
eigen gesamtkunstwerk. Riet De Coninck nodigt
de lezer uit om een kijkje te komen nemen in de
zorgvuldig bewaarde atelier-woning.
Een naam die uiteraard niet mocht ontbreken is die
van Gerrit Rietveld; Mareike Stöber deed onderzoek
naar zijn beugelstoel en laat de ontwikkeling van
deze revolutionaire stoel zien aan de hand van de
gebruikte materialen en technieken.
Hans Piena geeft een overzicht van de meubelen
en interieurs waar dit symposium juist niet over
gaat en die de ontwerpers van het modernisme een
doorn in het oog waren. Niet alleen relativeert hij de
scope van het modernisme onder ‘de gewone man’,
maar door een uitgebreid beeld te schetsen van hun
tegenhangers krijgen we een nóg beter beeld van
het modernistische meubel.
De flitslezing, een korte presentatie van ten hoogste vijf minuten, deed haar intrede op dit symposium. Het biedt de mogelijkheid om een kleine
behandeling of onderzoek in wording te presenteren en draagt bij aan een gevarieerd en dynamisch
programma. Aagje Gosliga vertelt over het modernisme in de provincie aan de hand van ontwerpen
van Doeke Meintema. Thomas Michgelsen sluit
af met een casestudy waarin hij een salontafel
van de Haagse School-ontwerper Hendrik Wouda
restaureert.
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Op zoek naar de ‘juiste’ kleur

Maarten van Bommel

Inleiding
Tijdens het symposium georganiseerd door Stichting
Ebenist op 13 november 2015 presenteerden twee
voormalige studenten van de opleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed aan de
Universiteit van Amsterdam hun afstudeerprojecten. Voor hun masterscriptie hebben zij onderzoek
gedaan naar kleur toegepast op meubels van Piet
Kramer. Deze afstudeeronderzoeken maken deel
uit van een grootschalig onderzoek naar het gebruik
van vroege synthetische kleurstoffen op een breed
scala aan objecten. Dit artikel schetst de context van
dit onderzoek en geeft aan hoe het onderzoek zich
in de toekomst kan ontwikkelen.
Overzicht van het uitgevoerde onderzoek
Naast vorm is kleur een van de belangrijkste aspecten die het uiterlijk van kunst- en cultuurobjecten
bepalen. Bij meubels wordt veel gebruik gemaakt
van de natuurlijke kleur van hout en van de combinatie van verschillende houtsoorten, maar dikwijls
worden ze ook van een kleurende afwerklaag voorzien. Om te zorgen dat de tekening van het hout
zichtbaar blijft, kan gebruik worden gemaakt van
transparante beitsen. Dit kan met organische en

anorganische materialen van zowel natuurlijke als
synthetische oorsprong. De kleurende stof wordt
opgelost, bijvoorbeeld in water of alcohol, en vervolgens met een kwast of een spons aangebracht
op het hout. Vooral organische kleurstoffen staan
erom bekend dat ze zeer instabiel zijn, met name de
natuurlijke en de vroege synthetische kleurstoffen
vervagen snel.
In 2003 is door de auteur, werkzaam bij het toenmalige Instituut Collectie Nederland, later Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met
anderen een groot onderzoek gestart naar vroege
synthetische kleurstoffen die werden ontwikkeld en
gebruikt vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog (het onderzoek is oorspronkelijk opgezet samen met Matthijs
de Keijzer, senior onderzoeker Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed). Binnen dit onderzoek zijn nieuwe analysemethodes ontwikkeld en geëvalueerd,1-3
is uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar de
ontwikkeling van de betreffende kleurstoffen,4-6 is
onderzoek gedaan naar de degradatie van kleurstoffen,7-8 en naar objecten waarin deze kleurstoffen
zijn toegepast. Dit betreft zogezegd een breed scala
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Afbeelding 1 Pieter Lodewijk Kramer, bureau-ministre (inv.nr. AB2155), 1915. Materialen: essentriplex, iepenhout, vurenhout, hang- en
sluitwerk van metaal. Afmetingen: 75 x 154 x 100 cm. Inzet: detailopname met originele kleurlaag, verkleurde tussenlaag en donkere, latere
afwerking. Foto’s: Ron Kievits, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijswijk/Amersfoort.
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aan objecttypen, zoals textiel9-11, schilderijen12-14,
inkt15, en zo ook meubels16-17.
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Het eerste meubel dat werd onderzocht was een
bureau-ministre ontworpen door Piet Kramer, en
dat het onderwerp vormde van het afstudeeronderzoek van Ron Kievits.18 Bij demontage van het
meubel was op de delen die afgeschermd waren
geweest van het licht een paarse zweem zichtbaar,
die inmiddels sterk was verkleurd. Het meubel oogt
nu donkerbruin, mede door een latere donkere
afwerklaag (afbeelding 1).
De paarse zweem was het zichtbare restant van de
oorspronkelijke beits, waarvoor methylviolet was
gebruikt. Methylviolet is een felpaarse kleurstof
ontwikkeld door Lauth in 1861, en die in 1866 op de
markt kwam.19 Toen de kleurstof was geanalyseerd
en duidelijk werd dat het meubel oorspronkelijk
daadwerkelijk paars was geweest kwam direct de
vraag op: hoe paars dan precies? Helaas kan met
de huidige analytische technieken geen uitspraak
gedaan worden over de oorspronkelijke concentratie van de kleurstoffen. Daarnaast kunnen er voor
de toepassing als beits op hout andere ingrediënten
aan worden toegevoegd, waarvan het effect op de
kleur niet altijd duidelijk is. Dus op de vraag hoe
paars precies kon alleen worden geantwoord: ‘best
wel paars’.
Om meer inzicht te krijgen in beitsreceptuur is uitgebreid reconstructieonderzoek gedaan. Hiervoor
zijn historische bronnen bestudeerd, zowel primaire als secundaire bronnen; verschillende recepten
zijn in kaart gebracht, en uiteindelijk is een standaardrecept ontwikkeld, waarbij informatie vanuit
verschillende recepten werd gecombineerd om een
zo breed mogelijk beeld te krijgen van de parameters in een recept die de uiteindelijke kleur bepalen. Benadrukt wordt dat het uiteindelijke recept
niet een exact bestaand of zogeheten ‘historisch
accuraat’ recept is, maar eerder een combinatie van
verschillende recepten met uitsluitend als doel te
bepalen hoe de kleur wordt beïnvloed. Dit zou men
een eclectisch recept kunnen noemen. Dit recept
is vervolgens toegepast met methylviolet en ponceau 2R als modelstoffen. Methylviolet is een basische kleurstof en heeft een directe relatie met het
bureau-ministre; ponceau 2R is een zure kleurstof
met een rood-oranje kleur die is ontdekt in 1878
door Baum. Het recept is verschillende keren toegepast op eiken- en esdoornfineer, waarbij telkens
één parameter werd veranderd. Zo werden de kleurstoffen bijvoorbeeld opgelost in water of alcohol en
werd er respectievelijk azijnzuur, ammonia en alu-

miniumsulfaat aan het beitsbad toegevoegd om zo
het effect op de uiteindelijke kleur te onderzoeken.
Behalve met de voorgenoemde kleurstoffen, is
het standaardrecept ook toegepast met diverse
andere synthetische kleurstoffen, waarbij alleen
de concentratie werd gevarieerd. Het type en de
concentratie van de kleurstof zijn namelijk de
meest bepalende parameters voor de uiteindelijke
kleur. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het symposium georganiseerd
door Stichting Ebenist in 201120 en tijdens de 31st
Meeting of Dyes in History and Archaeology21. De
belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat
het mogelijk was om zeer felle kleuren te maken
en dat dit waarschijnlijk ook gebeurd is. Wel bleek
het toen al lastig om de kleur van een klein proefplankje te vertalen naar een geheel object.
Diverse studenten van de Universiteit van Amsterdam
hebben vervolgonderzoek uitgevoerd. Jasmijn
Groeneveld onderzocht een ameublement ontworpen door Piet Kramer met als doel te bepalen of de
oranje afwerklaag die her en der nog zichtbaar was
origineel was of een latere toevoeging.22 Daarvoor
is een modelbeoordelingsformulier ontworpen voor
de identificatie van transparante afwerklagen,23 aangepast en getoetst. Uit het onderzoek bleek dat de
feloranje kleur op het betreffende ameublement origineel was. Jettie Timmer heeft onderzoek gedaan
naar de stabiliteit van een aantal synthetische kleurstoffen toegepast in meubels van Piet Kramer. Uit
dit onderzoek, elders in deze bundel gepresenteerd,
bleek dat sommige van de onderzochte kleurstoffen
zeer snel verkleuren en in enkele jaren vervagen.24
Deze conclusie was in overeenstemming met de
uitkomsten van eerder onderzoek uitgevoerd door
Daria Confortin waarbij kleurstoffen in oplossing
kunstmatig werden verouderd en geanalyseerd met
behulp van vloeistofchromatografie.7
Bovenstaande onderzoeken leidden tot veel meer
kennis over hoe de meubels ontworpen door Piet
Kramer er oorspronkelijk mogelijk hebben uitgezien. Maar het blijft lastig deze informatie te
vertalen naar een goed beeld van hoe de objecten
er hebben uitgezien zonder ze daarvoor op invasieve wijze te restaureren, bijvoorbeeld door de
meubelen opnieuw fysiek te beitsen. Daarom heeft
Federica van Adrichem onderzoek gedaan naar
het ‘retoucheren’ van de meubels met behulp van
gekleurd licht. Deze methode is al eerder toegepast
op onder andere een beschilderde foto van Ger van
Elk,25 de façade van de kathedraal in Amiens,26 en
een wandtapijt.27 Doel van dit onderzoek was te
onderzoeken in hoeverre een impressie van het

oorspronkelijke uiterlijk kan worden gegeven met
behulp van gekleurd licht en of dit een acceptabele
vorm van restauratie/presentatie is. Een uitgebreide
beschrijving van dit onderzoek is eveneens elders
in deze bundel weergegeven.28

Conclusie en toekomstig onderzoek
Tijdens het hierboven beschreven onderzoek is zeer
veel kennis vergaard over kleurstoffen gebruikt in
verschillende objecttypen. Reconstructieonderzoek
aan de hand van historische recepten blijkt een
goede methode om een beter beeld te krijgen van de
oorspronkelijke verschijningsvorm. Maar het aantal
te onderzoeken kleurstoffen moet worden uitgebreid, en anderzijds moet worden onderzocht in
hoeverre andere ingrediënten van de beitsreceptuur
effect hebben op de duurzaamheid van de toegepaste synthetische kleurstoffen. Vergelijkbaar onderzoek is ook nodig voor natuurlijke kleurstoffen
en anorganische beitsen, hoewel die laatste groep
waarschijnlijk beter bestand is tegen verkleuring.

Uiteraard hoeft het onderzoek zich niet te beperken
tot uitsluitend meubels, er wordt momenteel al veel
onderzoek gedaan naar andere objecttypen, zoals
bijvoorbeeld de tekeningen en schilderijen van Van
Gogh,34 waarbij het doel is digitale reconstructies te maken van inmiddels verkleurde werken.
Bovendien is het nuttig om het retoucheren met
gekleurd licht verder te onderzoeken - de huidige
objecten zijn vrij strak van vorm en monochroom.
Complexere vormen en meerdere kleuren, denk
bijvoorbeeld aan marqueterie, zijn eveneens interessant om virtueel te retoucheren; andere objecttypen, zoals schilderijen en textiele objecten, zullen
nog moeilijker zijn. Ook aanvullend perceptie- en
waarderingsonderzoek is nodig om te bepalen in
hoeverre het retoucheren met licht effect heeft op
de beleving.
Met behulp van virtuele retouchering van gehele
objecten kan deze kennis worden overgedragen
aan het museumpubliek, maar ook aan het professionele publiek, waaronder kunsthistorici. Het hier
beschreven onderzoek, waarbij een meer natuurwetenschappelijke en restauratieve benadering is
gekozen, is namelijk slechts een deel van het verhaal. Kunsthistorisch onderzoek naar kleurgebruik
is van cruciaal belang om het volledige beeld te
schetsen. Door meubels met licht te retoucheren
kunnen de natuurwetenschapper, de restaurator en
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Na dit onderzoek is er de mogelijkheid geweest
om tijdens een tentoonstelling gewijd aan kaartafzetter Van Santen een zogeheten Kleurenlab in
te richten.29 In dit lab is het bovenstaande onderzoek gepresenteerd en is het effect van verkleuring
weergegeven. Zo was er een digitale reconstructie
van het schilderij De slaapkamer door Vincent van
Gogh te zien,30 en werd getoond hoe een tekening
van dezelfde kunstenaar is verkleurd.31 Daarnaast
werd ook ter plekke onderzoek gedaan naar kleurverandering met als centrale vraag aan de bezoeker
hoe men een collectie stadsplattegronden zou willen overdragen aan de volgende generatie. Hiertoe
zijn deze plattegronden op verschillende manieren
verouderd.32 Ook is een lacune van Oude Arlésienne
van Vincent van Gogh digitaal geretoucheerd met
als vraag welke mate van ‘retouchering’ men acceptabel vindt.33 Bovendien zijn daar twee meubels
van Piet Kramer virtueel geretoucheerd met behulp
van gekleurd licht, waarbij aan de bezoeker werd
gevraagd of men de retouchering geloofwaardig
en acceptabel vond. Tegelijkertijd werd onderzoek
gedaan naar praktische aspecten van deze manier
van retoucheren. Ten tijde van het schrijven van dit
artikel was het onderzoek in het Kleurenlab nog
gaande; uit de eerste reacties blijkt echter dat veel
bezoekers enthousiast waren over de virtuele retouchering en dat dit zeker een goede mogelijkheid
biedt voor toekomstige tentoonstellingen. Tijdens
het symposium is een kabinet van Piet Kramer virtueel geretoucheerd,28 de reacties van de aanwezige
meubelexperts waren overwegend positief.

Daarnaast is aanvullend analytisch onderzoek van
een grotere groep objecten nodig, maar ook hebben
we meer informatie nodig over de oorspronkelijke
concentraties kleurstof die werden gebruikt; hiervoor kan degradatieonderzoek gebruikt worden.
Nu het is gebleken dat sommige kleurstoffen
binnen enkele jaren sterk vervagen, is het ook
interessant om meer onderzoek te doen naar de
geschiedenis van de objecten zelf en vooral naar
hoe ze werden gebruikt. Hoewel veel meubels van
Piet Kramer tegenwoordig een museale status hebben, waren ze oorspronkelijk uiteraard bedoeld om
daadwerkelijk te gebruiken en niet alleen om naar
te kijken. De vraag is hoe de toenmalige eigenaars
omgingen met de verkleuring. Werd dit zo geaccepteerd of werden meubels opnieuw gebeitst, en zo
ja, gebruikte men dan de oorspronkelijke kleurstelling? Onderzoek naar de restauratiegeschiedenis
van deze objecten, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat men honderd jaar
geleden op een heel andere manier omging met
restauratie van meubels, kan hierin meer inzicht
verschaffen. Het is daarbij goed te realiseren dat
ook de huidige eigenaren vaak geen goed beeld
hebben van het oorspronkelijke uiterlijk.
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de kunsthistoricus zien welk effect de kleur heeft
op de beleving van het object: juist daar moet de
discussie worden gevoerd over de oorspronkelijke
verschijningsvorm en de waardering hiervan.
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van Amsterdam
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Inleiding
Rond 1910 ontstond er in Nederland een kunststroming die later ‘Amsterdamse School’ genoemd zou
worden. Deze van oorsprong architectonische stijl
bracht in de kunstnijverheid een nieuwe rol voor
kleur, vorm en materiaal met zich mee.1 Versiering
en het gebruik van donkere en felle kleuren werden
belangrijk. Meubels in de Amsterdamse Schoolstijl werden vaak uitgevoerd in deze kleuren, maar
vandaag de dag is daar slechts een op het meubel
liggende zweem van over.
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De Amsterdamse School-meubels werden gekleurd
met een beits op basis van een synthetische kleurstof. Deze vroege synthetische kleurstoffen werden
in tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld en werden tot aan de Eerste Wereldoorlog veel
gebruikt.2 Van deze kleurstoffen is bekend dat ze
niet stabiel zijn: ze ontkleuren voornamelijk onder
invloed van licht.
De eerste en voornaamste toepassing van synthetische kleurstoffen was het verven van textiel. Ook
in de schilderkunst, als inkt, in de papier- en leerindustrie en, zoals eerder genoemd, in de meubelkunst werden synthetische kleurstoffen gebruikt.3
De afgelopen jaren heeft de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek gedaan naar
deze vroege synthetische kleurstoffen. Hierbij stond
historisch, analytisch en conserveringsonderzoek
centraal.4 De toepassing van synthetische kleurstoffen op hout is onderzocht door Maarten van Bommel
en Enrica Fantini (RCE). Zij hebben reconstructieonderzoek gedaan en de analysemethode voor de
kleurstoffen toegepast op hout geoptimaliseerd.5
De ontkleuring van een dergelijke beits op basis
van een synthetische kleurstof doet afbreuk aan
de leesbaarheid van het meubel en daarmee aan
het oorspronkelijke idee van de ontwerper. Voor de
meubelrestaurator is het van groot belang inzicht te
krijgen in de oorspronkelijke kleur van het meubel.
Door het volgen van het degradatieproces kan de
snelheid van de ontkleuring in beeld gebracht worden, wat een indicatie kan opleveren voor de originaliteit van een bepaalde kleurafwerking op een
meubel. Op delen van het meubel die afgeschermd

zijn geweest van het licht wordt vaak een veel intensere kleur gevonden. Wanneer de reconstructie van
de oorspronkelijke kleur van een meubel wordt
overwogen, is het voor de restaurator belangrijk
om te weten in hoeverre deze intensere kleur de oorspronkelijke kleur van het meubel representeert.
Dit artikel beschrijft het onderzoek, uitgevoerd
tijdens de masteropleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed aan de Universiteit
van Amsterdam, naar de ontkleuring van dergelijke
kleurafwerkingen.6 Voor dit onderzoek zijn reconstructies gemaakt van de kleuren op Amsterdamse
School-meubels op basis van beitsen van de oorspronkelijke, vroege synthetische kleurstoffen. Als
uitgangspunt is gekozen voor kleurstoffen gebruikt
op meubels van een vooraanstaand ontwerper van
de Amsterdamse School: Pieter Lodewijk Kramer
(1881-1961). Een selectie van zijn meubels is reeds
geanalyseerd, waardoor bekend is welke kleurstoffen er op zijn meubels gebruikt werden.7
De reconstructies zijn kunstmatig verouderd onder
invloed van licht en bij een hoge temperatuur
met wisselende relatieve luchtvochtigheid (RV).
Hiermee wordt het degradatieproces versneld. Het
verouderingsproces is visueel geanalyseerd en als
aanvulling hierop zijn er kleurmetingen uitgevoerd.
Reconstructies en verouderingstests
Het eerdergenoemde onderzoek van Van Bommel
en Fantini diende als uitgangspunt voor de reconstructies en de verouderingstest; in dat onderzoek is
historische receptuur bestudeerd waaruit verschillende parameters zijn geselecteerd om tot een standaardrecept voor dergelijke kleurbeitsen te komen.8
Voor het onderzoek beschreven in dit artikel is
gebruik gemaakt van de basische kleurstoffen
methylviolet en diamantgroen G en de zure kleurstoffen ponceau 2R en nigrosine.9 Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze kleurstoffen, behalve
ponceau 2R, gebruikt zijn op meubels van Kramer.10
De vier kleurstoffen zijn opgelost in water en met
een kwast aangebracht op een multiplexplank
gefineerd met eiken- en iepenfineer.11 Deze plank
is vervolgens in kleinere stukken gezaagd (proefplankjes, zie afbeelding 1).12 Tot slot is een derde

deel per plankje afgewerkt met was, een derde met
schellak en is op een derde geen afwerklaag aangebracht, dit om te onderzoeken of de afwerking
effect heeft op de verkleuring (afbeelding 2).13
Bij het beitsen van hout blijft een deel van de kleur
en structuur van het hout zichtbaar. Hierdoor
draagt niet alleen de ontkleuring van de beits,
maar ook de verkleuring van het onderliggende
hout bij aan de verandering van het uiterlijk van
het meubel. Om te onderzoeken of de ontkleuring
van de beitsen op hout anders verloopt dan op een
ander, neutraal, materiaal zijn de beitsen ook op
cellulosefiltreerpapier aangebracht.
Xenotest
Synthetische kleurstoffen ontkleuren onder
invloed van ultraviolet en zichtbaar licht. De energie die licht heeft, kan de elektronische systemen
van moleculen en atomen activeren waardoor ze
reactiever worden en kunnen veranderen. Deze
door licht gestimuleerde chemische veranderin-

Klimaatkast
Om te onderzoeken in hoeverre de kleur van de
delen van het meubel die in min of meerdere mate
afgeschermd zijn geweest van het licht de oorspronkelijke kleur representeert, is getest of de
kleuren ook in het donker veranderen. Hiertoe zijn
de reconstructies verouderd in een klimaatkast. Om
zoveel mogelijk effect te kunnen bewerkstelligen is
onder zo extreem mogelijke omstandigheden verouderd. Deze extreme omstandigheden houden een
constante hoge temperatuur van 70 °C in, waarbij
de RV stapsgewijs varieert tussen de 30% en 80%.
Er zijn RV-cycli gemaakt van drie uur en er is in
totaal zes weken verouderd.
Kleurmetingen
Om de subjectiviteit die een visuele analyse met zich
mee brengt uit te sluiten en meer kwantificeerbare
gegevens te verkrijgen zijn er kleurmetingen op de
(verouderde) reconstructies uitgevoerd. De reconstructies zijn voor en na veroudering, samen met
een kleurenkaart, gescand in een resolutie van 600
dpi op een flatbedscanner (afbeeldingen 3, 4). Met
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Afbeelding 1 (links) Voorbeeld reconstructieplankje.
Afbeelding 2 (rechts) Schematische weergave reconstructieplankje.

gen worden fotochemische reacties genoemd.14
Deze chemische veranderingen kunnen resulteren
in schade aan het materiaal en, in het geval van
kleurstoffen, in ontkleuring. Zoals eerder gesteld is
er bij het beitsen van hout sprake van een bepaalde
mate van transparantie waardoor de kleur van het
hout deels zichtbaar is. Om te bepalen in hoeverre
de verkleuring van het hout bijdraagt aan de verandering van het totaalbeeld is naast de ontkleuring
van de beits de verkleuring van het hout bekeken.
Om in kaart te brengen hoe deze processen van
ontkleuring van de kleurstof en de verkleuring van
het hout verlopen, zijn de proefplankjes verouderd onder invloed van licht in een xenotest, die
een situatie van ‘daglicht achter glas’ simuleert.
Een uur veroudering in de xenotest staat gelijk
aan 0,25 ‘museumjaar’ bij een beperkte hoeveelheid licht (200 lux).15 De verouderingsstappen zijn
bepaald aan de hand van de ISO-classificatie, ook
wel de ‘blauwe-wolstandaard’ (BWS)16 genoemd.
De blauwe-wolstandaard is een maat voor de snelheid van een ontkleuring.17 Hiervoor worden acht
stukjes blauwe wol verouderd die ieder met een
andere kleurstof zijn geverfd. Deze wolstandaarden hebben allemaal een andere lichtgevoeligheid
en representeren daarmee ieder een stap van de
veroudering. Na elke stap is een deel van het proefplankje afgeschermd van het licht door het af te
dekken met aluminiumtape. Hierdoor ontstaan er
ontkleuringstrapjes.
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Afbeelding 3 Scan reconstructies met methylviolet voor
veroudering, 1. methylviolet - A. eiken, B. iepen – X. xenotest, K.
klimaatkast – R. referentie.
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het fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop
zijn vervolgens kleurmetingen uitgevoerd op de
scans. In Photoshop kunnen kleuren gemeten worden per pixel of per gebied (een vierkantje met
een grootte van een bepaald aantal pixels). Omdat
de kleur en het oppervlak van de reconstructies
niet homogeen zijn en een kleurmeting per pixel
waarschijnlijk een te gevarieerd beeld opleverde
voor analyse, is ervoor gekozen de kleur van een
gebied van 31 x 31 pixels (1,3 x 1,3 mm) te meten.
Dit gebied was klein genoeg om tussen de nerven
van het hout te kunnen meten. De kleuren zijn
gemeten volgens het CIELAB-systeem.18 De letters L*, a* en b* verwijzen naar de drie assen van
het systeem. L* is de maat voor de helderheid en
loopt van 0 (zwart) tot 100 (wit). De a* staat voor
de groen-rode component, waarbij de negatieve
waarden groen representeren en de positieve waarden rood. De b* geeft de blauw-gele component
weer, waarbij negatieve waarden blauw aanduiden en positieve waarden geel. Een kleurverschil
tussen twee punten in deze kleurenruimte wordt
weergegeven met delta E (ΔΕ).19 De ΔΕ-waarden
tussen een bepaalde stap van veroudering en een
referentiepunt zijn grafisch weergegeven.
Resultaten
Bij de visuele beoordeling van de reconstructies
verouderd onder invloed van licht, viel op dat de
beitsen van de basische kleurstoffen methylviolet
en diamantgroen G het snelst ontkleurden (afbeeldingen 5, 6). De kleur van deze beitsen is na twintig
‘museumjaar’20 geheel verdwenen en na slechts vijf
‘museumjaar’ overheerste de kleur van het hout.
De zure kleurstof ponceau 2R ontkleurde ook, zij
het minder snel dan de basische kleurstoffen. Na
veertig ‘museumjaar’ blootstellen overheerste de
kleur van het hout. Aan het einde van de verouderingstests, vergelijkbaar met een blootstelling
van tachtig ‘museumjaar’, was de kleur nog niet
geheel verdwenen. De zure kleurstof nigrosine

Afbeelding 4 Scan reconstructies met methylviolet na
veroudering, 1. methylviolet - A. eiken, B. iepen – X. xenotest,
K. klimaatkast – R. referentie.

Afbeelding 5 Veroudering beitsen op eiken onder invloed van
licht in een xenotest.

Afbeelding 6 Veroudering beitsen op iepen onder invloed van
licht in een xenotest.

Afbeelding 7 (links) Veroudering beitsen op papier onder
invloed van licht in een xenotest.
Afbeelding 8 (onder 1) Veroudering beitsen op eiken onder
invloed van een hoge temperatuur (70 °C) en een wisselende
relatieve luchtvochtigheid (30-70%) in een klimaatkast.
Afbeelding 9 (onder 2) Veroudering beitsen op iepen onder
invloed van een hoge temperatuur (70 °C) en een wisselende
relatieve luchtvochtigheid (30-70%) in een klimaatkast.
Afbeelding 10 (onder 3) Veroudering beitsen op papier onder
invloed van een hoge temperatuur (70 °C) en een wisselende
relatieve luchtvochtigheid (30-70%) in een klimaatkast.
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Afbeelding 11 Veroudering eiken onder invloed van licht in een
xenotest.

Afbeelding 12 Veroudering eiken onder invloed van een
hoge temperatuur (70 °C) en een wisselende relatieve
luchtvochtigheid (30-70%) in een klimaatkast.
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Afbeelding 13 (linksboven) Veroudering reconstructies met
verschillende beitsen zonder afwerking op eiken in
de xenotest weergegeven in ΔΕ-curves (uitgangspunt: voor
veroudering). Paars: methylviolet, groen: diamantgroen G,
rood: ponceau 2R, zwart: nigrosine.

Afbeelding 14 (rechtsboven) Veroudering reconstructies met
verschillende beitsen zonder afwerking op iepen in
de xenotest weergegeven in ΔΕ-curves (uitgangspunt: voor
veroudering). Paars: methylviolet, groen: diamantgroen G,
rood: ponceau 2R, zwart: nigrosine.

Afbeelding 15 (linksonder) Veroudering reconstructies
met verschillende beitsen zonder afwerking op eiken in de
xenotest weergegeven in ΔΕ-curves (uitganspunt: maximale
veroudering). Paars: methylviolet, groen: diamantgroen G,
rood: ponceau 2R, zwart: nigrosine.

Afbeelding 16 (rechtsonder) Veroudering reconstructies
met verschillende beitsen zonder afwerking op iepen in de
xenotest weergegeven in ΔΕ-curves (uitganspunt: maximale
veroudering). Paars: methylviolet, groen: diamantgroen G,
rood: ponceau 2R, zwart: nigrosine.

was veel stabieler: na tachtig ‘museumjaar’ was de
kleurstof nauwelijks ontkleurd. De verschillende
substraten en afwerkingen leken weinig invloed te
hebben op het ontkleuringsproces. Op eiken, iepen
en papier (respectievelijk afbeelding 5, 6, 7) was
een soortgelijk verloop van de ontkleuring waar te
nemen. De afwerkingen van schellak en was leken
de ontkleuring in minimale mate te beïnvloeden;
de ontkleuring verliep iets trager.
Onder invloed van een hoge temperatuur en een
wisselende relatieve luchtvochtigheid in de klimaatkast vond er een verdonkering van de reconstructies plaats. Op eiken werden de kleuren grijzer
(afbeelding 8), op iepen verloren de kleuren iets van
hun intensiteit (afbeelding 9). Een uitzondering is
de beits van diamantgroen G: deze beits ontkleurde
sterk op iepen (afbeelding 9) en papier (afbeelding
10). Zowel eiken (afbeelding 11) als iepen vergeelde

en verdonkerde onder invloed van licht. Bij eiken
was dit effect iets groter. Onder invloed van een
hoge temperatuur en een wisselende relatieve
luchtvochtigheid werd de kleur van eiken grauwer
(afbeelding 12). De kleur van iepen is onder deze
omstandigheden vrij stabiel.
De gegevens verkregen door middel van kleurmetingen ondersteunden de gegevens van de visuele
analyse. Zo vertoonden de ΔΕ-curves in de grafieken van de met licht verouderde beitsen met
methylviolet en diamantgroen G een exponentieel
verloop (afbeeldingen 13, 14). Dit duidde op een
snel verloop van de ontkleuring in het begin, die
langzamerhand in snelheid afnam. De grafieken
waarin het kleurverschil ten opzichte van totale
ontkleuring is uitgezet, lieten zien dat de beits van
ponceau 2R inderdaad niet helemaal is ontkleurd en

Afbeelding 17 Veroudering beitsen op eiken en iepen na blootstelling aan licht thuis voor het raam.

dat er bij de beits op basis van nigrosine, nauwelijks
een kleurverandering optrad (afbeelding 15, 16).

Kleur is een wezenlijk onderdeel van veel Amsterdamse School-meubels. Wanneer bij een restauratie van dergelijke meubels wordt overwogen de
oorspronkelijke kleur terug te brengen moet rekening gehouden worden met het volgende:
1. Het is moeilijk om te achterhalen wat de oorspronkelijke kleur van een meubel precies is
geweest. Analysetechnieken kunnen helpen bij
het identificeren van de kleurstof, maar de oorspronkelijke concentratie van de kleurstof, die een
belangrijke parameter vormt voor de uiteindelijke
kleur, is niet te achterhalen.24 Daarnaast blijkt uit
dit onderzoek dat kleuren in het donker ook op verschillende manieren kunnen veranderen. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat niet duidelijk is of
de veroudering met hoge temperatuur en wisselende RV een goede simulatie is van de werkelijkheid.
Maar men moet zich realiseren dat de kleur die
wordt gevonden op delen van het meubel die afgeschermd zijn geweest van het licht mogelijk niet de
originele kleur van het meubel representeren. Wel
is duidelijk dat deze kleur de oorspronkelijke kleur
beter benadert dan de delen die zijn blootgesteld
aan licht. Tot slot moet worden opgemerkt dat ook
sprake kan zijn van een beits waarin verschillende
synthetische kleurstoffen zijn gebruikt, die ieder op
een andere manier kunnen verouderen.
2. Het onderliggende hout verkleurt ook onder
invloed van licht, bij een hoge temperatuur en
een wisselende RV. De kleur van het verouderde
hout zal van invloed zijn op het resultaat van
een reconstructie van de oorspronkelijke kleur.
Herstel van de oorspronkelijke kleur op verouderd
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Discussie
De bovenstaande resultaten worden weergegeven
in ‘museumjaar’. Hoewel dit een handige maat is
om veroudering weer te geven, moet worden opgemerkt dat dit geen nabootsing is van de werkelijke situatie, daar in een museum het lichtniveau
vaak lager is dan in een woonhuis of kantoor. Pas
in de jaren zeventig was er sprake van een hernieuwde interesse in de Amsterdamse School als
belangrijke stijl voor de Nederlandse architectuur
en kunstnijverheid.21 Dat er vóór deze tijd weinig
belangstelling was voor objecten van ontwerpers
van de Amsterdamse School geeft aan dat de meubels waarschijnlijk zelden in een museum terechtkwamen. Het is aannemelijk dat de meubels een
groot deel van hun bestaan hebben doorgebracht in
woonhuizen en kantoren. Om het effect van de verwachte hogere lichtniveaus ook in kaart te brengen
zijn er, aanvullend op veroudering in de xenotest en
de klimaatkast, reconstructies voor het raam in huis
geplaatst (afbeelding 17), gedurende twee maanden (op het zuiden in de maanden mei en juni).
Hoewel het resultaat van deze test niet veel zegt
over de verkleuring van bestaande Amsterdamse
School-meubels, geeft het wel aan dat de beitsen
(zonder afwerking) na twee maanden voor het raam
een zeer grote mate van ontkleuring vertonen. De
verkleuring van de objecten in een woonhuis of
kantoor zullen dus vermoedelijk nog sneller gaan
dan blijkt uit de versnelde-verouderingstest, die een
museale omgeving simuleert.
De kleurmetingen in Photoshop geven geen ‘correcte’ absolute L*a*b*-waarden.22 Daarom waren
alleen de relatieve L*a*b*-waarden van dit onderzoek bruikbaar. Het kleurverschil (ΔE) tussen de
relatieve waarden gaf een goed beeld van de ontkleuring van de beitsen onder invloed van licht in
de xenotest. Bij de veroudering in de klimaatkast
hadden we echter te maken met twee effecten: ver-

donkering/vergrauwing van de reconstructies en
ontkleuring van de beitsen. Bij de weergave van de
ΔE-curves in de grafieken is het onderscheid tussen deze twee effecten verloren gegaan.23 Omdat
de grafieken alleen iets zeggen over de mate waarin
de kleur is veranderd en niet over de inhoud van
deze kleurverandering is een visuele analyse van
de resultaten van belang geweest.
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hout zal dus niet het oorspronkelijke uiterlijk van
het object weerspiegelen. Een mogelijkheid om
wel een beeld te creëren van de oorspronkelijke
kleur van Amsterdamse School-meubels is het
maken van reconstructies van deze meubels of
delen hiervan.25
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Conclusie
Dit onderzoek geeft inzicht in de lichtechtheid van
de synthetische kleurstoffen toegepast als beits
op hout. De basische kleurstoffen ontkleuren in
zoverre dat wanneer een object altijd in museumcondities zou hebben gestaan de kleur na ongeveer
twintig jaar geheel is verdwenen. De kleur van het
hout zou al na vijf jaar overheersen, en de kleur
wijkt na deze periode al in zoverre af van het origineel dat er geen sprake meer is van een goede
reflectie van het oorspronkelijke kleurontwerp van
het meubel. Zowel de basische als de zure kleurstoffen ontkleuren, de laatste zij het in mindere mate.
Bij een beits van ponceau 2R overheerst de kleur
van het hout na ongeveer veertig jaar in museumomstandigheden.
Met dit onderzoek is een beeld gecreëerd van hoe
de ontkleuring van de beits en verkleuring van het
onderliggende hout bijdragen aan de verandering
van het uiterlijk van het meubel en de snelheid
waarmee dit gebeurt. Daarnaast geven de reconstructies een beeld van de oorspronkelijke kleur
op dergelijke meubels. Tot slot heeft dit onderzoek uitgewezen dat gebeitst hout waarschijnlijk
in het donker ook verandert van kleur en dat de
kleur gevonden op delen van het meubel die afgeschermd zijn geweest van het licht niet per se de
oorspronkelijke kleur van het meubel representeert. Wel is duidelijk geworden dat de aan het
licht blootgestelde delen veel sneller verkleuren.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen de restaurator helpen bij het maken van beslissingen
wanneer hij of zij een meubel met een ontkleurde
kleurafwerking onder ogen krijgt.
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Tabel 1 Kleurstoffen
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Naam

C.I. Name

C.I. No

Kleurstofklasse

Referentienr. RCE

Methylviolet

Basic violet 1

42535

Triarylmethane

4434

Ponceau 2R

Acid red 26

16150

Monoazo dye

5000

Diamantgroen G

Basic green 1

42040

Triarylmethane

3231

Nigrosine

Acid black 2

50420

Azine

3712
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Abstract
Dit artikel bespreekt een alternatieve methode
voor het terugbrengen van kleur op ontkleurde
Amsterdamse School-meubels die met anilinebeitsen zijn afgewerkt. De behandeling van een
buffetkast van Piet Kramer uit de collectie van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staat
centraal (afbeelding 1). Uit eerder onderzoek is
bekend geworden dat veel anilinebeitsafwerkingen
oorspronkelijk zeer fel van kleur waren en onder
invloed van licht snel ontkleurd zijn. Ook zonder
de invloed van licht blijken deze beitsen, als gevolg
van schommelingen in temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid, in enige mate te ontkleuren en
degraderen. Historische documentatie over de
oorspronkelijke kleurnuance, zoals recepten, ontbreekt. De combinatie van deze elementen maakt
dat de oorspronkelijke kleurnuance niet met zekerheid is vast te stellen.
Digitale projectoren, aangestuurd via projection
mapping-software, projecteren gekleurd licht op het
ontkleurde oppervlak en wekken zo de illusie dat
het oppervlak weer zijn oorspronkelijke beitskleur
heeft. De kleur van de binnenkant van het meubel
is hierbij als referentie gekozen voor de kleur die
op de ontkleurde delen wordt geprojecteerd. Om
te bepalen welke kleur dit gekleurde licht dient te
hebben, uitgedrukt in RGB-waarden, zijn via kleurmetingen allereerst de kleur van ontkleurde delen
van de kast en een gekozen referentiekleur gekwantificeerd. Vervolgens is via een berekening bepaald
welke RGB-waarden het gekleurde licht diende te
hebben. Het resultaat is via kleurmetingen en in
een kwalitatief perceptieonderzoek beoordeeld.
Het resultaat werd geloofwaardig bevonden en het
behoud van patina werd gewaardeerd.
Inleiding
Zonder dat men erbij stilstaat, heeft licht een grote
invloed op onze waarneming. Niet alleen de kleur
van het object maar ook de lichtbron en de waarnemer bepalen hoe kleuren worden waargenomen.
In het geval van een vervaagde kleur op een object
richt de restaurator zich normaliter op de problematiek van de ontkleuring; in sommige gevallen
besluit hij tot het opnieuw aanbrengen van kleur
* Auteur voor correspondentie.

op het object zelf. Het is interessant om te onderzoeken of de kleur kan worden teruggebracht door
niet het object, maar de lichtbron aan te passen.
Waar bestaande restauratiemethodes ingrijpend
zijn, wordt in dit artikel een minder ingrijpende,
reversibele restauratiemethode voorgesteld. Hierbij
zenden digitale projectoren gekleurd licht uit waardoor een object opnieuw gekleurd lijkt. In dit artikel
staat de behandeling centraal van een ontkleurde,
oranje gebeitste buffetkast ontworpen door Piet
Kramer (1881-1961), uit de collectie van de RCE
(afbeeldingen 2, 3).
De van synthetische kleurstoffen vervaardigde anilinebeitsen, die onder andere zijn aangebracht op
Amsterdamse School-meubels, ontkleuren in grote
mate onder invloed van licht. Hierdoor toont de buitenkant van deze meubels slechts een zweem van de
originele kleur, terwijl aan de binnenkant meer kleur
zichtbaar is (afbeelding 1). De kleur is echter een
belangrijk onderdeel van het uiterlijk van deze meubels. Zonder de felle kleur ogen deze meubels sober,
terwijl ze oorspronkelijk expressief bedoeld waren.
In 2010 is bij de RCE onder leiding van Maarten
Afbeelding 1 Buffetkast (inv.nr. AB-25457-B), ontwerp Piet
Kramer circa 1933-1936, 178 x 123 x 57 cm, collectie Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, 2013.
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Afbeelding 2, 3 Linker zijkant en voorkant van de buffetkast.

van Bommel een onderzoek gestart naar vroege
synthetische beitsen op meubels uit het einde van
de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw.1 Dit onderzoek richtte zich op het verzamelen van informatie over het ontstaan, het gebruik
en de degradatie van deze kleurstoffen, toegepast
in beitsafwerkingen. Aan de hand van reconstructies is inzicht verkregen in de oorspronkelijke felle
kleuren van deze anilinebeitsen.2
Jettie Timmer heeft in 2013 binnen dit project, als
onderdeel van de masteropleiding Conservering
en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA), onderzoek uitgevoerd naar de verkleuring van deze kleurstoffen.
Aan de hand van reconstructies van verschillende
anilinekleurstoffen is inzicht verkregen in de snelheid van ontkleuring onder invloed van licht, en
in het donker onder invloed van schommelingen
in de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.3
Ondanks onderzoek in historische bronnen naar
kleurgebruik, recepten en de lichtechtheid van anilinebeitsen op hout, blijkt het moeilijk de intensiteit
van de originele kleur op deze meubels met zekerheid
vast te stellen. De concentraties kleurstof in de beits
zijn niet bekend en kunnen ook niet gemeten worden. Daarnaast zijn er geen kleurenfoto’s uit de tijd
van ontstaan beschikbaar waarop dit type gebeitste
meubels met hun originele afwerking afgebeeld zijn.
Vervolgonderzoek, uitgevoerd door Jasmijn
Groeneveld in 2013, ook binnen dezelfde masteropleiding, spitste zich toe op het formuleren van
een methode om vast te stellen of er sprake is van
een originele (ontkleurde) anilinebeitsafwerking.
In dit onderzoek stond een door Piet Kramer ontworpen ameublement centraal dat in 2013 aan de
RCE is geschonken.
Dit ameublement, waarvan de buffetkast deel uitmaakt, bestaat uit zestien objecten. Onderzoek
wees uit dat het ameublement oorspronkelijk
monochroom afgewerkt was met een oranje anilinebeits, die sterk ontkleurd is. Delen die vrijwel
niet aan het licht blootgesteld zijn geweest vertonen
nog duidelijk een oranje kleur. Er is vastgesteld dat
de afwerking op de buffetkast origineel is.4
Bestaande restauratiemethodes voor het terugbrengen van een oorspronkelijke kleur houden in dat
er een nieuwe transparante kleurlaag, eventueel
op een bufferlaag, wordt aangebracht. 5 Hierbij
wordt de kleur van de binnenkant van het meubel
als uitgangspunt gekozen voor de kleur die wordt
aangebracht op de buitenkant.6 De mate van reversibiliteit is hierbij een issue en de methode is daardoor ingrijpend, mede omdat de keuze voor een
bepaalde kleurnuance vaak definitief is.
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Afbeelding 4 Drie stadia van degradatie zijn aangegeven.
Groen: nauwelijks verkleurd; roze: redelijk verkleurd; blauw:
geheel ontkleurd.
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Analyse van de anilinebeitsafwerking op
de buffetkast
Als basis voor het restauratieplan voor de belichting van de buffetkast is allereerst gekeken naar
de samenstelling en conditie van de beitsafwerking. De beits bestaat uit de volgende kleurstoffen:
53,7% tartrazine, 38,5% orange GG, 5,3% cochenillerood A en 2,5% ponceau-verbinding. 7 Deze
verhouding geeft de beits zijn kenmerkende oranje
kleur. Hoewel de verhouding van de kleurstoffen
bekend is, ontbreekt informatie over de concentratie van kleurstoffen in de beits. De buffetkast is
verder afgewerkt met een was.8
Er zijn drie stadia van verkleuring van de anilinebeits op de buffetkast te onderscheiden: delen die
bijna nooit aan het licht blootgesteld zijn geweest,
delen die consequent aan het licht blootgesteld zijn
geweest, en delen die regelmatig in de schaduw
hebben gestaan (afbeeldingen 4-7). In afbeelding
4 is de ontkleuring van de beitsafwerking uiteengezet. Op de afbeelding zijn drie kleuren gebruikt om
de drie stadia te markeren. Groen vertegenwoordigt
de delen die bijna nooit aan licht blootgesteld zijn
geweest, roze de delen die regelmatig in de schaduw hebben gestaan en dus niet altijd belicht zijn
geweest, en blauw markeert het overgrote deel van
de buffetkast, dat vrijwel altijd aan het licht blootgesteld is geweest.
￼
Behalve aan de diverse stadia van ontkleuring is het
belangrijk ook aandacht te besteden aan de ondergrond, namelijk het eikenhout. Als gevolg van
veroudering door licht en door het gebruik is het
eikenhout op sommige plaatsen donkerder geworden. Deze verkleuring is niet homogeen, waardoor
er bijvoorbeeld op de deuren verschil in kleur van
het eikenhout te zien is.

Afbeelding 5 Bovenkant van de onderkast. Het interieur, de
binnenkant van de deur en het normaliter afgedekte deel van het
bovenblad vertonen een felle kleur. Foto: Jasmijn Groeneveld.

Tabel 1 Basisgegevens van de buffetkast.
Inventarisnummer

AB-25457-B

Meubeltype

Buffetkast

Eigenaar

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Vervaardiger

P.L. Kramer

Stijl en datering

Amsterdamse School-stijl, 1933-1936

Herkomst

Aangekocht door mevr. Tromp; gedoneerd door mevr. Vermeltfoort

Afmetingen

(hxbxd) in centimeters 178 x 123 x 57

Toegepaste materialen

Eikenhout, coromandel, multiplex, naaldhout, messing beslag en kunststof beslag

Afwerking

Oranje synthetische anilinebeits bestaande uit de kleurstoffen tartrazine, orange GG, cochenillerood A
en ponceau, afgedekt met een waslaag

Afbeelding 6 Bovenkant van het uitschuifblad van de
buffetkast, dat overwegend afgedekt is geweest.
Foto: Jasmijn Groeneveld.

Doordat in dit onderzoek de ontkleurde afwerking
wordt geretoucheerd met licht, is de keuze voor
een bepaalde kleurnuance geen definitieve keuze.
Mocht uit toekomstig onderzoek blijken dat de
van licht afgedekte delen van de buffetkast toch
geen goede weergave vormen van de oorspronkelijke kleur, dan kan de kleur van het licht eventueel
aangepast worden. Het is echter voor dit onderzoek
wel belangrijk om een kleur te kiezen, zodat ernaar
gestreefd kan worden om ontkleurde delen identiek
te laten doen lijken aan de gekozen referentiekleur.
Vastgesteld is dat de beitsafwerking op de buitenkant van de buffetkast niet homogeen ontkleurd
is (drie stadia van ontkleuring van de beits) en dat
ook het eikenhout niet homogeen verkleurd is. Er
is besloten beide homogeen naar de referentiekleur
te retoucheren. Omdat het verschil in ontkleuring
het meest opvallend is op de linker zijkant van de
onderkast is besloten ernaar te streven op deze
plaats de ontkleuring homogeen te retoucheren.
Het bestaande, natuurlijke kleurverschil tussen de
verschillende eiken delen waaruit de kast is opgebouwd wordt niet gecorrigeerd voor kleur omdat
dit bijdraagt aan het patina van de buffetkast en de
geloofwaardigheid van het resultaat.
Afbeelding 7 Beitsafwerking op de linker lade uit het ladeblok.
De beits vertoont nog een felle kleur. Foto: Jasmijn Groeneveld.

Restauratieplan
Omdat de buitenkant van de buffetkast overwegend
slechts een zweem van de oranje kleur laat zien,
geeft de kast niet meer het oorspronkelijke idee van
de ontwerper weer. Het ontwerp is nu zowel sober
van vorm als van kleur, terwijl de kast oorspronkelijk door de felle kleur in het oog sprong. De beits
op de buffetkast betreft de originele afwerking en
het is belangrijk deze te conserveren. De resten van
de originele beitslaag en de verkleuring die hiermee
verband houdt bevatten informatie die mogelijk
bij toekomstig onderzoek kan worden ontsloten.
Bij het formuleren van het doel voor de restauratie
van de buffetkast is rekening gehouden met enerzijds het belang van terugbrengen van kleur, en

Licht en kleur
Voor het waarnemen van kleur zijn drie elementen
nodig: een lichtbron, een object en een waarnemer.
Lichtbronnen zenden licht met een of meerdere
golflengtes uit. Deze golflengtes bepalen het emissiespectrum van een lichtbron. Golflengtes tussen
de 380 en 700 nanometer (nm) worden ervaren als
zichtbaar licht, straling met een golflengte kleiner
dan 380 nm en groter dan 780 nm zijn respectievelijk
ultraviolet en infrarood licht en niet zichtbaar voor
het menselijk oog. Elke lichtbron kenmerkt zich
door een spectrum van golflengtes met specifieke
energie en heeft zo een typerende spectrale energieverdeling, die wordt uitgedrukt in Watt per meter.
Hoewel de meeste lichtbronnen een specifiek spectrum uitzenden kan er ook een specifieke lichtkleur
gevormd worden door drie kleuren rood, groen en
blauw licht te gebruiken. Het mengen van lichtkleuren wordt additieve kleurmenging genoemd. Bij
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anderzijds het behoud van de resten van de originele afwerking. Omdat de oorspronkelijke kleur
niet met zekerheid is vast te stellen, is de kleur
van de binnenkant als uitgangspunt gekozen. Deze
kleur geeft naar verwachting een goede benadering.
Er is inzicht verkregen in deze referentiekleur door
kleurmetingen uit te voeren op de binnenkant van
de rechter deur.
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Afbeelding 8 RGB-kleurensysteem; De R-, G- en B-assen zijn uitgezet, waardoor de totale kleurruimte ontstaat (links en midden).
Een specifieke kleur met RGB 80, 200 en 130 op een schaal van 0-255 is uitgezet.
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iedere additie van een lichtkleur komt er meer licht
bij. De drie primaire lichtkleuren (rood, groen en
blauw) vormen samen wit licht, als ze alle in gelijke
lichtsterkte uitgezonden worden. Door de drie primaire kleuren licht in specifieke verhoudingen te
mengen kan elke kleur geproduceerd worden. Op
dit principe berust de werking van onder andere
digitale projectoren; in dit soort apparatuur worden
alle mengkleuren gecreëerd uit de drie primaire
kleuren rood, groen en blauw.9
Als licht dat uitgezonden wordt door een lichtbron op een object valt, worden afhankelijk van de
chemische eigenschappen van het object bepaalde
delen van het lichtspectrum van de lichtbron geabsorbeerd en gereflecteerd. Het reflectiespectrum
van een object is kenmerkend voor de waargenomen kleur. Door een grafiek op te stellen waarin
de golflengtes worden uitgezet tegen de intensiteit, wordt inzicht verkregen in deze energieverdeling. Naast het reflectiespectrum kan kleur ook
gekwantificeerd worden aan de hand van ontwikkelde kleursystemen, zoals CIE L*a*b* of het RGBkleurensysteem.10
In een RGB-blokspectrum wordt een kleur gekenmerkt door zijn specifieke verhouding van rood
(R), groen (G) en blauw (B) (afbeelding 8). Deze
benadering is minder nauwkeurig, onder meer
omdat de RGB-waarden strikt genomen apparatuurafhankelijk zijn. In dit onderzoek is gebruikt
gemaakt van het RGB-kleurensysteem omdat de
gebruikte apparatuur (projectoren en de digitale
kleurenmeter) op deze manier kleur uitdrukt. RGBkleuren kunnen aritmetisch op een schaal van 0,0
tot 1,0 en 8-bits digitaal op een schaal van 0 tot 255
uitgedrukt worden.
Belichtingsmethoden
In dit onderzoek is gekozen om gebruik te maken
van projection mapping. Projection mapping-software,
aangestuurd via de computer in combinatie met digitale projectoren, is ontwikkeld voor de muziek- en
theaterindustrie en maakt het mogelijk om vormen
en kleuren op ondergronden te projecteren.

Uit literatuuronderzoek naar toepassingen van licht
als restauratiemethode bleek dat er drie mogelijk
geschikte belichtingstechnieken zijn. Stigter maakte in haar onderzoek gebruik van gekleurde filters
om een ontkleurd fotokunstwerk van Ger van Elk
te retoucheren.11 Vienot leidde een onderzoek naar
het retoucheren van ontkleurde opgezette vogels
uit de collectie van het Musée national d’histoire
naturelle door gebruik te maken van kleuren-ledlampen.12 Tot slot retoucheerden Owens en Perkins
door gebruik te maken van projection mapping
een ontkleurd wandkleed uit de collectie van de
Hampton Court Gallery.13 Naar aanleiding van deze
artikelen is ervoor gekozen om gebruik te maken
van projection mapping. In de onderstaande tekst
worden enige voordelen van projection mapping
uiteengezet.
￼￼
Het is allereerst belangrijk dat de juiste kleur precies ingesteld kan worden. Via projection mappingsoftware zijn specifieke kleuren, uitgedrukt in
RGB-waarden, eenvoudig in te stellen. Daarnaast
kunnen ook meerdere kleuren in het geprojecteerde
beeld ingesteld worden. Dit is belangrijk omdat de
buffetkast uit de collectie van de RCE niet homogeen ontkleurd is. Om een homogene oranje kleur
te realiseren, dienen er meerdere kleuren licht op
verschillende delen van de buffetkast geprojecteerd te worden. Daarnaast biedt de software de
mogelijkheid direct aanpassingen te maken in de
gekozen uitgezonden kleur. Ook dient er aandacht
besteed te worden aan het uitlichten van de buffetkast. De software biedt de mogelijkheid om een
driedimensionaal object heel precies uit te lichten.
Hierdoor is het mogelijk om de niet-ontkleurde
delen en bijvoorbeeld de achtergrond gericht uit
te lichten met wit licht, terwijl de ontkleurde delen
belicht worden met gekleurd licht.
Voor het retoucheren met licht van de buffetkast is
gekozen om te werken met Video Projection Tools
7 (VPT 7). Deze software is gratis te downloaden en
werkt eenvoudig. Vlakken kunnen worden toegevoegd en geprojecteerd en vervolgens op de juiste

maat en plaats gesleept worden, waarna hieraan
eenvoudig RGB-waarden toegekend kunnen worden (afbeelding 9). VPT 7 drukt RGB-kleuren aritmetisch uit op een schaal van 0,0-1,0.14
Stappenplan voor het retoucheren met licht
Aan de hand van drie experimenten is een methode ontwikkeld, die vervolgens toegepast is op de
buffetkast. Omdat waarneming afhankelijk is van
zowel eigenschappen van de kleur van het object
als van eigenschappen van het geprojecteerde
licht, kan gesteld worden dat de referentiekleur
die belicht wordt met wit licht, identiek moet
worden waargenomen als de ontkleurde delen die
belicht worden met gekleurd licht. Om de RGBwaarden van dit gekleurde licht te achterhalen dient
eerst de ontkleuring gekwantificeerd te worden.
Daarna kunnen via een berekening, waarin de RGBwaarden van het witte licht, de referentiekleur en de
ontkleurde delen een rol spelen, de RGB-waarden
van het gekleurde licht bepaald worden. Vervolgens
dient de kast ‘uitgemapt’ te worden, waarna de
berekende RGB-waarden ingesteld kunnen worden.15 Hieronder worden deze stappen besproken.
Ook wordt aandacht besteed aan de opstelling en
de beoordeling van het behaalde resultaat.

Opstelling en materialen
De buffetkast is schuin voor een witte muur opgesteld. Hierdoor liggen alleen de voorkant en een
zijkant in het zicht. Omdat op de buffetkast een
wasafwerking is aangebracht is ervoor gekozen
twee projectoren vanaf bovenaf onder een hoek
elk een zijde van de kast te laten belichten, om een
storende glans als gevolg van totale lichtreflectie
te voorkomen.16 De digitale projectoren zijn op een
ladder op 2,1 meter hoogte vastgezet. De projector
die de voorkant belicht is op 3,9 meter van de buffetkast geplaatst, de projector die de zijkant belicht
op 3,4 meter. Vervolgens zijn de digitale projectoren elk verbonden met een computer waarop de VPT
7-software gedownload is.
Stap 1: kleurmeting
Met Frank Ligterink, conservation scientist bij de
RCE, is een methode bedacht om op een eenvoudige manier het kleurverschil tussen de ontkleurde
delen en de referentiekleur te kwantificeren. Een
digitale foto is gemaakt van de kast terwijl hij
belicht werd met het witte licht van de projector.
Vervolgens is met een digitale kleurenmeter van
de computer de kleur in RGB-waarde vastgesteld.
De digitale kleurenmeter drukt de kleuren uit op
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Afbeelding 9 VPT 7 openingsscherm; rechtsonder (in Layers) zijn de gemaakte lagen te zien. Linksonder (in Control tabs) kan aan de laag
kleur toegekend worden. Linksboven (in Creation of layers) kunnen lagen toegevoegd worden. Rechtsboven (in Sources) kan aangegeven
worden of in de laag een film, kleurvlak of foto afgebeeld wordt. Bron: handleiding VPT 7.
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Afbeelding 10 Onderkast en ladeblok van de buffetkast belicht met wit licht (RGB 0,75). Op deze foto zijn de metingen uitgevoerd.
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een schaal van 0 tot 255. De kleurmetingen worden
uitgevoerd op de voorkant van de onderkast (afbeelding 10). Dit gedeelte van de kast is gekozen omdat
daarmee zowel de referentiekleur als de kleur van
de ontkleurde delen wordt vastgelegd, namelijk de
binnenkant van de rechter deur en bijvoorbeeld de
voorkant van de linker deur. De gemeten waarden
worden niet geïnterpreteerd als absolute waarden
maar als relatieve waarden. De gekozen referentiekleur blijft tijdens het retoucheren van de ontkleurde delen belicht met hetzelfde witte licht. Van dit
witte licht zijn de RGB-waarden via VPT 7 ingesteld.
De projector die de voorkant belicht, zendt via de
VPT 7-software wit licht uit met een RGB-waarde
van 0,75 op een schaal van 0,0 tot 1,0. De fotocamera is via de preset-instelling met een grijskaart
ingesteld op dit witte licht en vervolgens is de foto
gemaakt (afbeelding 10).
De kleurenmeter is zo ingesteld dat hij de gemiddelde kleur per vier pixels meet. De metingen voor
het bepalen van de referentiekleur zijn uitgevoerd
op de binnenkant van de rechter deur. Omdat
deze kleur homogeen oogt, is besloten dat twintig
metingen de kleur goed vertegenwoordigen. De
metingen voor de ontkleurde delen zijn uitgevoerd op
meerdere plaatsen aan de buitenkant van de onderkast. Omdat dit oppervlak door de verkleuring van
het eikenhout minder homogeen is, zijn er in totaal
vijftig metingen gedaan. In de staafdiagrammen
1-3 worden de gemeten R-, G- en B-waarden schematisch weergegeven. Elke staaf representeert
het gemiddelde van tien metingen. Vijftien staven

geven de kleur weer van de ontkleurde delen, en
zes staven de referentiekleur. Aan de hand van de
metingen zijn de totale gemiddelde, hoogste en
laagste RGB-waarden bepaald.17
Stap 2: berekening
Onze waarneming is een combinatie van enerzijds
de RGB-waarden van de lichtbron en anderzijds de
RGB-waarden van het object. Hierdoor kan gesteld
worden dat:
• Waarneming = RGB-waarden lichtbron x
RGB-waarden object.
Omdat het doel is dat de binnenkant van de rechterdeur, dus de referentiekleur belicht met wit licht,
identiek waargenomen wordt aan ontkleurde delen
van de buffetkast belicht met gekleurd licht, kan de
volgende vergelijking opgesteld worden:
• Waarneming = RGB-waarden wit licht van de 		
projector x RGB-waarden van de referentiekleur
= RGB-waarden gekleurd licht van de projector
x RGB-waarden van de ontkleurde delen.
In deze vergelijking zijn de RGB-waarden van het
witte licht, de RGB-waarden van de referentiekleur
en de RGB-waarden van ontkleurde delen bekend.
Omdat er getracht wordt RGB-waarden van het
gekleurde licht te achterhalen kan het volgende
gesteld worden:
• RGB-waarden gekleurd licht van de projector =
RGB-waarden wit licht van de projector x (RGBwaarden van de referentiekleur : RGB-waarden
van de ontkleurde delen).

Uit deze vergelijking is afgeleid dat het proefplankje belicht moet worden met RGB-waarden binnen
het volgende bereik:
R= 0,72-0,87
G= 0,20-0,50
B= 0,67-0,83

Staafdiagram 1 Gemiddelde gemeten R-waarden op ontkleurde
delen (felrood) en vrijwel niet-ontkleurde delen (donkerrood).
Elke staaf representeert het gemiddelde van tien metingen.

Staafdiagram 2 Gemiddelde gemeten G-waarden op
ontkleurde delen (felgroen) en vrijwel niet-ontkleurde delen
(donkergroen). Elke staaf representeert het gemiddelde van tien
metingen.

Stap 3: uitmappen
Bij het uitmappen van de buffetkast is vastgehouden aan het restauratieplan. Hierbij is bepaald dat
alleen de linker zijkant van de onderkast geretoucheerd moet worden in twee verschillende kleuren, zodat geprobeerd wordt een homogene oranje
beitslaag na te bootsen. De sterk ontkleurde delen
van de linker zijkant en de voorkant worden met
één lichtkleur geretoucheerd. Met VPT 7 wordt de
gehele buffetkast precies uitgemapt, waarna kleur
wordt toegekend (afbeeldingen 11, 12). Binnen de
berekende range is via waarneming besloten een R
van 0,9, een G van 0,5 en een B van 0,6 in te stellen.
Hierbij valt op dat de R- en G-waarden in het hogere
gebied van de berekende bereik liggen, terwijl de
B-waarde laag ligt. Vervolgens is via waarneming
het minder ontkleurde deel van de linker zijkant
van de onderkast belicht met een iets andere RGBwaarde. De variatie in de kleur van het eikenhout
wordt niet aangepast en blijft zichtbaar.
Resultaat en evaluatie
Het behaalde resultaat is volgens dezelfde methode
beoordeeld als de experimenten. Gekozen is voor
kleurmetingen en kwalitatief perceptieonderzoek.
Kleurmetingen
Net zoals de kleurmetingen, die uitgevoerd zijn
voordat ontkleurde delen met gekleurd licht belicht
zijn, zijn er ook digitale kleurmetingen uitgevoerd
op een foto van het geretoucheerde resultaat (zie
afbeelding 12). Er zijn tien metingen uitgevoerd
op de referentiekleur, belicht met wit licht en tien
op ontkleurde delen, belicht met gekleurd licht.
Hierbij blijkt dat de referentiekleur, belicht met wit
licht, een gemiddelde RGB-waarde van respectievelijk 131,9, 29,8 en 20,9 op de schaal van 0 tot 255
bezit. Op de ontkleurde delen, die belicht worden
met gekleurd licht, werd nu een RGB-waarde van
respectievelijk 138, 32,8 en 22,4 op voornoemde
schaal gemeten. De gemeten waarden wijken
slechts enigszins van elkaar af, waardoor geconcludeerd kan worden dat een goede kleur behaald is.

Staafdiagram 3 Gemiddelde gemeten B-waarden op
ontkleurde delen (felblauw) en vrijwel niet-verkleurde delen
(donkerblauw). Elke staaf representeert het gemiddelde van
tien metingen.
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Het verkregen bereik is redelijk groot, waardoor er
gesteld kan worden dat waarneming een grote rol
speelt bij het afstellen van geschikte RGB-waarden.18
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Perceptieonderzoek
Voor het perceptieonderzoek is een groep van vijf
restauratoren, twee conservatoren, een conservation scientist en twee restauratoren in opleiding
(rio’s) van de UvA enige vragen voorgelegd. 19
Voordat iedereen apart de vragenlijst invulde is er
een korte introductie gegeven, waarna de belichting
van alleen wit licht werd omgezet naar gekleurd
licht en wit licht. De onderstaande vragen zijn
gesteld:
1 Komt het resultaat geloofwaardig over?
2 Neemt u kleurverschil waar tussen de delen die
met gekleurd licht geretoucheerd worden
en de binnenkant van de rechter deur, die 		
beschenen wordt met wit licht? Kortom, lijken
beide delen een identieke kleur te hebben?
3 Ervaart u een verschil in belichting tussen 		
verschillende oppervlakken (geretoucheerd
versus niet-geretoucheerd)?
4 Komt het geretoucheerde oppervlak (qua 		
transparantie) over als een beits?
5 Onregelmatige ontkleuring van de beits (als 		
gevolg van delen die vaak in de schaduw
hebben gestaan of altijd blootgesteld zijn aan
licht) is getracht homogeen te retoucheren. Een
voorbeeld hiervan is de onderkant van de linker
zijkant van de buffetkast. Neemt u verschil waar
in de kleur van dit geretoucheerde vlak?
6 Vindt u dat deze methode een goed alternatief
biedt voor bestaande restauratiemethoden, 		
waarin een nieuwe beitslaag aangebracht wordt
op een ontkleurd object?
7 Neemt u storende elementen waar of heeft u 		
andere verbeterpunten?
8 Heeft u nog andere opmerkingen?
Elke vraag is beantwoord door een toelichting en
een cijfer te geven op een schaal van 1-10. Voor vraag
7 en 8 werd geen cijfer gevraagd. Aan de hand van de
antwoorden wordt hieronder elke vraag behandeld.
Vraag 1 is gemiddeld beoordeeld met een 9,5. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat men het resultaat
zeer geloofwaardig vindt. In vijf antwoorden komt
terug dat men het waardeert dat de ondergrond,
het eikenhout, zijn kleurverschillen heeft behouden
terwijl kleur is teruggebracht. Dit draagt bij aan de
geloofwaardigheid. Men vindt dat het meubel zo zijn
leeftijd en patina behoudt. Ella Hendriks schrijft: ‘As
a whole it gives a natural and balanced appearance.
The difference between the more discoloured and
well preserved parts is equalized to a degree that
gives a "rustig" beeld whilst preserving local variations that prevent "overkill" and give a natural effect.’

Afbeelding 11 Geretoucheerde buffetkast; de ontkleurde delen
zijn geretoucheerd met gekleurd licht (RGB 0,9, 0,5, 0,6) en de
referentiekleur en achtergrond zijn belicht met wit licht (RGB
0,75).
Afbeelding 12 Geretoucheerde buffetkast; de ontkleurde delen
zijn geretoucheerd met gekleurd licht (RGB 0,9, 0,5, 0,6) en de
referentiekleur en achtergrond zijn belicht met wit licht (RGB 0,75).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat men zeer
enthousiast is over de mogelijkheden van deze
methode. Iedereen waardeerde dat het originele
(verkleurde) meubel onaangetast blijft, terwijl toch
de originele toestand getoond kan worden. Velen
benoemden de educatieve mogelijkheden in museale opstelling van deze methode. Door zowel de
huidige staat, het geretoucheerde resultaat en de
talloze mogelijke tussenstadia te laten zien, kan
aan museumbezoekers informatie gegeven worden
over vroege synthetische beitsen en over het kleurgebruik van de Amsterdamse School-ontwerpers.
Wel wordt opgemerkt dat deze methode vooral een
oplossing biedt binnen een museale opstelling en
niet voor objecten in particulier bezit.
Discussie
Uit de antwoorden op vraag 7 en 8 bleek dat men
vragen had over verkleuring als gevolg van het
retoucheren met gekleurd licht. Naast het uitvoeren van kleurmetingen is het daarom ook belangrijk bevonden om luxmetingen te verrichten. Door
deze metingen te vergelijken met gestelde richtlijnen voor museumbelichting kan bepaald worden
of het risico op schade voldoende beperkt blijft.20
In tabel 2 zijn deze metingen weergegeven.
Uit deze tabel is afgeleid dat ontkleurde delen
belicht worden met een gemiddelde verlichtingsAfbeeldingen 13, 14 Links: de buffetkast belicht met wit licht.
Er is een groot verschil in de ontkleuring van de beits zichtbaar.
Rechts: de geretoucheerde buffetkast. De oranje kleur is redelijk
homogeen. Kleurverschillen in de ondergrond blijven zichtbaar.

Licht op Kramer. Retoucheren met gekleurd licht van ontkleurde anilinebeitsafwerkingen op Amsterdamse School-meubels

Vraag 2 is gemiddeld beoordeeld met een 8,8.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het resultaat
goed gevonden werd en dat er nauwelijks kleurverschil waarneembaar was. Vijf personen merkten
op dat de kleur van de binnenkant van de deur iets
donkerder lijkt. De redenen hiervoor zijn dat de
beitslaag homogener is, het oppervlak schoner, het
hout zelf veel minder verkleurd en het oppervlak
meer glans heeft. Sylvia Nijhuis schreef: ‘Vrijwel
identiek; het lijkt op het deurtje een tikje helderder.
Hoewel je dat normaal gesproken ook verwacht op
de binnenkant van het deurtje, dus dat vergroot de
geloofwaardigheid.’ Twee personen vermeldden
dat de kleur identiek lijkt op een afstand van ongeveer drie meter. Maarten van Bommel vermeldde
dat er alleen van dichtbij een licht kleurverschil
waarneembaar is, maar vond dit niet storend.
Vraag 3 is gemiddeld beoordeeld met een 8,5.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat men de
belichting als vrijwel identiek ervoer. Uit de antwoorden blijkt dat men het moeilijk vond om
onderscheid te maken tussen kleur en belichting.
Waar sommigen het lichte kleurverschil weten
aan het glansverschil van de wasafwerking, weten
anderen het kleine verschil in glans aan de belichting. Daarnaast viel het sommigen op dat gekleurd
licht dat net naast het object op de muur valt een
oranje-roze kleur geeft. Dit is op de lossen door
beter uit te mappen of door met een lamp wit licht
beter op de achtergrond te schijnen.
Vraag 4 is gemiddeld beoordeeld met een 8,9. Er
kan geconcludeerd worden dat het gekleurde licht
de eigenschappen van een beits zeer goed nabootst.
Het licht bereikt een zeer overtuigende mate van
transparantie. Ron Kievits schreef: ‘Doordat de
tekening, de structuur én de donker/licht delen die
het hout van nature al heeft goed zichtbaar blijven
komt het heel natuurlijk over.’
Vraag 5 is gemiddeld beoordeeld met een 6,6. Er is
dus zeker ruimte voor verbetering voor het homogeen uitlichten van de heterogeen ontkleurde beits.
In de antwoorden kwam naar voren dat men het
moeilijk vond onderscheid te maken tussen heterogeniteit als gevolg van verkleuring van het eikenhout of half-kopshout en heterogeniteit als gevolg
van ongelijke verkleuring van de beits. Hierdoor
antwoordden veel personen dat ze dit kleurverschil
juist mooi vonden. Sommigen vermeldden dat de
kleur op de onderkast van de zijkant al egaler is dan
onder wit licht, maar nog steeds zichtbaar (afbeeldingen 13, 14). In het gesprek na het invullen van
de vragenlijst kwam dit ook naar voren. Onder wit
licht is dit kleurverschil zeker duidelijker zichtbaar.
Vraag 6 is gemiddeld beoordeeld met een 9,5.
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locatie

verlichtingssterkte

lichtkleur

binnenkant rechter deur

168 lux

wit licht

buitenkant linker deur

138 lux

gekleurd licht

voorkant ladefronten

130 lux

gekleurd licht

linker zijkant onderkast

175 lux

gekleurd licht

linker zijkant bovenkast

180 lux

gekleurd licht
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Tabel 2 Luxmetingen uitgevoerd op de met gekleurd licht geretoucheerde buffetkast.
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sterkte van 155 lux. Een verlichtingssterkte van 155
lux is iets hoger dan ideaal voor museale condities
maar wordt acceptabel bevonden omdat de kleurstof op deze delen al vrijwel geheel ontkleurd is
en omdat er relatief weinig blauw licht en geen
uv-licht in deze verlichting aanwezig zijn. Voor dit
onderzoek wordt de kast twee keer gedurende een
halve dag met licht geretoucheerd. Mocht uiteindelijk deze methode in museale opstelling toegepast
worden dan dient bekeken te worden welke belichtingsdosis acceptabel bevonden wordt. Er dient
hiervoor een bewuste keuze gemaakt te worden
waarbij de lichtgevoeligheid van het object, de verlichtingssterkte en de spectrale energieverdeling
van het licht meegenomen worden.
De delen die vrijwel nooit aan het licht blootgesteld
zijn geweest zijn het gevoeligst voor schade. Slechts
de binnenkant van de rechter helft van de onderkast
en de binnenkant van de rechter deur worden met
wit licht belicht. Hierop is een verlichtingssterkte
van 168 gemeten. Deze verlichtingssterkte bevat
evenveel blauw, als rood en groen licht. De lichtbron zendt geen uv-licht uit. Omdat bekend is dat
anilinekleurstoffen snel ontkleuren onder invloed
van licht wordt deze verlichtingssterkte te hoog
bevonden. Eventueel zou de opstelling aangepast
kunnen worden. Hierin zou slechts de deur opengezet kunnen worden tijdens het nemen van een
foto, waarop kleurmetingen uitgevoerd worden. In
de uiteindelijke opstelling zou het deurtje gesloten
kunnen blijven.
Conclusie en vervolgonderzoek
Uit de behaalde resultaten kan geconcludeerd
worden dat het retoucheren van de buffetkast met
gekleurd licht succesvol is. Belangrijke elementen
zoals een goede kleur en een geloofwaardig resultaat zijn zeer goed beoordeeld. Het uitmappen van
de kast is gelukt. Wel zijn verbeteringen voor het
uitmappen van fijnere vormen mogelijk en nodig.
Luxmetingen toonden aan dat de verlichtingssterkten op geretoucheerde delen acceptabel en op nietgeretoucheerde delen vrij hoog waren. Hoewel de

berekende RGB-waarden relatief in een groot bereik
lagen, blijkt dat de juiste kleur bereikt kan worden.
Uit de beoordeling kan geconcludeerd worden dat er
nauwelijks verschil waargenomen werd in de belichting tussen geretoucheerde en niet-geretoucheerde
delen. De verschillen in kleur die werden waargenomen droegen bij aan de geloofwaardigheid van het
resultaat. Het authentieke patina bleef zichtbaar.
Hoewel succesvol, blijken er ook weer nieuwe vragen naar voren te komen. Zo blijkt uit de reacties
van de ondervraagde experts dat er vraag is naar
informatie over het retoucheren met licht in andere
kleuren en op andere kleuren ondergrond. In eerste
instantie zou in deze uitbreiding de nadruk kunnen
liggen op andere kleuren synthetische beitsen.
Naast het retoucheren van ontkleurde afwerkingen
op basis van synthetische kleurstoffen zou natuurlijk ook onderzocht kunnen worden of ontkleurde
natuurlijke beitsen en ontkleurde houtsoorten toegepast in marqueterie met licht geretoucheerd kunnen worden. De grenzen van de mogelijkheden van
deze methode kunnen zo opgezocht worden. Voor
het uitlichten van moeilijke polychrome vormen
is het eventueel belangrijk om de resolutie van de
projectoren en de mogelijkheden van de projection
mapping-software te verbeteren.
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beits is aangebracht. Uit de experimenten is gebleken dat de berekende RGB-waarden voor belichting van de proefplankjes een goede identieke
kleurwaarneming geven aan het referentieplankje,
dat belicht is met wit licht. Ook is gebleken dat
een heterogeen gebeitst proefplankje homogeen
met licht geretoucheerd kan worden. Daarnaast
is aangetoond dat de resolutie van de projectoren
volstaat door een grote plaat te kleuren met licht.
Om een rasterpatroon, als gevolg van de beperkte
resolutie te voorkomen, was het nodig de projector enigszins onscherp in te stellen.
16 Er is gebruik gemaakt van twee lcd-projectoren
die binnen de UvA-master restauratie en conservering aanwezig waren. Deze digitale projectoren
bezitten een goede colour brightness output van
2500 lumen, een beperkte resolutie van 800 x 600
pixels en een contrast ratio van 2000:1.
17 Er dient gerealiseerd te worden dat deze
waarden geïnterpreteerd worden als relatieve
kleurwaarden ten opzichte van elkaar en niet als
absolute waarden.
18 Dit was bij de experimenten niet het geval.
De berekening was nauwkeurig en gaf een goed
resultaat. Mogelijk waren de plankjes homogener
omdat van heterogene veroudering van het eikenhout geen sprake was.
19 Conservation scientist prof. dr. Maarten van
Bommel (UvA); conservatoren drs. Sylvia van
Schaik (RCE, specialisatie twintigste-eeuwse toegepaste kunst) en dr. Eric Domela Nieuwenhuis
(RCE kunstcollecties); restauratoren ir. Sylvia
Nijhuis (UvA-docent), Miko Vasques Dias (UvAdocent), Ron Kievits (RCE, coördinator restauratie van meubelen en objecten), dr. Ella Hendriks
(senior restaurator Van Gogh Museum en associate
professor UvA) en Lisette van Baars (RCE); restauratoren in opleiding Jasmijn Groeneveld en
Machteld Jacques.
20 A. Brokerhof, ‘Verlichting in musea en expositieruimten. Praktijkdocument’. Amsterdam: ICN,
1992.
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Kleurrijke meubelen van de Amsterdamse School

Susanna Huigen

De Amsterdamse School omvat niet alleen architectuur maar ook ontwerpen voor meubelen en andere
gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, klokken, haarden en vloerkleden. De stroming kent een grote
diversiteit aan vormen en materialen en is daarin
uniek in Nederland. Van april tot augustus 2016
plaatst het Stedelijk Museum de meubelvormgeving
in een bredere context van architectuur en interieur
met de tentoonstelling ‘Wonen in de Amsterdamse
School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930’.
Met de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige
publicatie op basis van recent onderzoek.1 Dit artikel geeft een inleiding op het project en zoomt in
op gebeitste meubelen uit deze stroming.2

Behalve in de architectuur deed de Amsterdamse
School haar invloed gelden in alle vormgevingsdisciplines, maar het meest prominent in de meubelvormgeving. Op dit terrein valt de stijl in twee
varianten uiteen: een meer expressieve variant met
sculpturale totaalvormen, vaak ook sculpturale
details, accenten van grillig hang- en sluitwerk,
en diepe, vaak secundaire kleuren in afwerking of
bekleding en een strakkere, meer geometrische
variant die sterk door de typografie in het tijdschrift
Wendingen werd beïnvloed (afbeelding 3).
De meeste architecten die tot de kern van de stroming behoorden, zoals De Klerk, Kramer, Van der
Mey, Wijdeveld, Eibink en Snellebrand, Vorkink en
Wormser en Blaauw, ontwierpen meubelen en ook
hele interieurs, waarbij zij het ideaal hadden om inen exterieur in samenhang met elkaar te ontwerpen.
Dat ideaal was lang niet altijd haalbaar door het
ontbreken van de vraag naar dergelijke kostbare
totaalontwerpen bij socialewoningbouwprojecten
en ook bij particuliere opdrachten.3 In veel gevallen
kwamen losse ontwerpen tot stand zoals meubelen,
lampen en klokken.
De twee stijlvarianten binnen de meubelkunst
werden beide door veel architecten, ontwerpers
en bedrijven overgenomen, waardoor er een verspreiding over heel Nederland ontstond. Het gaat
daardoor niet alleen om meubelen ontworpen door
architecten en beeldhouwers die tot de Amsterdamse
School-stroming kunnen worden gerekend, maar
ook om meubelontwerpers als Harry Dreesen en
Louis Deen, en bedrijven zoals Dijst, Zijfers en Metz
& Co., die zich door de Amsterdamse School-stijl
hebben laten inspireren. De verspreiding en de
invloed van de stijl zijn daardoor veel groter geweest
dan men aanvankelijk zou verwachten.
Afbeelding 1 J.M. van der Mey, Scheepvaarthuis, Prins
Hendrikkade Amsterdam, 1913-1916, foto Arjan de Boer.
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Het Scheepvaarthuis (1913-1916), dat het begin van
de Amsterdamse School markeert, kwam tot stand
door de samenwerking van de architecten Michel de
Klerk en Piet Kramer onder leiding van J.M. van der
Mey (afbeelding 1). In de jaren daarna werden verschillende woningblokken in Amsterdam gebouwd
in de typerende baksteenarchitectuur. De opval-

lende sculpturale baksteenfaçades, het sierlijke
smeedijzer en de in het oog springende vensters
zijn kenmerkend voor de architectuur en terug te
zien in de gebouwen De Dageraad en Het Schip
(afbeelding 2). Verder is de vormgeving zichtbaar
in veel bruggen en straatmeubilair. Het ontwerp
van Piet Kramer voor De Bijenkorf (1924-1926) in
Den Haag markeert het einde van de bloeiperiode
van de Amsterdamse School.
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Afbeelding 2 M. de Klerk, woningbouwblok Het Schip, Spaarndammerplantsoen Amsterdam, 1917-1921, foto Jan Eric Loebe.
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De Amsterdamse School beïnvloedde ook de textielvormgeving. Vooral Jaap Gidding ontwierp
vloerkleden en meubelbekleding met grillige
patronen in felle kleuren (afbeelding 4). Maar ook
Anton Hamaker, Lambertus Zwiers en Jac. Jongert
ontwierpen in deze stijl. Verder heeft de stroming
met het maandblad Wendingen haar stempel gedrukt
op de grafische vormgeving. Het tijdschrift was
naast de spreekbuis van de Amsterdamse School
een inspiratiebron voor vormgeving. Aan bod kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen zoals
oosterse kunst, architectuur en beeldende kunst.
Receptie van de Amsterdamse School
Tussen circa 1916 en 1930 was de Amsterdamse
School binnen de Nederlandse architectuur en
vormgeving van groot belang. Maar in de receptie van deze periode na de Tweede Wereldoorlog
kregen modernisme en functionalisme, met als
belangrijke groepen De Stijl en het Bauhaus, de
overhand. Hoewel de stroming een grote verspreiding en populariteit in Nederland heeft gekend,
werd ze toen beschouwd als een stijl die niet bij de
landsaard aansloot.
De eerste grote museale tentoonstelling over de
Amsterdamse School in het Stedelijk Museum
(1975) plaatste de stroming vooral in een sociaalmaatschappelijke en politieke context. Hierna
kwam langzaam een stroom monografieën en
andere tentoonstellingen op gang. Onderwerp
daarvan waren vooral architecten en beeldhouwers,

onder wie Margaret Kropholler (1991), Hildo Krop
(1992), Piet Kramer (1994), Michel de Klerk (1997),
H.Th. Wijdeveld (2006) en J.M. van der Mey (2014).
Hoewel aanvankelijk de architectuur vooral veel
aandacht kreeg, kwam er vanaf de jaren negentig op
kleinere schaal ook wel interesse voor het interieur,
bijvoorbeeld in artikelen in publicaties als Van neorenaissance tot postmodernisme (1996), Kunstnijverheid in
Nederland 1880-1940 (1997) en Reflecties op de collectie
van het Stedelijk Museum Amsterdam (2012).4 In de
meeste monografieën kwam het interieur er echter
bekaaid vanaf, met als uitzondering Michel de Klerk.
Bouw- en meubelkunstenaar (1990).5
Het Stedelijk Museum wilde de bijzondere en eigenzinnige meubelen van de Amsterdamse School voor
het voetlicht brengen. Een onderzoeksproject in de
late jaren negentig voor het Textielmuseum, onder
leiding van Ingeborg de Roode in samenwerking
met Marjan Groot, docent Design en Wooncultuur
aan de Universiteit Leiden, heeft de textielvormgeving in de Amsterdamse School-stijl in kaart
gebracht.6 Dat leverde destijds veel nieuwe informatie en een scherper beeld op. Het was nu de beurt
aan de meubelen.
Het onderzoek
Sinds 2006 werkt een onderzoeksteam van het
museum onder leiding van conservator Ingeborg
de Roode en Marjan Groot van de Universiteit
Leiden aan het in kaart brengen van zoveel mogelijk meubelen. Het onderzoek, waarin ook klokken,

Afbeelding 5 Firma Max Coini, dressoir, mahonie,
coromandel, ca. 1930, particuliere collectie.

lampen, spiegels en haarden worden meegenomen, heeft tot doel een overzicht te krijgen van het
Amsterdamse School-meubel, zijn verspreiding en
daarmee zijn belang. Onderzoek is gedaan naar
de ontwerpers die in deze stijl werkten en wat zij
maakten. Een deel van dit onderzoek bestond uit het
aanleggen en verder uitbreiden van een database.
Al het beschikbare beeldmateriaal van meubelen
uit archieven, literatuur en museumbestanden en
foto’s van stukken die te vinden waren bij particuliere verzamelaars, handelaren en veilinghuizen zijn
opgenomen in de database, zodat voor het eerst een
overzicht beschikbaar kwam. Verder zijn ontwerptekeningen uit verschillende archieven opgenomen
in het onderzoek. Veel van deze tekeningen zijn nog
nooit gepubliceerd en dus vrijwel onbekend, zoals
de niet eerder bestudeerde ontwerpen van Hildo
Krop, die zich sinds enkele jaren in het Stadsarchief

Amsterdam bevinden. Ook kwamen stukken boven
water waarvan de verblijfplaats of überhaupt het
bestaan onbekend was. Zo is bijvoorbeeld een stoel
van De Klerk voor villa ’t Waerle teruggevonden,
die na een veiling van de radar was verdwenen.
Maar ook onbekende meubelen zoals dressoirs van
Louis Deen en van de firma Max Coini. Dit laatste
toont een mengeling van art deco- en Amsterdamse
School-elementen (afbeelding 5). Omdat ook de
verspreiding van de stijl werd onderzocht was dit
een heel interessante vondst.
Er is een breed beeld ontstaan van ontwerpers en
bedrijven die zich door de Amsterdamse School
hebben laten inspireren. Behalve het aan elkaar
koppelen van ontwerpen en bewaarde stukken en
het analyseren van het materiaal in de breedte, werd
het ook door de bestudering van advertenties in tijdschriften e.d. mogelijk zicht te krijgen op de manier
waarop de stijl zich verbreidde via winkels, warenhuizen en andere kanalen. Zo bleek onder meer dat
naast meubelen vooral klokken en lampen in de
stijl zeer populair waren. Van dergelijke objecten is
een overweldigende hoeveelheid bewaard gebleven.
Vooral sprekend gekleurde glas-in-loodlampen met
gebrandschilderd glas kwamen veel voor, waaruit
het belang van kleur is af te leiden. Vanwege de
hoeveelheid objecten is besloten om aan dit onderwerp speciale aandacht te geven. Door bestudering
van de archieven van glas-in-loodbedrijven Willem
Bogtman en De Nieuwe Honsel is een aantal nietAfbeelding 4 Bank met bekledingsstof naar ontwerp van Jaap
Gidding, bedrukte trijp, multiplex, mahonie, en wandpaneel,
beschilderd en verguld goud uit de American Lunchroom,
Kalverstraat 16 Amsterdam, ca. 1928, collectie SMA.
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Afbeelding 3 H.Th. Wijdeveld, logo in Wendingen 2 (1918) 1, p. 3,
bedrukt papier, drukker N.V. Electrische drukkerij, uitgever De
Hoge Brug, collectie SMA.
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gesigneerde lampen nu met zekerheid aan een van
beide bedrijven toe te schrijven.7
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De Amsterdamse School beïnvloedde vrijwel elke
vormgevingsdiscipline: van sieraden tot glaswerk,
van affiches tot interieurtextiel. Ook aan de breedte
van de stroming is tot nu toe in tentoonstellingen
weinig aandacht besteed. Daarom is op de tentoonstelling te zien hoe breed de Amsterdamse School
over de vormgevingsdisciplines tussen 1910 en 1930
verspreid was en hoe de vormgeving van die disciplines met elkaar en met die van de meubelen en
architectuur samenhangt.8
Inmiddels zijn er al zo’n vijfduizend records in
de database aangemaakt met werk van bekende
ontwerpers als Kramer, Krop, De Klerk en Eibink
en Snellebrand, maar ook van minder bekende,
onder wie Theo Lammers, Jac. Bot, Arnold Jansen,
J.J. Gort en Willem Rädecker.9 Met de al eerdergenoemde tentoonstelling en publicatie wordt het
project afgesloten. Tijdens de tentoonstelling worden nog nieuwe vondsten gepresenteerd.
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Inzoomen op kleuren
Als bijdrage aan het onderzoek heeft auteur van dit
artikel zich gericht op het kleurgebruik op meubelen en in interieurs. In voorgaande publicaties heeft
kleurgebruik een ondergeschikte rol gespeeld ten
aanzien van de vormgeving.10 Maar voor de ontwerpers was de kleur een belangrijk beeldend element van het ontwerp als geheel. Tegenwoordig
ontbreekt veelal de kleur op het hout van de meubelen waardoor een onvolledig beeld ontstaat van
het oorspronkelijke idee van de ontwerper.
Om inzicht te krijgen in het denken over kleur in
de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw is
in kaart gebracht hoe de felle kleuren hun intrede
deden in de toegepaste kunst, waardoor men zich
liet inspireren en hoe men dacht over kleuren.
Al eind negentiende eeuw ontstonden er in de beeldende kunst stromingen zoals het impressionisme
en symbolisme met toepassingen van felle kleuren. Begin twintigste eeuw werd deze ontwikkeling
doorgezet en zien we de opvallende kleuren veel
in de expressionistische schilderkunst. Hierbij lag
het accent op het Duitse expressionisme met toonaangevende kunstenaarsgroepen zoals Der Blaue
Reiter en Die Brücke.11 Verschillende Nederlandse
kunstenaars, zoals Jacoba van Heemskerck en
Charley Toorop, waren op de hoogte van deze ontwikkelingen en lieten zich hierdoor inspireren in
hun werk. Vanaf het moment dat Van Heemskerck
in Duitse kringen verkeerde, werkte zij met meer
sprekende kleuren. Haar werk werd in Duitsland

Afbeelding 6 C. Toorop, kamerscherm, olieverf op doek,
eenzijdig beschilderd, ca. 1918, collectie SMA.

en Nederland geëxposeerd. Toorop schilderde in
deze periode vooral landschappen en (zelf )portretten met zwaar aangezette kleuren, in felle contrasten, en lijnen (afbeelding 6). Daarnaast verbleven
verschillende Nederlandse ontwerpers, zoals Jaap
Gidding, enige tijd in Duitsland. Hij wordt ook wel
in relatie gebracht met het overnemen van de heldere kleuren vanuit Duitsland.12 Dat beeldend kunstenaars en vormgevers van de Amsterdamse School
contact hadden blijkt bijvoorbeeld uit de opdracht
die Toorop in 1921 aan Piet Kramer gaf voor het
ontwerpen van een woning met atelier in Bergen.13
Belang
Dat het onderwerp kleur contemporaine critici bezighield is af te leiden uit het feit dat Willem Retera in
1924 architect Jan Gratama citeerde over het belang
van kleur voor het interieur. ‘Het is de taak van den
modernen bouw- en sierkunstenaar de groote waarde
van de kleur in al hare verscheidenheid in onze interieurs toe te passen.’14 Gratama wees al in 1917 op
de ‘stralende kleuren-kracht’ die getuigde van een
verlangen naar het genieten van het leven.15 Ook A.E.
van de Tol onderstreepte het belang van kleur. In
Meubileering en inrichting der woning (1925) noemde hij
kleur als een belangrijk aspect voor het slagen van
een ‘goed’ interieur, een bepalende factor voor het
huiselijk welbehagen en intimiteit.16

Kleurentheorieën
Door de belangstelling voor kleur kwamen oudere
kleurentheorieën opnieuw onder de aandacht. Met
kleurentheorieën, ook wel kleurenleer genoemd,
wordt hier bedoeld kleurenwetenschap of het
geheel aan kennis met betrekking tot kleuren en
ook het (praktisch) ordenen van kleuren volgens
een (bruikbaar) systeem. Door de eeuwen heen is
er vanuit verschillende invalshoeken kleur onderzocht, wat resulteerde in soms elkaar tegensprekende en niet eensluidende theorieën. Belangrijke
bronnen voor de ontwerpers in Nederland in de
jaren tien en twintig van de twintigste eeuw waren
Isaac Newton (1642-1727), Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832), Arthur Schopenhauer (17881860), Michel Eugène Chevreul (1786-1889),
Hermann von Helmholtz (1821-1894) en Wilhelm
Ostwald (1853-1903). Goethe en Ostwald werden
het meest genoemd. Ondanks het schrijven over
kleurenleer door theoretici borduurden kunstenaars en ambachtslieden ook voort op in de praktijk opgedane kennis. Theoretici, kunstenaars
en ambachtslieden hebben elk vanuit hun eigen
invalshoek invloed uitgeoefend op de algemene
kennis over kleur.17

Voor een aantal kleuren gaf Goethe suggesties voor
toepassingen in het interieur. Zo paste heldergeel
voor behang of gordijnen en was ook geelrood een
aangename kleur in het interieur. Blauw was minder geschikt, aangezien de kleur een ruimte koud
en leeg deed aanvoelen. In ruimten waar men veel
verbleef was overwegend groen gewenst, omdat
de kleur als evenwichtig en rustig werd ervaren.25
Volgens dr. F.W. Zeylmans van Emmichoven in 1923
had Goethe als eerste op systematische wijze de
gevoelswerking van kleuren beschreven. Goethe
beschreef een aantal waarnemingen waarin kleuren de menselijke psyche beïnvloeden. Volgens
Zeylmans waren deze waarnemingen ‘zuiver en
fijn’ en nog steeds toonaangevend.26
De kleurenleer van Ostwald is voor het eerst gepubliceerd in 1916 in Die Farbenfibel. Een jaar later verscheen een tweede druk en in 1924 werd al een elfde
druk uitgegeven.27 De theorie kwam aan bod in
schildersvakliteratuur, maandblad Verf en Kleur en in
de serie De toegepaste kunsten in Nederland.28 De kleurenleer was wijdverspreid onder allen die in hun
werk te maken hadden met kleurtoepassingen zoals
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Goethe en Ostwald
Omdat Goethe en Ostwald veelvuldig werden
genoemd in eigentijdse bronnen wordt hier nader
ingegaan op hun theorie of leer. Dit omdat de kleurentheorieën het denken over kleur hebben beïnvloed. Zo zijn bijvoorbeeld de complementaire
kleurenparen uit de theorieën afgeleid. Hoewel
Goethe meer bekend is als dichter en filosoof heeft
hij een uitgebreide studie gedaan op het gebied
van kleuren(harmonie). In Zur Farbenlehre (1804)
zette hij zijn theorie uiteen.18 Volgens Goethe was
er tussen het waarnemen van licht en het zien van
kleuren een gebied dat niet wetenschappelijk kon
worden verklaard maar waar het ‘eigen goddelijk ik’
ingeschakeld moest worden. Duisternis was geen
afwezigheid van licht, maar een werkzame macht,
en stond tegenover het licht; tussen beide bestond
een wisselwerking. Goethe ontwikkelde een eigen
visie waarin hij een verband legde tussen het goddelijke, de mens en de natuur.19 Hij verwonderde
zich over kleur en tegelijkertijd probeerde hij er
orde in te scheppen.20
Goethe beschouwde blauw en geel, licht en donker als elkaars tegenstellingen. Hij ging uit van zes
(hoofd)kleuren: drie warme - oranje, geel en rood en drie koude kleuren - blauw, violet, groen. De harmonische kleurenparen, complementaire kleuren,
worden gevormd door een primaire en secundaire

kleur: oranje en blauw, geel en violet, rood en groen,
in beeld samengevat als een cirkel. Hij was de eerste
die nadruk legde op het vermogen van kleuren ons
‘zijn’ te kunnen beïnvloeden. Aan de hand hiervan
werden kleurenpsychologie en kleurentherapie ontwikkeld. Aanvankelijk ging er niet veel aandacht uit
naar zijn theorieën door de afnemende belangstelling van natuurwetenschappers voor kleur; kleuren werden steeds meer beschouwd als iets geheel
subjectiefs.21 Door Rudolf Steiner (1861-1925) zijn
Goethes theorieën - aangepast aan zijn tijd en verder
ontwikkeld binnen zijn eigen kleurentheorie - breed
onder de aandacht gebracht.22
Goethe werd - en wordt - veelal aangehaald wanneer men sprak over kleur in relatie tot emotie en
het uitdrukking hieraan geven. De volledige kleurenleer van Goethe, het didactische, het polemische en het historische deel, omvat zo’n duizend
pagina’s. Voor kunstenaars was vooral het zesde en tevens het laatste - deel van belang omdat daarin
de zintuigelijk-morele werking van de kleur, onder
andere de werking op het gevoelsleven, werd verklaard.23 Volgens Goethe leerde de ervaring dat
de afzonderlijke kleuren speciale gemoedsstemmingen veroorzaken. De kleuren geel, roodgeel
(oranje), geelrood (menie, cinnaber) stemmen
actief, levendig, voorwaarts strevend. De kleuren
blauw, roodblauw en blauwrood veroorzaken een
onrustig, week en verlangend gevoel.24
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schilders, architecten, vormgevers, kunstenaars en
ambachtslieden.29 Het systeem van Ostwald is ontstaan door nauwgezette beredenering en onderbouwd met wetenschappelijke bewijsvoering. Het
was het eerste overzichtelijke systeem dat praktisch
bruikbaar was in een tijd waarin men behoefte had
aan systematisering van het kleurenpalet.30
Ostwald maakte een onderscheid tussen de bonte
kleuren en de grijze. De bonte of hoofdkleuren
zijn geel, rood, blauw en groen; met daartussen
oranje, violet, ijsblauw en loofgroen. Geordend in
een cirkel met de klok mee wordt het dan: geel,
oranje, rood, violet, ultramarijn blauw, ijsblauw,
zeegroen en loofgroen met daartussen de zestien
tussenkleuren (afbeelding 7). In totaal zijn er dus
24 bonte kleuren. De kleuren uit de cirkel worden niet onderling vermengd. De harmonische,
tegengestelde of contrastkleuren zijn: geel-ultramarijn-blauw, oranje-ijsblauw, rood-zeegroen en
paars-loofgroen; deze liggen op de cirkel tegenover
elkaar. De bonte kleuren zijn niet de spectrale kleuren maar door Ostwald samengestelde, ‘materiële’
kleuren, vastgesteld als norm. Wat opvalt, is het
geringe onderscheid tussen de verschillende groenen. Ostwald verklaarde dat, doordat niet alle groenen in de natuur voorkomen, het oog niet gewend
is de nuances te onderscheiden.31
De grijze tinten, geordend in een reeks, liggen tussen het wit en het zwart. De grijzen-reeks bestaat
uit acht tinten, elk aangeduid met een letter.32 Bij
menging van een bonte kleur met een grijze tint
ontstaat een troebele kleur. Voor alle 24 bonte kleuren heeft Ostwald een zogenaamde normendriehoek uitgewerkt met de grijzen-reeks als basislijn
en een bonte kleur in de punt. Elke driehoek bevat
28 kleuren; 27 troebele kleuren, de bonte kleur
vermengd met een bepaald percentage zwart en wit,
en één bonte kleur. Voor alle bonte kleuren is zo’n
driehoek uitgewerkt en daarmee komt Ostwald op
een totaal van 672 kleuren. Samen met de acht tinten uit de grijzen-reeks telt zijn kleurenleer 680
standaardkleuren. 33 Als laatste stap verenigde
Ostwald alle driehoeken in een kleurenatlas die
hij inzichtelijk maakte met een dubbele kegel. De
as van de twee kegels samen is de zwart-witlijn met
daaromheen de bonte kleuren.
F. Kerdijk betoogde, in een boekje geheel gewijd
aan de uitleg van Ostwalds kleurenleer, dat er
aanvankelijk vanuit kunstenaarskringen verzet is
geweest ten aanzien van de systematisering van
kleuren en de daaruit door Ostwald afgeleide harmoniewetten. De angst om niet meer op basis van
eigen inzicht kleurenharmonieën te kunnen kiezen

Afbeelding 7 Kleurencirkel en grijzen-reeks van Wilhelm
Ostwald, uit W. Ostwald, Farbkunde, Leipzig, 1923,
Rijksmuseum Research Library Amsterdam.

lag daaraan ten grondslag. Deze angst was niet
geheel ongegrond aangezien er verschillende harmoniezoekers op basis van Ostwalds regels in de
handel werden gebracht. Ook al was de theorie op
sommige punten onvoldoende wetenschappelijk
onderbouwd, de uit de theorie afgeleide harmoniewetten achtte Kerdijk juist een goede leidraad,
die vooralsnog ontbrak. Vooral ‘voor den nijveraar
en den handwerksman, die de fijnere intuïtie op
kleurengebied mist, en die toch vaak zoo grooten
invloed heeft op wat ons in kleuren in onze dagelijksche omgeving tegemoet treedt (…)’, zullen de
harmoniewetten een hulpmiddel zijn om ‘(…) het
leelijke te vermijden’.34
In de vakkundige handleiding Het beitsen en kleuren
van hout. Een handboek voor practisch gebruik, ten dienste
van meubelmakers, schilders, draaiers, architecten, enz.
(1908) van C.P. van Hoek, die een vertaling was
van W. Zimmermanns Das Beizen und Färben und die
gesamte Oberflächenbehandlung des Holzes uit 1907,
staan verschillende adviezen en methoden ten aanzien van het samenstellen van beits en het aanbrengen ervan op hout.35 Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat
mahonie, wanneer het nog licht - nieuw - van kleur
was, bijgekleurd kon worden tot het aantrekkelijke
warme diep roodbruine hout. Voor hetzelfde doel
werden verschillende bruine beitsen gebruikt om
het nieuwe lichte eiken het aanzien te geven van oud
eiken. Ook aan de was- en politoerafwerking voegde men pigmenten toe om het al gebeitste hout nog
een extra zweem te geven. Diverse malen gaf Van
Hoek aan dat men verschillende kleuren beits kon

mengen om zo elke gewenste nuancering in kleur
te krijgen. Voor bijvoorbeeld olijfgroen mengde
men oranje en groen.36
Voordat Van Hoek uitleg gaf over de verschillende
beitsen drukte hij de lezer nog op het hart dat door
inwerking van zonlicht, zuurstof en de luchtvochtigheid kleurstoffen, natuurlijke of kunstmatige,
veranderden of zelfs zo goed als helemaal verbleekten. Vooralsnog waren er geen werkelijke kleurechte producten; enkel kleurstoffen die een flink
aantal jaren zichtbaar bleven.37 Men was dus op de
hoogte van de kwaliteit van de kleurstoffen en zich
bewust van het feit dat ook het hout door de jaren
heen donkerder werd; zeker de looizuurhoudende
houtsoorten zoals eiken, mahonie en noten.
Van der Tol verwees naar Van Hoek als goede bron
‘voor wie van zélf-doen houdt’. Hij merkte op dat
‘dit werkje (…) meer en meer zelf ter hand wordt
genomen (…)’.38 Het zelf beitsen gaf namelijk
gemakkelijk en snel resultaat. Van der Tol adviseerde deze handleiding te raadplegen om zich goed
op de hoogte te stellen van het procedé voor het
verkrijgen van een goed resultaat. Dat Van Hoek veel
geraadpleegd werd blijkt uit het feit dat na de eerste
uitgave uit 1908 het boekje al in 1912 een herziene
uitgave kreeg. In 1930, nog geen 25 jaar na de eerste
druk, werd de vierde herziene druk uitgegeven.

Kleurrijke meubelen van de Amsterdamse School

Voorbeelden uit de praktijk
Binnen het Amsterdamse School-project van het
Stedelijk Museum heeft de grote inventarisatie
een enorme hoeveelheid materiaal bijeengebracht.
Voor het eerst kunnen er uitspraken worden gedaan
op basis van grote aantallen objecten. Aan de hand
van nog bestaande meubelen - opgenomen in de
database - en op basis van geschreven bronnen kan
er nu iets gezegd worden over het kleurgebruik van
een aantal ontwerpers, dat ze bereikten door het
beitsen van hout en toepassen van kleurige bekleding. Het zwart-witbeeldmateriaal geeft enkel aan
dat er sprake was van een gestreepte stof of een
ingeweven patroon, maar voor kleuronderzoek
geeft het dus geen informatie. Een gemis dat overigens in de tijd zelf ook zo werd ervaren omdat de
kleuren een aanzienlijke bijdrage leverden aan het
totale ontwerp.39
Na het analyseren van de data blijkt dat Piet Kramer
de grootste variatie aan kleurbeitsen gebruikte,
zoals rood, paars, groen en oranje. In 1914 gaf
Kramer, enkele maanden voor de voltooiing, een
beschrijving van het interieur van het verenigingsgebouw voor de Bond voor Minder Marine Personeel
in Den Helder.40 Zo had het café-interieur zacht
paarse lambrisering en diep bronskleurige stoe-

len en fauteuils met terracottakleurige bekleding.
De toegang tot de vergaderzaal had zware, rood
geschilderde deuren. De banken en het houtwerk
in de vergaderzaal waren dieppaars en de kantoorruimte was ingericht met eenvoudige donkergroene meubelen.41 Uit bronnen weten we dat Kramer
voor de Amsterdamsche Tentoonstelling van
Woninginrichting 1921 ‘helroode’ arbeidersmeubelen heeft ontworpen.42 Verder troffen we bij een
particulier een theemeubel aan, waar overigens
meerdere uitvoeringen van bestaan, dat oorspronkelijk paars (purper) was gebeitst. Aan de binnenranden van het meubel was de kleur nog zichtbaar.
De buitenzijde is later donkerbruin gebeitst. In de
collectie van het Stedelijk Museum bevindt zich
een slaapkamerameublement, bestaand uit onder
meer een linnenkast en tweepersoonsbed. Aan de
binnenzijde van de kast is de originele groene beits
aangetroffen (afbeelding 8). De buitenzijde was
ontkleurd door licht, schommelingen in de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Na onderzoek
is in 2003 besloten deze meubelen te restaureren en
de groene beits opnieuw - op de buitenzijde - aan
te brengen, om zo het idee van de ontwerper voor
de hedendaagse toeschouwer zichtbaar te maken.43
Eveneens in de collectie van het Stedelijk Museum
bevindt zich een ameublement ontworpen voor
concertzangeres Jo Immink (1896-1985). De meubelen zijn vervaardigd van oranje gebeitst eiken met
accenten van coromandelhout.
Naast Kramer heeft ook binnenhuisarchitect A.F.
van der Weij rood gebeitste meubelen vervaardigd.
Dit blijkt uit diverse foto’s in het archief van het
Stedelijk Museum met daarop de aantekening ‘rood
gebeitst’.44 Eibink en Snellebrand ontwierpen een
oranjerood gebeitste boekenkast en bureau.45 Bij
deze meubelen is heel duidelijk zichtbaar hoe groot
de invloed van het daglicht is geweest. De beitskleur
aan de buitenzijde van het bureau en de kast is zo
goed als verdwenen. Terwijl in de kast, waar de boeken het zonlicht afschermden, de beits nog duidelijk
zichtbaar is (afbeelding 9). Van C.J. Blaauw is een
rood gebeitste eikenhouten stoel bekend.46
Naast de bovengenoemde kleurige beitsen is ook
veelvuldig bruin in allerlei nuances toegepast. Dit
zien we vooral terug bij meubelen van Hildo Krop.
De meeste van zijn nog bestaande ontwerpen zijn
van (donker)bruin of zelfs zwart gebeitst eiken
gemaakt. De stoffering was in zo’n geval het kleurige
aspect van het meubel. Ook De Klerk heeft, volgens
de tot nu toe gevonden gegevens, geen kleurige ontwerpen laten uitvoeren.47 Hij heeft opvallend veel
gewerkt met mahonie en accenten van coromandel.
Voor alle ontwerpers geldt dat ze naast de kleurig
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Afbeelding 8 Piet Kramer, detail van de linnenkast uit het
slaapkamerameublement voor P. Kofman met originele groene
beits, eiken en vuren, eikengefineerd triplex, 1918-1919, uitvoering
NV v/h A.M. Randoe en Zonen, Haarlem, collectie SMA.

Afbeelding 9 Eibink en Snellebrand, detail van boekenkast,
eiken, mahonie, coromandel, triplex, ca. 1930, collectie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

gebeitste meubelen ook stukken lieten maken van
(vooral) mahonie met coromandel accenten of van
eiken met coromandel detaillering. In dergelijke
gevallen gaf de stoffering, met vooral secundaire
kleuren (paars, groen, oranje) kleur aan het ontwerp. Maar dat ook kleurbepaling van stoffen problematisch is blijkt uit het feit dat stoffen eveneens
door de jaren heen zijn verkleurd. Een voorbeeld
hiervan is de bekleding naar ontwerp van Jac.
Jongert op een fauteuil.48 In de naden tussen armen rugleuning blijkt nog groenblauw aanwezig te
zijn. De rest van de stof - blootgesteld aan daglicht
- is zo verkleurd dat er niets meer te zien is van de
oorspronkelijke kleur.

omdat de destijds gebruikte kleurstoffen niet kleurecht waren. Beeldmateriaal is slechts beschikbaar
in zwart-wit, en de kleur van hout verandert van
nature door ouderdom. Deze problemen bemoeilijken het vaststellen van de werkelijk gebruikte
kleuren. De hoop is daarom ook dat toekomstig
onderzoek meer inzicht zal geven in het kleurgebruik bij Amsterdamse School-meubelen.

Conclusie
Op basis van de tot nu toe gevonden gegevens
kunnen we vaststellen dat van de Amsterdamse
School-ontwerpers Piet Kramer de grootse variatie
in kleurbeitsen gebruikte. Ruim twintig procent
van zijn meubelen, opgenomen in de database,
zijn behandeld met verschillende kleurbeitsen.
Daarnaast blijkt dat alle ontwerpers het houtwerk
ook veelvuldig in verschillende nuances bruin of
zelfs zwart beitsten. Krop gebruikte op ruim een
derde van zijn meubelen bruine beits en zwarte
beits op circa een vijfde. Geen van zijn meubelen zijn afgewerkt met een kleurbeits. Verder zijn
veel meubelen uitgevoerd in mahonie en versierd
met coromandel accenten, versieringen die we
overigens ook op in eiken uitgevoerde meubelen
aantreffen. Ruim zeventig procent van de uitgevoerde ontwerpen van De Klerk is vervaardigd van
mahonie.49 Ook De Klerk gebruikte geen kleurrijke
beitsen. Daarnaast is stoffering een middel om een
ontwerp als totaalkleur te geven. De nog aangetroffen kleuren op bekleding en op het houtwerk geven
geen correct beeld van het oorspronkelijke uiterlijk,
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Gedachten over modernisme en authenticiteit

Monique Teunissen

Moderniteit en modernisme
Het begrip modernisme wordt veelal gebruikt ter
aanduiding voor verschillende concepten, ideologieën, artistieke stromingen in de westerse moderne, culturele wereld en is doorgaans gerelateerd aan
de periode rond 1900 en het eerste deel van de twin-

tigste eeuw. Culturele ontwikkelingen resulteerden
in die tijd in Europa tot een gewijzigde vormentaal,
thans herkenbaar in uiteenlopende producties van
objecten, al dan niet industrieel vervaardigd. De
aanloop tot deze veranderingen is ingezet door
avant-gardistische kunstenaars en ontwerpers,
werkzaam op het brede vlak van vrije tekening tot
typografie en meubelontwerpen. Van specialisatie
was nog amper sprake alhoewel opleidingen gaandeweg hiertoe gingen sturen.
Modernisme, zoals we dat tegenwoordig nog herkennen, kwam ruim een eeuw geleden vooral voort
uit een veranderde visie op de maatschappij.8 De
term modernisme is vaker gebruikt in verband tot
de architectuurhistorie, maar kent een parallelle
ontwikkeling in de vormgevingsgeschiedenis.9 In
die periode gingen ontwerpers uit van het gesamtkunstwerk-idee terwijl binnen- en buitenruimten
met elkaar in relatie kwamen te staan: interieur en
exterieur als uniform geheel.10
Verlangen naar moderniteit kwam voort uit onvrede
ten aanzien van de benauwende, burgerlijke cultuur in een geïndustrialiseerde wereld. Een opmerkelijk fenomeen was gedurende de negentiende
eeuw het nabootsen van oude stijlen: neostijlen,
vaker toegepast bij fabrieksmatige producties,
maar ook in kleinere ateliers in de volkscultuur
gebezigd.11 Mechanisatie, technische vernieuwingen en gewijzigde opvattingen over wat natuurlijk te noemen is (we denken aan de Engelse Arts
and Crafts-beweging en de oprichting van diverse
Europese decoratieve-kunstbewegingen en -opleidingen) plaveiden geleidelijk aan de weg voor een
eigentijdse vormentaal: aanpassing, doorgaans
versimpeling in constructieve oplossingen zowel
voor architectuur als bij nijverheidsproducten. Een
esthetiek minder gebaseerd op een fantasiewereld
maar eerder verbonden aan de reële presentatie
van het object. De art nouveau-stijl getuigt hier al
enigszins van. De nieuwe-kunstbeweging rekende
in beginsel radicaal af met de gebruikelijke neostijlen (afbeelding 1). De constructie van een object of
gebouw wordt zichtbaar, ornamenten zijn eventueel nog slechts ter aanvulling gebruikt.
De ontmoeting tussen de kunsten en de machine,
esthetiek en technologie, heeft internationaal gezien
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Introductie
Een voorgaand symposium van deze stichting ging
in 2011 over ‘kleur bekennen’.1 Het onderwerp kleur
gerelateerd aan het interieur is sinds lange tijd een
aandachtsgebied binnen mijn kunsthistorisch
onderzoek. Onlangs publiceerde ik een boek over
Piet Klaarhamer, gebaseerd op het onderzoek van
Marijke Kuper, in december 2014 in het Centraal
Museum gepresenteerd tijdens de opening van de
expositie ‘Rietveld volgens Klaarhamer’.2 In ditzelfde museum was ik als gastcurator verantwoordelijk
voor een expositie getiteld ‘Geometrische vormgeving met kleurige accenten. Hendrik Wouda’ bij de
uitgave van mijn publicatie over deze ontwerper
als derde deel van een tiendelige serie monografieën, waarvoor de BNI (Beroepsvereniging van
Nederlandse Interieurarchitecten) het initiatief
nam.3 Dit was de eerste uitgebreide studie naar het
opmerkelijke meubilair van deze architect, die in
het interbellum tot de vooraanstaande ontwerpers
van Nederland gerekend werd. Zijn sobere, door
kleur- en materiaalgebruik opvallende meubels
behoren onomstotelijk tot de keur van Nederlands
cultureel erfgoed uit die periode.4 Het door hem
geheel in- en uitwendig ontworpen eigen woonhuis De Luifel, gebouwd midden jaren twintig en
gelegen in Wassenaar, staat inmiddels op de monumentenlijst.5
Vele documenten en publicaties zijn door uitgebreide studie teruggevonden ook al was zijn persoonlijk
archief niet bewaard gebleven.6 Kunsthistorisch
onderzoek, gebaseerd op authentieke documenten,
kan de historische waarde van objecten toelichten en benadrukken.7 In dit verband gaat het met
name om de Nederlandse meubelgeschiedenis in
het interbellum en om de eventuele noodzaak tot
restauratie van meubels uit die tijd, een periode
die geassocieerd wordt met het modernisme in de
meubelkunst.
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Afbeelding 1 ‘Le dictionnaire des styles à travers les âges et le bric-à-brac de notre temps’ in: L’Art Décoratif d’aujourd’hui, Le Corbusier,
Paris 1925 (heruitgave Paris 1980), p. 11, particuliere collectie.
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enorm veel teweeggebracht in de mensheid. Er is
veel over geschreven vanuit diverse invalshoeken,
maar een van de standaardwerken, verschenen in
1956, is nog zeker Art et technique au XIXe et XXe siècles
van de Franse kunsthistoricus Pierre Francastel.12
Nederlandse meubelproductie van ‘siermeubel’
naar ‘gebruiksmeubel’
Vele onderzoeken naar de periode van het interbellum gaven ons sindsdien een beeld van de verschillende ontwerppraktijken gerelateerd aan het
Nederlandse meubelontwerp. Versobering in vormgeving was over de gehele linie het resultaat. Dat
de geschriften en ontwerpen van architect Hendrik
Berlage hiervoor in Nederland van grote betekenis
waren staat vast.13 Terminologische kwesties over
kunstnijverheid of nijverheidskunst en ideologische gedachten over het begrip schoonheid of stijl
kwamen onderling in discussies aan de orde.14 Het
kunstnijverheids- en ontwerponderwijs was aan het
eind van de negentiende eeuw ingesteld met als
belangrijk onderdeel in het onderwijsprogramma
het werken naar voorbeelden uit het verleden. Een
essentiële aanzet tot vernieuwing werd geleverd
door ontwerpers die op beperkte schaal afzetterrein
vonden voor hun producties, die veelal in meubelmakerateliers vervaardigd werden. Te denken valt
onder meer aan ’t Binnenhuis, Arts and Crafts, het
bedrijf Metz & Co., maar ook aan de interessante
modellen naar ontwerp van Piet Klaarhamer en zijn
leerling Gerrit Rietveld, naast die van enkele andere
kunstenaars uit hun omgeving. Vele tijdschriften

en vakbladen kwamen van de pers en besteedden
zowel wat betreft inhoud als presentatie aandacht
aan de nieuwste vormgeving, terwijl bovendien
geïllustreerde uitgaven verschenen op initiatief van
vakverenigingen.15 Zo gaf de VANK (Vereeniging
van Ambachts- en Nijverheidskunsten) jaarboeken
uit, waarin het recentelijk gerealiseerde werk van
haar leden was opgenomen. Hoewel het veelal nog
experimenten en unica betrof, hebben diverse meubelmodellen uit het begin van de twintigste eeuw
gaandeweg bewezen een belangrijke impuls te zijn
geweest voor de meubelindustrie in Nederland. Ook
over de landsgrenzen kreeg de nieuwe Nederlandse
meubelkunst bekendheid. Het blad Onze Kunst werd
bijvoorbeeld omstreeks 1900 ook in Franse editie
L’Art flamand et hollandais uitgegeven en publiceerde
daarin naast beeldende kunst toegepaste kunst,
waaronder vroege meubels van Piet Klaarhamer.16
Het is een voorbeeld uit vele. De acceptatie van het
avant-gardistische experiment zoals bijvoorbeeld
de kunstenaars/ontwerpers betrokken bij De Stijl in
Nederland toonden, werd bespoedigd door distributie van meertalige publicaties in het buitenland
en tevens door de presentatie van de ontwerpen op
internationale exposities.17
Een enkele grotere meubelfabrikant wist gedurende het interbellum op de nieuwe ontwikkeling in de
meubelkunst in te haken en bood kunstenaars de
kans hun werk in hun ateliers te realiseren. Zo verschenen vernieuwende modellen in de handel. Het
betrof toen veelal nog serieproducties. Begin jaren
tachtig is een uitgebreide kunsthistorische studie

Een internationaal publiek leerde vooral door
publicaties in gespecialiseerde magazines en boeken de nieuwe eigentijdse vormgeving uit uiteenlopende landen kennen, maar uiteraard ook via
grote exposities in binnen- en buitenland. Volgens
Nicolaus Pevsner was omstreeks 1914 internationaal gezien reeds sprake van een nieuwe stijl.22
Adolf Loos (1870-1933), een van de eerste modernisten, stelt: ‘Certain circles will be happy to see me
writing in support of copying. Other eras managed
to get by quite well without copying. Only ours
has found it necessary. But copying, imitating the
shapes and patterns of old styles, is a consequence
of the social conditions under which we live. And
these have nothing in common with those of the
previous centuries.’23

Afbeelding 2 Omslag van catalogus H. Pander & Zonen,
c. 1926, particuliere collectie.

In de jaren twintig zal de meubelindustrie op ruimere schaal plaats bieden voor modernisatie door
een interessante opleving van de producties na
de Eerste Wereldoorlog. De vraag was groot, de
woningen werden kleiner. Een vernieuwde start van
industriële producties, ook in de meubelindustrie,
waarbij kunstenaars cq. ontwerpers een rol gingen
spelen, alhoewel veelal nog sprake was van serieproducties. Reyner Banham heeft het in dit verband
over het ‘objet-type’ of ‘objet-standard’ tegenover
‘objet-objet’.20
Het is met name door diverse gedrukte bronnen
dat we bekendheid hebben met dit aspect van ons
mobiele cultureel erfgoed uit die periode, ofschoon
veel informatie vanwege de oorlogssituatie midden twintigste eeuw verloren is gegaan. Door de
nieuwe technische mogelijkheden op gebied van
druk, fotografie en film ontstonden andere communicatiemiddelen. Affiches, catalogi, folders en
tijdschriften boden welkome aanvullingen op de
gebruikelijke modelboeken (afbeelding 3).21

De grote ‘Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Moderne’ heeft na enige
jaren van voorbereiding in 1925 in Parijs plaats en
is een belangrijk evenement voor een internationaal publiek, op zoek naar moderniteit, naar vernieuwing in het dagelijkse leven. In vele uitgaven
wordt aandacht besteed aan de vele landenpresentaties in opmerkelijke, speciaal voor de gelegenheid gebouwde paviljoens rondom de Esplanade
des Invalides en langs de Seine en eveneens in het
Grand Palais. Sybold van Ravesteyn beschrijft in
het blad De Gemeenschap de bijzondere sfeer: ‘Op
een warme, heldere zomeravond is de tentoonstelling als een blijde kermis met de dansmuziek en de
duizenden lampjes op de torens en langs de Seine.
Men raakt verrukt maar bemerkt met teleurstelling, dat dit niet door de “Arts Décoratifs” wordt
veroorzaakt. En eigenlijk moest dit wel zoo zijn.’26
Het hier gepresenteerde werk van ontwerpers gere-
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uitgevoerd naar dit soort relaties met de meubelindustrie, gepresenteerd in een grote overzichtstentoonstelling (met bijbehorende publicatie) in
het Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Industrie &
Vormgeving in Nederland 1850-1950’.18 Zelf onderzocht ik in het bijzonder de historie van meubelbedrijf H. Pander & Zonen gevestigd in Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam, in relatie met het werk
van de ontwerpers Paul Bromberg en Hendrik
Wouda (afbeelding 2).19

Het begrip nieuwe tijd betekent in de periode kort
na de Eerste Wereldoorlog vooral ook een nieuwe
mens: modernisering wordt in heel Europa nagestreefd in allerlei facetten van de samenleving en
was zichtbaar in geïllustreerde bladen, in films en
advertenties en ook op vakbeurzen en exposities.24
Als voorbeeld zijn te noemen de in 1923 in Weimar
georganiseerde tentoonstelling ‘Kunst und Technik,
ein neue Einheit’ en de jaarlijkse Franse ‘Salons des
Artistes Décorateurs’. Frankrijk gaf wat betreft technische vernieuwingen de toon aan met de betonarchitectuur van de gebroeders Auguste en Gustave
Perret, de befaamde stalen constructies van Gustav
Eiffel of de tot ver over de landsgrenzen bekende
‘Transbordeur’, een bijzondere brug in Marseille
naar ontwerp van Ferdinand Arnodin, waar menige
avant-gardist door aangetrokken werd.25
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Afbeelding 3 Omslag van tijdschrift Thuis, uitgave H. Pander &
Zonen, januari 1929, particuliere collectie.

Afbeelding 4 Foto leunstoel naar ontwerp van Gerrit Rietveld,
1918 in bijlage XXII van De Stijl.

aliseerd in relatie met de industrie kreeg vele jaren
later, toen de periode weer in het voetlicht kwam te
staan door een grote retrospectieve expositie in het
Musée des Arts Décoratifs te Parijs, de aanduiding
‘art deco-stijl’ toebedeeld.27 Een allesomvattende
beschrijving voor een uiterst divers aanbod op deze
grote universele tentoonstelling van toegepaste
kunsten: over de gehele linie werd internationaal
gestreefd naar vormzuivering, resulterend in een
abstractere, geometrische vormgeving. Het begrip
‘art deco’, afkorting voor ‘arts décoratifs’, wordt
nu nog gemakshalve gebezigd, ook in verband met
de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.28 Het
aanbod varieerde echter van logge, classicistisch
aandoende meubelkunst tot de allereerste modernistische meubelontwerpen. De Nederlandse
afvaardiging was hoofdzakelijk samengesteld uit
gerealiseerde ontwerpen van Amsterdamse Schoolarchitecten en -kunstnijveren.29 Daarnaast was er
echter ook werk te zien van andere vernieuwers,
zoals van de Rotterdamse architect J.J.P. Oud en van
de belangrijkste vertegenwoordiger van de Haagse
School van interieur- en architectuurontwerpers,
Hendrik Wouda.30 Zijn sobere meubelontwerpen,
gerealiseerd in de meubelateliers van Pander,
waren in deze periode reeds gekenmerkt door
opmerkelijke in kleur gelakte accenten. Wouda
kreeg hier ter onderscheiding voor zijn inzending
een Diplôme d’Honneur, Van Ravesteyn kreeg een
bronzen medaille.
Het Duitse Bauhaus en De Stijl-groep waren in
1925 door de organisatie uitgesloten van de landenpresentaties te Parijs. De ontwerpen werden,
zo was het argument, niet industrieel geproduceerd

dus voldeden niet aan de beoogde doelstellingen.
Een select, met name kunstminnend publiek schafte deze experimentele meubels in die tijd aan. We
denken bijvoorbeeld aan de door Gerrit Rietveld
ontworpen meubels, speciaal vervaardigd voor
Truus Schröder of voor de arts Harrenstein. Ook
kennen we van hem andere meubelexperimenten
uit die periode, zoals de zogenaamde Berlijnse
stoel en een klein tafeltje, tevens bekend uit het
Haagse interieur van Til Brugman, getoond op een
expositie in Duitsland in een interieurontwerp van
Vilmos Huszár. Deze ontwerpen werden echter niet
fabrieksmatig geproduceerd, de afname was nog
uiterst beperkt. Rietveld zocht in zijn werkplaats
steeds verder naar andere modellen, naar andere
oplossingen.31 Ruimteopvattingen gerelateerd aan
vernieuwde wetenschappelijke theorieën lagen hier
duidelijk aan ten grondslag. Hij leerde deze ideeën
ongetwijfeld al kennen in de tijd dat hij in Utrecht
door Piet Klaarhamer werd opgeleid. Tot de eerste
experimentele meubels die hij in zijn eerste atelier als jonge ontwerper-meubelmaker realiseerde, hoort uiteraard de nu als rood-blauwe stoel
bekende leunstoel uit 1918, die in een ongelakte
versie gepubliceerd is in De Stijl (afbeelding 4).32
Hoofdredacteur Theo van Doesburg licht daarbij onder meer toe: ‘Op de vraag, welke plaats de
beeldhouwkunst in het nieuwe intérieur zal innemen, geeft dit meubel, door zijn nieuwen vorm, een
antwoord: Onze stoelen, tafels, kasten en andere
gebruiksvoorwerpen dat zijn de (abstract-reële)
beelden in ons toekomstig intérieur.’
Otto van Tussenbroek, in de jaren twintig directeur
van het Haarlemse Museum van Kunstnijverheid,

Afbeelding 5 Het door het Gemeentemuseum Den Haag gereconstrueerde interieur Bruynzeel-jongenskamer, ontwerp uit 1919/1920 van Piet
Klaarhamer in samenwerking met Vilmos Huszár.

Kleur als opmerkelijk element in het Nederlandse
modernistische interieur
Vernieuwingen in de kunstgeschiedenis brachten
omstreeks 1900 heldere, in het oog springende
kleuren via salons onder de aandacht: fauvisme,
impressionisme en later kubisme en constructivisme leverden opmerkelijke creaties die nu nog te
bewonderen zijn. Nieuwe kleurtheorieën zoals van
de Duitse scheikundige Wilhelm Ostwald (18531932) werden kort na de Eerste Wereldoorlog
gepubliceerd.35 Kleurgebruik bleek in Nederland
voor kunstenaars/ontwerpers een uiterst welkome
mogelijkheid om het interieur een persoonlijke
noot te geven: ‘Gelijke tred houdende met het
kubisme in de schilderkunst en het functionalisme
inluidend werd een kamer gezien als een rechthoekige omsluiting van platte vlakken, waarbij de
kleur een onverbrekelijk onderdeel vormt van de
ruimtelijke werking (…) Huszár en Van Ravesteyn
maakten stoelen en kastjes in de drie primaire
kleuren rood-blauw-geel met zwart. Maar het was
vooral Rietveld, die verwondering wekte met zijn
“latjesstoel”, een curieus ding, dat voortreffelijk
“zat”!’36 Ook anderen zoals Hendrik Wouda en zijn
leerlingen Cor Alons en Frits Spanjaard, Piet Zwart,
Thijs Rinsema, Kees Kuiler, Jan Wils, J.J.P. Oud
en Piet Klaarhamer zullen in deze jaren meubels
ontwerpen waarbij het kleurgebruik zal opvallen
(afbeelding 5).37 Sporadisch zijn in oude publicaties uit die tijd kleurenafbeeldingen opgenomen.
Informatie komt veelal uit beschrijvingen in oude
folders of publicaties en sinds enige tijd uit overgeleverde archieven.38
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schrijft later over deze periode: ‘De poging om tot
iets nieuws en geheel eigens te geraken was intussen qua experiment niet zonder belang, al ware
het alleen maar omdat zij een scherpe reactive aanwakkerde, welke zich uitte in de vorming van de
“Stijl”groep met als woordvoerder Van Doesburg,
met Huszár, Mondriaan, Oud, Van Ravesteyn, en
ook Rietveld (…).’33
Een internationale stijl behoorde tot de utopieën,
een collectief verlangen werd verwoord en nagestreefd door verschillende kunstenaars/architecten/ontwerpers uit Europese landen die zich
al of niet baseerden op rationalistische, nieuwe
zakelijke principes terwijl functionalisme en
standaardisatie alom de ideale oplossing leken
voor een betere industriële productie. Met nieuwe
materialen als gelakte buis, staal of nikkel werd
geëxperimenteerd en kleur werd toegepast als
alternatief voor de dure exotische houtsoorten,
die na de Eerste Wereldoorlog schaarser waren
geworden. In het Duitse Bauhaus was een speciaal atelier hiervoor ingericht, waar uiteenlopende
experimenten plaatsvonden. Op een expositie in
de Weissenhofsiedlung te Stuttgart werden in
1927 verschillende modernistische huizen ingericht door meubelontwerpers uit diverse Europese
landen. Zowel Oud als Van Ravesteyn was hier aanwezig met recentelijk gerealiseerde buismeubels.
Eind jaren twintig, officieel op 15 mei 1929, kwam
het uiteindelijk tot de oprichting van de Union des
Artistes Modernes, waartoe onder meer behoorden
de ontwerpers Eileen Gray, Jean Prouvé en Robert
Mallet-Stevens.34
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Afbeelding 6 Afbeelding van interieur De Eik te Wassenaar, ontworpen door Hendrik Wouda, in Thuis maart/april 1929 op pagina 4,
particuliere collectie.
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Een afbeelding in kleur van het opmerkelijke interieur De Eik uit 1925, ontworpen door Hendrik
Wouda, is te zien in Thuis, het in 1928 opgerichte
magazine van Pander en gepresenteerd als ‘iets
nieuws’: ‘Kleur is bij dezen kunstenaar een onmisbare factor om een denkbeeld te krijgen van zijn
opvattingen en heel begrijpelijk ontlokt een gewone
foto aan den toeschouwer vaak de opmerking, dat
“modern” zoo “koud” aandoet. Een kamer van
Wouda wil een architectonische eenheid zijn, meubel en ruimte vormen er een vast verband.’39 Het
interieur was eerder te zien in het speciale interieurnummer van Wendingen uit 1927, waarin de kleur
rood vermeld is maar de foto’s slechts in zwart-wit
zijn afgebeeld (afbeelding 6).
Over de meubelkunst van Van Ravesteyn schreef Jan
Engelman in 1929 in De Gemeenschap: ‘Een kalmen,
gracielen indruk maken deze interieurs, waarin de
kleuren van sommige cubisten – oud blauw, zacht
rose, teeder groen een flauw geel en veel metaalglans – zijn weergekeerd en tesamen een behagelijkheid scheppen, die men soms als feminijn zou
willen aanduiden, en waarvan men dan weer, vooral
op zonnige dagen, de heldere bekoring geenszins
kan weerstaan.’40
Het was vooral het kleuraspect van Nederlandse
meubels wat op de grote expositie in Parijs werd
opgemerkt en waardering kreeg van de Franse critici en kunstminnaars. Henri Asselin schrijft in het

alom bekende blad Art et Décoration een artikel over
de grote Exposition en heeft het over ‘une venue
particulièrement heureuse’. 41 De bekende Franse
kunstcriticus Christian Zervos (oprichter van de
Cahiers d’Arts en redacteur van L’Architecture Vivante,
is in het avant-gardistische blad Les Arts de la maison
(winter 1925) uiterst lovend over de opmerkelijke
meubels van Sybold van Ravesteyn.42 Het zwart-witte
meubilair dat hij in 1924 ontwierp voor de Utrechtse
kunstminnaar Matthieu Rademacher Schorer en dat
gepresenteerd is op de grote Parijse expositie staat
vooral in scherp contrast met de andere geëxposeerde creaties en wekken de aandacht van avantgardistische bezoekers, waaronder het echtpaar
Charles en Marie-Laure de Noailles (afbeelding 7).
‘Het is kubisme’, schrijft een recensent in De Vrouw
en haar huis.43 Van Ravesteyn exposeerde in die tijd
verschillende van zijn gerealiseerde meubels in de
Parijse galerie Jean Désert van de Ierse ontwerpster
Eileen Gray in de Faubourg Saint Honoré.44
De Noailles willen graag dit soort meubels aanschaffen om te gebruiken in een van hun logeerkamers in hun nieuw gebouwde, door Robert
Mallet-Stevens ontworpen vakantieverblijf in ZuidFrankrijk. Ze nemen contact op met Van Ravesteyn.
In die tijd benaderen ze via Robert Mallet-Stevens
allerlei ontwerpers, waaronder Marcel Breuer,
Sonia Delaunay, Eileen Gray, Pierre Chareau en
Djo Bourgeois, en weten zo de meest avant-gardistische objecten en meubels aan te schaffen of

Afbeelding 7 Meubels voor Matthieu Radermacher Schorer naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn, geëxposeerd in Parijs in 1925, thans in
collectie CMU, getoond in 2015 op de tentoonstelling Design Derby in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

het zuiverst aan hun smaak beantwoorden.’48
Paul Bromberg, die Van Ravesteyn steunde in de
jaren dertig ten tijde van de polemiek omtrent
de architectengroepen De 8 en Opbouw en zijn
stellingen publiceerde in het blad Binnenhuis en
Buitenwereld, schrijft later in een tijdens de oorlogsjaren in de Verenigde Staten verschenen uitgave van
de Nederlandse overheid over Nederland: ‘Much
credit for his achievement must be given to S. van
Ravesteyn. This architect, a man of outstanding
technical ability and of great esthetic refinement,
was one of the leading figures of functionalism.’49
Hoewel Van Doesburg Van Ravesteyn in een artikel
in De Stijl een ‘nabootser’ noemde, wist vooral zijn
werk midden jaren twintig in Frankrijk de aandacht
te trekken en zo de gedachte van ‘Nieuwe Beelding’
te verspreiden.50 Wellicht was het afketsen van Van
Doesburgs voorstel tot deelname aan de grote expositie vooral de reden van de schimpende toon in dit
artikel. Van Ravesteyn had evenals Van Doesburg
contact met de kunsthandelaar Léonce Rosenberg,
eigenaar van de galerie L’Effort Moderne. Beiden
kregen in die tijd een interessante opdracht in
Frankrijk van de De Noailles, gewaardeerde verzamelaars, mecenassen en sinds jaren goede relaties
van de gebroeders Paul en Léonce Rosenberg.51
Het meubel als authentiek object
Internationaal was er sinds enige jaren binnen een
circuit van intellectuelen, auteurs en kunstenaars
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speciaal te laten maken voor hun bijzondere villa
te Hyères. Door Theo van Doesburg lieten ze een
ontwerp maken voor een klein bloemenkamertje
in dit in aanbouw zijnde pand. 45 Van Ravesteyn
zal uiteindelijk een kamer op maat ontwerpen met
nieuwe meubelmodellen en hiervoor een aangepast
kleurenplan opstellen. De opmerkelijke ‘chambre
d’ami’, gelegen op de tweede verdieping, kreeg
indertijd bijzondere aandacht en waardering in de
Franse pers; in Nederland publiceerde Theo van
Doesburg bij een publicatie in Binnenhuis een foto
van de hal van de villa in Hyères (afbeelding 8).46
De later vooral als spoorarchitect bekend geworden ingenieur Sybold van Ravesteyn was een van
de belangrijkste Nederlandse vernieuwers uit
die jaren, werkzaam en woonachtig in Utrecht,
bevriend met J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld, en
actief als bestuurslid van de Utrechtse Kunstkring
en redacteur van De Gemeenschap.47 Kunstcriticus W.
Jos de Gruyter schrijft in 1932: ‘Er is een éénheid in
de kunst van Rietveld en Van Ravesteyn, alsmede in
die van Oud, Buys, Van der Vlugt, Van Eesteren enz.,
welke heel wat zwaarder weegt dan de onderlinge
verschillen er van. Het overeenstemmende en bindende ligt hierin, dat zij alle het functioneel en het
ruimtelijk beginsel in bouw en interieurkunst met
nadruk voorop stellen, het decoratief romantische
verwerpend, en zich hierbij graag bedienen van
de machinale uitdrukkingsmiddelen van onze tijd,
daar deze hun het doelmatigst voorkomen en tevens
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Afbeelding 8 Pagina uit Les Arts de la Maison (najaar 1926) met afbeeldingen van het interieur chambre d’ami, ontworpen door Sybold van
Ravesteyn voor de villa van de De Noailles in Hyères.

duidelijk sprake van een gemeenschapsgedachte.
In deze context kan het daarom zeker interessant
zijn om nader te bekijken hoe er gedurende het
interbellum sprake was van beïnvloeding over en
weer, vooral ook in Europees verband. Het concept
van ‘technische vermenigvuldiging’, standaardisatie, betekende het verlies van het ideale aura rondom het unieke object; de ‘auteur’, de ontwerper zag
hierdoor zijn unieke positie, zijn status, afnemen.
Hoewel Walter Benjamin een positieve rol toebedeelt aan het begrip van ‘massacultuur’, beschrijft
hij in 1931 hoe een uniek object een commercieel
object is geworden.52 Sociale omstandigheden kregen bepalende invloed op de creaties die bovenal
moesten voldoen aan eisen van lage kostprijzen.
Arnold Jansen besteedde er een speciale uitgave
aan in de reeks De Toegepaste Kunsten in Nederland
(afbeelding 9).53 In hoeverre kon er zo nog sprake
zijn van stijl in geval van industriële productie,
vroegen critici zich af. Dit begrip kwam vaker ter
sprake in geschriften van Berlage; ook andere critici
bespraken dit onderwerp.54 Tegen de jaren dertig
werd in toenemende mate kritiek geuit op de rationalistische of functionalistische vormgeving in
interieurs, ontworpen door architecten/construc-

teurs: gebrek aan een kunstwaarde, het essentiële
aspect voor ontwerpen van waardevolle objecten.
Bij de opening van een meubeltentoonstelling van
de firma Metz & Co. te Amsterdam, waar nieuwe
meubels van Gerrit Rietveld geëxposeerd zijn, stelt
Van Ravesteyn in zijn openingswoord in ferme
bewoordingen: ‘Het is onloochenbaar, en ook verklaarbaar, dat de vrije kunsten, die immers uitsluitend geestelijke waarden betreffen, onze grootste
belangstelling tot zich trekken. Bij de gebonden
kunst zijn er ook weer schakeeringen, die ons meer
boeien dan andere en meer vertrouwd zijn (…) En
het meubel is klein, niet zoo kostbaar, vergankelijk:
het leent zich dus bij uitstek tot de rol van “object
d’art”. Dat is een eervolle rol, waarvoor de eeuwen,
die voorbijgingen het zonder twijfel zeer dankbaar
zijn geweest en ook wij, menschen van dezen tijd,
houden die dankbaarheid in onze voorraadkamers
gereed, om haar op het juiste tijdstip weg te schenken. De moeilijkheid voor ons is nu, wanneer dit
tijdstip zal zijn aangebroken. Wanneer ons doel
niet zou zijn, om het meubel tot een schoon voorwerp te maken, doch wij er uitsluitend naar zouden
trachten het zoo goed mogelijk aan zijn functie
te doen beantwoorden op eigentijdsche wijze, ja,

dan zou het tijdstip van tevredenheid reeds lang
moeten zijn bereikt.’55 Hij richt zich vervolgens
tot zijn Utrechtse vriend Rietveld: ‘Gij hebt over al
deze werken van het hart weer Uwe reine en klare
ruimte gespannen, die het geheim en het geluk is
van Uw kunst.’
In zijn boek The Voices of Silence, Man and his Art geeft
André Malraux een passende beschrijving van het
ontstaan van een creatie: ‘One of the reasons why
the artist’s way of seeing differs so greatly from that
of the ordinary man is that it has been conditioned,
from the start, by the paintings and statues he has
seen; by the world of art.’56
Gerelateerd aan het begrip stijl is eveneens de wijze
waarop er wordt omgegaan met het rijke verleden, de
bijzondere voorgangers, de essentiële culturele vorming. Hiervan gaf Rietveld in overduidelijke bewoordingen blijk na het overlijden van zijn inspirator Piet
Klaarhamer.57 Zoals Buffon twee eeuwen eerder in
zijn Discours sur le style schreef, in een legendarisch
geworden zin: ‘le style est l’homme même.’58 De
stijl, de eigenheid die Rietveld aan zijn oeuvre wist
te geven, heeft ons overduidelijk de kunstwaarde, de
uitzonderlijke waarde ervan aangetoond.

Het ‘huwelijk tussen kunst en nijverheid’ stond volgens Arnold Jansen in 1925 in kunstenaarskringen
lang ter discussie: ‘Bij de industriële en dus minder
bevoegde behandeling dier methode verschrompelde het uiterlijk van dit meubel. Doch dezelfde
ontwikkeling, door kunstenaars hand geleid, kan
een rijker en rijper ding brengen; een beter resultaat
met eigen allure is te denken.’63
Kritiek op de rationalistische vormgeving kwam
enige jaren later vooral ook van de kant van cultuurfilosofen en kunstenaars/architecten. Louis Hoyack
schrijft in zijn boek Tijdgeest, Een cultuur-filosofische
studie: ‘Het zoeken naar het “abstracte”, waarover
men vele modernen hoort spreken, en waarvan
Mondriaan de meest frappante manifestatie is, is
niets anders dan het heimwee naar de gebondenheid van den stijl. Ook de zucht om te “stileren”
komt op hetzelfde neer. Alleen deze stilering is
zelf weer toevallig en individueel, en een armzalige
namaak van de waarlijk traditionele gebondenheid
in eenzelfde vormentaal’, en ‘kunst is wezenlijk
ideëel en kunst eindigt waar het zakelijke begint.
Waar het zakelijke ophoudt begint de kunst.’64
Dat ook architect Oud vraagtekens zette bij de ontwikkelingen in de jaren dertig bleek in zijn uitgave
over Europese bouwkunst in 1935: ‘Nu slaat de
balans op eenmaal weer over naar de andere zijde
en is ere en tendenz om het “zakelijke” alleen als
maatstaf te nemen (…) Het moet toegegeven worden, dat de nieuwe beweging in haar oorsprong
allerminst zoo “kunst-loos” was, als op het oogenblik wel lijkt. Haar begin was - juist als vroeger
- een kwestie van “kunst” en zelfs zoozeer, dat het
de “vrije” kunsten - special schilder- en beeldhouwkunst - waren, die de reactive tegen de traditioneele
architectuur veroorzaakten (…) De composities
van Mondriaan - rechthoekige vlakjes van zuivere
kleur, gescheiden door rechte, zwarte lijnen - gaven
den stoot tot het ontstaan van het kubisme in de
Architectuur (Dudok leidde er later zijn werk van
af, Rietveld was een zuiver representant ervan).’65
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Het onderwerp ‘plagiaat’ kwam in de jaren dertig
steeds vaker ter sprake in de gespecialiseerde pers.
Publicist Paul Bromberg besteedde er aandacht aan,
zoals bijvoorbeeld in het bekende vakblad Binnenhuis
en Buitenwereld, ofschoon hij samenwerking tussen
kunstenaars en industrie openlijk toejuichte. Zelf
was hij immers werkzaam bij Metz & Co. en vervolgens enige jaren bij H. Pander & Zonen, beide
aangesloten bij de BKI. Deze Nederlandsche Bond
voor Kunst in Industrie stond in het bijzonder
garant voor kwaliteitsproducten en organiseerde
presentaties met voorbeeldfunctie, onder meer in
het Stedelijk Museum te Amsterdam.59 Door de
economische wereldcrisis in 1929 waren meubelproducenten genoodzaakt goedkopere producten
te leveren en concurrentie aan te gaan met buitenlandse bedrijven, die modellen van inferieure kwaliteit aanboden. Pander ging vanaf 1932 de Multi
Pro-collectie produceren, combinatiemeubelen
naar ontwerp van Wouda en Bromberg, die in serie
werden uitgebracht. Ook kleinere Nederlandse
fabrieken zoals LOV of UMS voldeden in die tijd
aan de vraag naar praktische, gemakkelijk in kleinere woningen aanpasbare meubels.60
Bromberg schreef in 1929: ‘Een eigenaardig geval
kwam eenige jaren geleden ter sprake. Jarenlang
had een meubelteekenaar gewerkt onder leiding
van een ontwerper; toen deze teekenaar een andere

werkkring vond, lijken zijn ontwerpen sprekend
op het werk van zijn vroegere chef. In het hieruit
voortgekomen process achtte de verdediging het
zeer aannemelijk, dat in de vele jaren van samenwerken de manier van werken “in zijn bloed was
overgegaan”.’61 Het werken naar modellenboeken
leek een dermate ingeburgerde gewoonte dat fabrikanten met alle gemak meubelmodellen gingen
overnemen. Het uniforme karakter van seriemeubels werkte uiteraard het kopiëren in de hand.
Vooral bij metalenbuismeubelen is dit een bekend
probleem gebleken.62
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Een oeuvre, een object is in principe al beschermd
vanaf het moment van vervaardiging van het ontwerp. De industrie gaat altijd uit van het heruitgeven, het reproduceren van een ontwerptekening
naar een object, soms zelfs pas vele jaren na conceptie ervan. De rechten van de maker van het ontwerp
worden daarbij helaas niet altijd optimaal gerespecteerd. Kunstnijverheidsverenigingen maakten
zich in het verleden in toenemende mate sterk
voor de rechten van hun leden, de kunstenaars/
ontwerpers.66 Noties als ‘eigenheid’, ‘eigendom’,
‘waarde’ leken verloren of minder belangrijk te zijn
geworden. Sommigen zien daarin een teloorgang
van het modernisme.
We kunnen ons afvragen of de modernistische stijl,
gebaseerd op het ‘less is more’-principe, een in
zekere mate doorgevoerd minimalisme oftewel
‘purisme’ resulterend in een uniforme vormgeving
hiertoe enigszins uitnodigde door serieproductie
en standaardisatie. Kon originaliteit nog nagestreefd worden nu functionalisme vooropstond?
Niet iedere ontwerper gaf er dezelfde invulling
aan. Hoewel door velen met het alternatieve materiaal metaal werd geëxperimenteerd in de jaren
twintig was pas tegen de jaren dertig sprake van
serieproductie, zoals onder meer bij Gispen, die
reeds vanaf 1927 Giso-lampen vervaardigde. De
Thonet-meubels, ook in hout, waren geliefd bij de
inrichting van modernistische huizen, maar vooral
in de gezondheidszorg en bij openbare panden als
kantoren, theaters of horeca-instellingen, veelal
ontworpen door architecten betrokken bij de CIAM.
In een gewijzigd ruimtebeeld stond mobiliteit van
meubels als vereiste voorop. De eigenheid van
het meubilair werd gaandeweg minder belangrijk
geacht; de gebruikswaarde kwam voorop te staan.
Enkel in de bijzondere, op maat gemaakte interieurs was zo nog sprake van unica. De invloed van
het modernisme bracht pas later een esthetisering
van het dagelijks leven teweeg, waardoor begrippen als plezier, esthetiek, innovatie en kwaliteit
gerelateerd zijn aan versobering, purisme of minimalisme. Uiteraard brengt dit het gemak van dupliceerbaarheid met zich mee.
Het ‘less is more’-principe bleek na de Tweede
Wereldoorlog ten aanzien van de meubelkunst
grotendeels achterhaald, remakes van modellen
uit het interbellum en massaproductie door grote
meubelfabrikanten zorgden voor verspreiding van
een vernieuwd meubeltype.67
Unica zijn bijzonder, onze ervaringswereld wordt
erdoor geprikkeld. De eigenheid van een object

Afbeelding 9 Omslag van het boek Het industrieel uitgevoerde
meubel, Arnold H. Jansen, 1925, particuliere collectie.

maakt iets exclusief, aantrekkelijk en daardoor
tevens kwetsbaar. Iedere duplicatie, overname of
remake is een slap afgietsel van het origineel. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het werk van kunstenaars als Vincent van Gogh, dat reeds omstreeks
1900 geregeld gereproduceerd werd. De idee dupliceerbaarheid of reproductie is onder het voetlicht
gezet en bekritiseerd, onder meer door de dadaïst
Marcel Duchamp en zijn bekende urinoir.
Zijn objecten, in ons geval meubels, die in serie
gemaakt worden waardevol, moeten deze bewaard
worden in een museale context, of kan een duplicaat, een reproductie of heruitgave van iconische
objecten voldoen (zoals Rietveld-meubilair in gereproduceerde versie in musea)?
De bekende Engelse kunstcriticus en -theoreticus
Herbert Read (1893-1968, vooraanstaand kenner
van het surrealisme) stelt in de jaren dertig in zijn
publicaties terecht dat een kunstwerk niet ontstaat
om aan economische behoeften te voldoen, maar
bovenal een voorbeeldfunctie uitdraagt. Hier ligt
het essentiële probleem in de relatie tussen kunst
en technologie, schrijft hij terecht. Design, industriële vormgeving, gaat immers vooral over merken en daarmee samenhangend rendementsdenken
terwijl authentieke ontwerpen een kunstwaarde
vertegenwoordigen.
In hoeverre is momenteel genoeg waardering
voor originaliteit van meubels? Zijn begrippen
als meubelkunst en stijl toepasbaar in relatie tot
het modernisme?
Het begrip authentiek staat in verband met iets
bijzonders en heeft over het algemeen een relatie

Afbeelding 10 Omslag van het boek Het Hollandsche interieur,
Paul Bromberg 1931, met een foto van interieur Kessler, naar
ontwerp van Hendrik Wouda, particuliere collectie.

met de notie van ‘kwaliteit’. In de juridische wereld
is authenticiteit, betrouwbaarheid van originaliteit,
een vereiste voor rechtsgeldigheid. Is een object dat
gereproduceerd is echter nog bijzonder te noemen?
Modern cultureel erfgoed stelt ons voor allerlei
dilemma’s, gaan we restaureren dan is het vooral
zaak om te weten of het een echt of onecht product betreft.

Verlangen naar echtheid en oorspronkelijkheid
houdt juist vooral ons kunsthistorici en wellicht

In haar publicatie over Rietvelds beroemd geworden
leunstoel ging kunsthistoricus Marijke Kuper uitgebreid in op de vraag wat de oorspronkelijke vorm was
van de nu al jaren als rood-blauwe bekende leunstoel.71 Het is door haar studie, en de visualisering
daarvan in het boek en de bijbehorende gefilmde
documentaire van Lex Reitsma gebleken dat het
uiterst interessant en verhelderend is om terug
te gaan naar de origine, de ontstaansfase van een
object aan de hand van documenten.
In Nederland was vooral de sociaaldemocratische
optiek in de periode van het interbellum een drijfveer voor wat we nu een in grote lijnen een modernistische vormgeving in de meubelkunst kunnen
noemen, sterk vergelijkbaar met de Duitse vormgevingsgeschiedenis uit die periode. Exposities
van decoratieve kunst en industriële vormgeving in
musea en hedendaagse designpresentaties trekken
inmiddels een gevarieerd publiek. Nog onlangs is in
de catalogus Design Derby Nederland-België 1815-2015
(verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in
Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam) de
Belgische ontwikkeling in vormgevingsacceptatie
en -toepassing vergeleken met de Nederlandse.72
Het is uiterst waardevol om nader te analyseren
sinds wanneer kleur als materiaal gebruikt wordt in
de ruimtebeelding, zowel in Nederland als elders,
en door wie de toegepaste verfsoorten zijn vervaardigd. Zoals in de eerder geciteerde publicatie over
Klaarhamer is toegelicht is bekend dat hij al vroeg
gekleurde meubels liet maken in de werkplaats van
Gerrit Rietvelds vader; ook in het buitenland was
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Authenticiteit en culturele identiteit
De invloed van het modernisme bracht pas vele
jaren later een esthetisering van het dagelijks leven
teweeg, waardoor begrippen als plezier, esthetiek,
innovatie en kwaliteit veelal verbonden werden
aan versobering ofwel minimalisme. ‘Een esthetiek van authenticiteit doet zijn intrede, met name
in de klasse van hoger opgeleiden’, stelt Bas van
Stokkum (socioloog-filosoof aan de Universiteit
van Amsterdam). Hij vervolgt, en dat is interessant: ‘Gestalte geven aan het goede leven heeft niet
langer betrekking op de beantwoording van morele
principes, maar is een vorm van “sculpture de soi”
(…) De esthetisering van het alledaagse leven, de
invloed van de commercie en de onvooringenomen benadering van populaire kunstprodukten
(…) hebben de moderne cultuur ingrijpend veranderd.’ Werkelijke creatieve verdieping gekoppeld
aan cultuurvernieuwing is daardoor volgens hem
niet mogelijk. De verstrooide waarneming gaat
zelfs verder: het gebrek aan artistieke diepgang
(biedt) niet de voldoening die we van werkelijke
kunst mogen verwachten.’68

ook u, restauratoren, in de greep. We gaan immers
op de eerste plaats uit van het (visuele) object en
weten bovendien dat niet iedereen een kunstenaar
is.69 Of het object waardevol is wordt vooral bepaald
door de kwalitatieve beschrijving naar aanleiding
van gedegen studie: kennis, gerelateerd aan originele documenten, een expertise op een specifiek
gebied: hier ligt vooral het belang van de inbreng
van en eventuele samenwerking met kunsthistorici.
Nader cultuurhistorisch onderzoek naar de achterliggende informatie over ontwerpen vergroot de
invalshoek waardoor het historische kader beter te
belichten valt en verdieping mogelijk is. Begrip voor
authenticiteit gerelateerd aan aspecten van cultureel
erfgoed betekent begrip van de veelzijdige waarden
en erkenning van de natuur, de oorspronkelijke context, de culturele identiteit, die immers bepalend is
geweest voor het ontstaansproces.70 De stijl komt
naar voren en kan daardoor inspirerend werken.
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dit het geval zoals bij Adolf Loos, Josef Hoffmann
en Charles Rennie Mackintosh. Vaker betrof het
nog eenvoudig keuken-, kinder- of slaapkamermeubilair. Hendrik Wouda paste daarentegen
eveneens gekleurde, gelakte meubels toe bij totale
inrichtingen voor landhuizen, openbare ruimten
en representatieve kantoren, terwijl W.M. Dudok,
met wie hij in nauw contact stond, in zijn trouwkamer eerste klasse van het Hilversumse raadhuis
opmerkelijke roodgelakte stoelen zal toepassen.
Deze interieurs, evenals bijvoorbeeld die van het
Utrechtse Schröderhuis, zijn te kenmerken als
hoogtepunten uit de vormgevingsgeschiedenis van
het interbellum in Nederland en hebben overtuigend bewezen een opmerkelijke en specifieke stijl
in de Europese meubelkunst te hebben getypeerd
(afbeelding 10). Nog vrij weinig of zeer beperkt
komt dit aspect van de Nederlandse meubelkunst
in het buitenland aan de orde.73
Het is bijzonder te noemen dat inmiddels gewerkt
kan worden aan een Nederlands reconstructie- en
restauratieproject in Zuid-Frankrijk in de deels
gerestaureerde villa van de De Noailles uit de jaren
twintig, ontworpen door Robert Mallet-Stevens.
Een project dat de intentie heeft de authenticiteit van de Nederlandse ontwerpen van Theo van
Doesburg en Sybold van Ravesteyn voor deze villa
uit het interbellum toe te lichten en daardoor ook
in het buitenland kan gaan plaatsen in een breder
Europees kader.74
Monique D.J.M. Teunissen
Kunsthistoricus, publicist
monique.teunissen@wanadoo.fr
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Universiteit van Amsterdam en het Centraal
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staat getoond in Villa Noailles te Hyères. Het is
duidelijk dat de stoel op verkeerde wijze is overgeschilderd; beschreven in: Monique Teunissen en
Stéphane Boudin-Lestienne, noot 45.
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Leven in een gesamtkunstwerk. De atelierflat van Jozef Peeters

Riet De Coninck

In Antwerpen kan u naast musea ook een aantal
fijne historische interieurs bezichtigen. Een daarvan
wordt in dit artikel toegelicht: de kleine atelier- en
woonflat van Jozef Peeters. Wie was Jozef Peeters en
hoe is het mogelijk dat dit interieur zo goed bewaard
bleef ? Hoe ziet het appartement aan de Schelde
eruit en welke meubels ontwierp Jozef Peeters?

Elfde Nederlandse Symposium Hout- en Meubelrestauratie

De carrière van Jozef Peeters1
Jozef Peeters was een van de eerste Belgische
abstracte schilders, naast onder anderen Karel
Maes, René Magritte, Victor Servranckx en Georges
Vantongerloo. Zijn carrière kan grofweg opgedeeld
worden in drie blokken.
Het eerste blok vanaf 1913 tot 1925 is zijn meest
actieve periode. Hij was een echte gangmaker
in de Antwerpse avant-gardekunstscene en had
Afbeelding 1 Jozef Peeters, 1922, olieverf op doek.

internationale contacten met gelijkgestemden. Als
schilder ontwikkelde hij zich in deze periode via
het spiritisme, futurisme en kubisme tot abstract
kunstenaar volgens zijn eigen versie van de ‘nieuwe
beelding’, aanleunend bij De Stijl (afbeelding 1).
Peeters organiseerde in de jaren 1920 internationale congressen van de kring Moderne Kunst in
Antwerpen. De mede door hem geleide avant-gardetijdschriften Het Overzicht en nadien De Driehoek
waren baanbrekende podia voor de verspreiding
van nieuwe ideeën over de hedendaagse kunst. Op
dat moment was hij ook al actief als sierkunstenaar.
Hij ontwierp en realiseerde tapijten, tafelkleden
en vlaggen en beschilderde potjes en dienbladen
met geometrische abstracte motieven (afbeelding
2). Uit deze periode stammen ook zijn eerste meubelontwerpen. Met een advertentie in Het Overzicht
probeerde hij klanten aan te trekken voor dit werk
(afbeelding 3).
Het tweede blok in zijn carrière speelt zich af tussen 1925 en 1955 en begint op het moment dat zijn
twee kinderen Godelieve en Maarten kort na elkaar
geboren worden. Hij stopt met bijna alle artistieke
activiteiten en wordt, zijn tijd ver vooruit, huisvader. Zijn vrouw is lerares en in die periode de enige
kostwinner. Peeters richt zich op de opvoeding en
thuisscholing van de kinderen en maakt voor hen
stoeltjes en speelgoed in hout zoals een kegelspel
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Afbeelding 3 Advertentie in Het Overzicht.

en een hobbelpaard (afbeelding 4). Hij zou uren
bezig geweest zijn met het opstellen van de kinderen en het speelgoed om er foto’s van te maken.
Tegelijkertijd start hij met de inrichting van het
appartement dat het gezin sinds 1924 huurt. Jozef
beschildert alle muren en plafonds met grote
monochrome kleurvlakken in olieverf. Hij ontwerpt meubilair en laat dat maken door een schrijnwerker maar zorgt wel zelf voor de eindafwerking.
Vanaf 1937 kan zijn vrouw niet meer werken door
multiple sclerose; Jozef combineert haar verzorging met het schilderen van figuratief werk om
den brode. De kinderen moeten vanaf hun twaalfde
jaar naar school en blijken door de thuisscholing
een beetje wereldvreemd te zijn. Dochter Godelieve
zegt daar later over dat er iets asociaal was in hun
opvoeding, iets contra-tempo. Ze konden niet zo

goed hun mannetje staan in de buitenwereld.2 Jaren
later studeert Godelieve af als leerkracht en gaat
het huis uit. Maarten wordt matroos en emigreert
uiteindelijk naar Amerika.
Het laatste deel van Jozef Peeters zijn carrière
begint na het overlijden van zijn vrouw in 1955.
Hij vraagt aan Godelieve om terug thuis te komen
wonen; zij zorgt dan voor het vaste inkomen en het
huishouden. In ruil daarvoor vraagt ze aan haar
vader om terug te gaan schilderen.3
Dit schilderij (afbeelding 5) is een van zijn eerste figuratieve werken uit die periode. Hij zou zijn
gevoel van gevangenschap dat hij de jaren voordien
ervoer door de zorg voor de kinderen en zijn vrouw
hierin verwerkt hebben.4 In de reflectie van de vaas
ziet u Peeters aan de schildersezel in de woonkamer van het appartement. In de achtergrond lopen
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Afbeelding 2 Ontwerpen voor dienbladen en textiel.
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Afbeelding 4 Godelieve en Maarten Peeters, poserend met het
speelgoed dat Jozef Peeters voor hen maakte.

Afbeelding 5 Jozef Peeters, Stemming, 1956, olieverf op doek.

de woonkamer met piano en spiegel door elkaar
met wat hij ziet als hij naar buiten kijkt en wat in
het openstaande raam gereflecteerd wordt. Na de
figuratieve werken maakt hij terug zuiver abstracte
werken, zoals deze compositie, tot hij nogal plots
overlijdt in 1960. Hij werd 65 jaar.

stad Antwerpen, op voorwaarde dat het toegankelijk wordt voor publiek. Er zijn nog een paar jaar
over gegaan maar in 2013 werd het appartementje
geopend voor de eerste bezoekers.

Godelieve Peeters
Dochter Godelieve blijft in het appartement wonen
en het is dankzij haar dat wij deze woonst nu nog
kunnen bezoeken. Ze was enorm toegewijd aan het
werk van haar vader en probeerde door de jaren
heen zo weinig mogelijk aan het interieur te veranderen. In 1989 wordt deze bijzondere plek onder de
publieke aandacht gebracht door de interbellumexpert Norbert Poulain.5 Niet lang daarna, in 1995,
volgt het beschermingsbesluit en wordt de atelierflat een monument. Wanneer in 1997 het gebouw
grondig gerenoveerd wordt, zal er aan de binnenzijde van Peeters’ appartement op de derde verdieping weinig veranderen. De ramen worden spijtig
genoeg verkleind en de voordeur wordt vervangen.
Godelieve legt zich na haar pensionering volledig
toe op het bewaren en tonen van haar vaders werk.
Ze geeft regelmatig rondleidingen in haar appartement tot ze in 2009 overlijdt op 83-jarige leeftijd.
Bij testament legateert ze de binnenkant van de
flat en de gehele inboedel aan Het Letterenhuis,

Het interieur van het Peeters-appartement
Het grondplan is eenvoudig: een lange gang met
vier kamers en een kleine keuken met toilet. Links
van de voordeur staat meteen een eerste meubelontwerp van Peeters: de porte manteau of kapstok. De
gang die vandaaruit verder naar links doorloopt, is
beschilderd in witte en kaki vlakken. Er mocht niets
opgehangen worden van Jozef om het perspectief
niet te breken (afbeelding 6, 7).
Rechts van de inkom bevindt zich het atelier
(afbeelding 8, 9), beschilderd met grijze en witte
vlakken zodat het licht koel zou zijn en de kleuren
niet konden reflecteren tijdens het schilderen. Deze
ruimte heeft een weids uitzicht over de Schelde.
Naast het atelier ligt de kinderkamer (afbeelding
10). Deze werd voorzien van roze en grijze vlakken.
In oorsprong was deze kamer volledig ingericht
maar in de loop der jaren zijn hier een paar meubels
verdwenen. Alle houtwerk werd grijs gelakt zodat
het gemakkelijk afwasbaar was.
Peeters was in zijn ontwerpen erg begaan met
ruimtebesparing, wat vooral in de slaapkamers
nodig was want de ruimtes zijn maar een goede

Afbeelding 6 Kapstok, ontwerp van Peeters en uitgevoerd door
Van Gorkom.

Afbeelding 7 De gang met witte en kaki kleurvlakken.

twee meter vijftig breed. Hij voorzag bijvoorbeeld
extra bergruimte door in de plinten van alle kasten
nauwelijks zichtbare lades te verwerken. De bedden zijn bedoeld om op te kunnen klappen zodat
er speelruimte ontstond of ruimte om te zitten en
mensen te ontvangen. Een leuk detail in deze kamer
is de meetlat die tegen de muur hangt. Het bovenste gedeelte is een beschilderde lat, in de muur
geschroefd, en onderaan schilderde Peeters de
centimeters verder door op de plint. Ook de lichtknopjes in het appartement en de lusters in beide
slaapkamers zijn eigen ontwerp (afbeelding 11-13).
De ouderlijke slaapkamer bevindt zich links van de
kinderkamer. Dit is waarschijnlijk de meest verrassende kamer wanneer u er voor het eerst binnenstapt omdat ze intiem, vol en fel aanvoelt. Peeters
zijn ideeën over samenspel van muurschilderingen
en meubilair zijn hier het beste gerealiseerd, het
beste geslaagd en - nu nog - het volledigst. Hij koos
voor krachtig blauw en grijs op de muren en voor
lichtgeel op het raam, de plinten en de deur. De
meubels zijn warm goudbruin en donkerbruin, wat
het geheel oplicht en verwarmt (afbeelding 14, 15).
De laatste kamer helemaal links is de woonkamer.
Peeters is hier niet verder geraakt dan het beschilderen van de muren en het plafond, en mogelijke meu-
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Afbeelding 8, 9 Het atelier met grijze en witte vlakken.
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Afbeelding 10 De kinderkamer met roze en grijze vlakken.

Afbeelding 11 Het neergeklapte bed in de kinderkamer.
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belontwerpen zijn nooit uitgevoerd. De woonkamer
is de zonnigste kamer van het appartement qua
kleurgebruik. Hier is de beschildering ook speelser
en het meest onderverdeeld in verschillende kleurvlakken, wat voor meer dynamiek zorgt (afbeelding
16, 17). De inrichting van de vier kamers duurde 24
jaar en kan dankzij de goed bijgehouden kasboeken6
van de familie chronologisch gevolgd worden.
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Meubels van Jozefs hand
In het atelier zouden de kast en het bureau van zijn
hand zijn.7 We hebben geen ontwerpschetsen of facturen gevonden om dit te bewijzen. Dat de kast van
zijn hand is, lijkt waarschijnlijker dan het bureau,
omdat er lades in de plint verwerkt zijn en omdat de
trekkers van ver lijken op deurknoppen die hij ontwierp in 1923 voor een ander meubel (afbeelding 18).
In hetzelfde jaar 1930 als deze meubelen staat er
een ‘gramaphon’-kastje vermeld in het kasboek,
maar zonder dat het betaald werd. Het zou kunnen
gaan om het kastje in de woonkamer om langspeelplaten in te bewaren (afbeelding 19). De lades in de
plint zouden weer kunnen wijzen op Peeters eigen
ontwerp. De plintlades van de kast in de kinderkamer, die hij zeker zelf ontworpen heeft, zijn zeer
vergelijkbaar met die van het grammofoonkastje.
Na het atelier begint Jozef rond 1932 aan de kinderkamer. Het klapbed wordt overdag toegeklapt. De kist
die voor het bed staat, wordt vooruitgetrokken en
dient zo als poot voor het bed in open toestand. Aan
de achterkant zorgen katrollen en gewichten voor het
gemakkelijk openen en sluiten (afbeelding 20). De
touwen voor dit systeem ontbreken nu bij alle bedden.
Vanaf eind 1933 komt in de kasboeken de eerste
schrijnwerker met een traceerbare naam voor: Van
Gorkom. Hij maakt de meubelen voor de ouderlijke
slaapkamer en de kapstok in de inkomhal. Spijtig
genoeg zijn er ook hiervan geen ontwerptekeningen teruggevonden.
Afbeelding 13 Luster, ontwerp Jozef Peeters.

Afbeelding 12 De meetlat werd verder geschilderd op de plint.

Afbeelding 14, 15 De ouderlijke slaapkamer met blauwe en grijze vlakken.

De kastenwand in de ouderlijke slaapkamer is
opgedeeld in vijf stukken, links een hangkast met
lades, twee eenpersoonsbedden met daartussen een
boeken- en nachtkastje en tegen de raamkant nog
een hangkast (afbeelding 21).

De enige meubelen waarvan wél een ontwerptekening bestaat zijn in de loop der jaren verdwenen.
Ze werden door de tweede schrijnwerker, Steyaert,
gemaakt in 1947 (afbeelding 28). De kinderen zijn
dan eigenlijk al uit huis maar Godelieve herinnert
zich de rode stoffering met een grijs schelpenmotief 8 en ook dat de kleine stoelen vreselijk slecht
zaten. De zetel met leesplank ontwierp Peeters,
net zoals de rolstoel, speciaal voor zijn zieke vrouw
(afbeelding 29).
Afbeelding 16, 17 De woonkamer met groene en gele vlakken.
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Het ziet er langs de voorkant netjes uit maar bovenaan kun je zien dat het vijf aparte kasten zijn die met
wat extra latjes ertussen een wand vormen (afbeelding 22). De gebruikte fineersoorten zijn hier Finse
berk en vogelogenesdoorn. Het kastje tussen de
twee bedden heeft op bedhoogte een vakje met een

klapblad zodat er een nachtkastje ontstaat als je het
openzet. Binnenin de kast is er dan een schattig
nachtlampje (afbeelding 23).
Het meest bijzondere meubel in de kamer is zonder
meer de bureau-kaptafelcombinatie. Op de linker
foto zoals het er vandaag uitziet en in bureaumodus, rechts zoals het er in 1946 moet uitgezien
hebben en met de spiegel open, in kaptafelmodus
(afbeelding 24, 25). De rolstoel en het stoeltje met
de lage rugleuning werden in dat jaar gemaakt door
een andere schrijnwerker, Steyaert genaamd.
Het geheel bestaat eigenlijk uit vier delen: helemaal
rechts de kast die speciaal op maat van de Winkler
Prins-encyclopedie gemaakt werd. Daarnaast en
rechts onder het bureaublad een verrijdbaar kastje.
De voorkant hoorde bij het bureau met een deur en
een legplank en de achterkant maakte deel uit van de
kaptafel met een lade en twee ondiepe schabbekes
(afbeelding 26). Links en opgehangen aan de muur:
een driedubbele spiegel met het bureaublad eraan
vast; het blad kan opgeklapt worden waarna de spiegel opengedraaid wordt (afbeelding 27). En onderaan een losse plintbalk afgewerkt met messing. De
functie hiervan lijkt louter decoratief. In een documentaire op de website van Cobra legt Godelieve
Peeters uit hoe het meubel van bureau naar kaptafel
transformeerde: http://cobra.canvas.be/cm/cobra/
videozone/rubriek/kunst-videozone/1.1725855.
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Afbeelding 20 Achterzijde van het bed in de kinderkamer met
gewichten.

Afbeelding 23 Het nachtkastje met leeslampje.

Afbeelding 18 Kast in het atelier, ontwerp waarschijnlijk
Jozef Peeters.
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Afbeelding 19 Grammofoonmeubeltje met lade in de plint.

Afbeelding 21 Meubelwand in de ouderlijke slaapkamer met
twee klapbedden.
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Afbeelding 22 Bovenzijde van de meubelwand.

Afbeelding 24 Bureaumodus van het combinatiemeubel in de
ouderlijke slaapkamer.

Afbeelding 27 Spiegel met opgeklapt bureaublad en onderaan
een losse plint, overtrokken met messing.

Afbeelding 25 Kaptafelmodus van het combinatiemeubel met
origineel stoeltje in 1946.

Afbeelding 28 De kinderslaapkamer met originele stoelen.
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Afbeelding 26 Voor- en achterzijde van het verrijdbare kastje.
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Afbeelding 29 Ontwerpschets Jozef Peeters voor de stoel met leesplank.
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Ondanks de vele jaren van dagelijks gebruik waren
de zelfontworpen meubels in relatief goede toestand. Enkel de lederen stoffering van de rolstoel
en het grammofoonkastje hadden een restauratie
nodig voor de opening in 2013. De rest van het
ensemble werd gereinigd. De voorbereidingen
voor de opening waren een samenwerking tussen
Het Letterenhuis dat Peeters’ archief bewaart en
Collectiebeleid/Behoud & Beheer, beide musea, en
erfgoed Stad Antwerpen. Het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen werd een derde
partner in dit verhaal en verzorgt nu de rondleidingen en de ticketverkoop.
Een reeks foto’s doet het gesamtkunstwerk van
Peeters niet voldoende recht. Je voelt de schildering pas echt als je ermiddenin staat. En als de zon
in de ouderlijke slaapkamer binnenschijnt, lijkt die
kamer echt te zinderen. Dus de volgende keer dat
u in Antwerpen bent, is deze bijzondere plek echt
een bezoek waard.9
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Rietveld’s beugelstoel. The early models made of vulcanised fibre

Mareike Stöber

energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX).
Observed conditions and damages show the properties and weaknesses of the material, which led to the
choice for other materials in the later production. In
addition, the conservation treatment of a damaged
seat made of vulcanised fibre is presented.
Introduction
In 1927 the Dutch architect and designer Gerrit
Rietveld developed the so-called beugelstoel. The
Dutch characterisation describes the chair as ‘bow
chair’. It is one of the earliest Dutch tube chairs
in modern design. Rietveld’s aim was to create a
chair consisting of as few materials and parts as
possible. Preferably a chair, made of one piece,
which would be suitable for machine production.
In the 1920s he started working with a new material, called vulcanised fibre, an early plastic. From
experimenting with that material he developed the
Birza chair,1 which is entirely made from a single
piece of vulcanised fibreboard, and the beugelstoel
with a curved backrest made of the same material (see figure 1). This one-piece seat and backrest
was the first of its kind, anticipating the work of
Scandinavian designers.
The Dutch company Metz and Co. produced the
beugelstoel from 1930 on, in higher numbers and
with a backrest made of plywood. Therefore those
early chairs of vulcanised fibre made by Rietveld and
his workshop are of special interest. A thesis at the
TU München, Chair of Restoration, Art Technology
and Preservation Science in cooperation with the
Rijksmuseum Amsterdam, examined the few early
pieces, which are preserved in Dutch collections.
On the basis of existing documents it was tried for
the first time to reconstruct the history of Rietveld’s
beugelstoel. An analysis of the material was carried
out on a chair of the collection of the Rijksmuseum
Amsterdam, since specialised literature and documents do not convey much information, referring
to the manufacturing process and materials used.
The design of the beugelstoel
Rietveld’s beugelstoel consists of only three parts:
two frames and a one-piece seat and backrest. One
frame is bent to form legs, seat and backrest in
Figure 1 Easy chair of the collection of the Rijksmuseum
Amsterdam (c) VG Bildkunst, Bonn 2015.
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Abstract
In 1927 the Dutch architect and designer Gerrit
Rietveld developed the beugelstoel. The curved backrest of the first chairs was made from vulcanised
fibreboard, which is an early synthetic cellulose
product. Since the chair was produced by Metz & Co.
from 1930 on in mass production, the early versions
made by Rietveld and his workshop are of furniture
historical importance. Of special interest are those
early products of vulcanised fibre, of which only a
few have been preserved. Five chairs of Dutch collections could be examined and compared. A material
investigation was carried out on a chair of the collection of the Rijksmuseum Amsterdam, providing
an example information on the materials used by
Rietveld. The examination of vulcanised fibre and
iron bars gave information on material properties
and construction methods. In addition, samples of
the surface finish were analysed. Research included
X-ray investigation, cross-section microscopy and
analysis of samples by pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry (PY-GCMS) as well as by
scanning electron microscope in combination with
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a continuous line. Two identical frames provide
the framework. The board is bent to form seat and
backrest, following the upper line of the frame.
Mounted with bolts and nuts, the connection is sufficient to obtain a stable chair. A rigid structure is
provided by the elongation of the seat and backrest
around the bend to the legs. An additional crossbar
is not required.
Rietveld developed different chairs following the
same design and construction idea, but varying
in type and size. Based on obtained chairs, literature and archival material, four types can be
described: a straight chair, which is characterised
by its height and its upright backrest; a low chair,
with a considerably lower seat height to sit in and
a low, almost upright backrest; an easy chair, having a lower seat height to sit in and a comfortably
angled, high back; and an armchair, with the same
low seat height, a comfortably angled high back,
and attached armrests.
Type designation
It appears that Rietveld himself gave no number
to the different types of chairs. A designation was
introduced when Metz & Co. started the production. Three different types were offered from 1930
on: a low chair named Model A’/’R I, a straight
chair named Model B’/’R II and an armchair named
Model C’/’R III.2 There was no easy chair without
armrests sold by Metz and Co. In literature on
Rietveld’s furniture, as well as in catalogues and
object labels of museums, the numbering of types
seems to be mixed up in the past.3 It is therefore
advisable to incorporate this system by Metz & Co.,
if a distinction is required. However, the early handmade chairs do not quite fit in the concept of types
originating from an industrial production.
Materials
As a starting material Rietveld used industrial
products, like fibreboard or plywood, steel tube or
iron bars together with nuts and bolts, which were
further processed by craftsmanship. As mentioned
above, all the examined chairs have a backrest made
of vulcanised fibre. Since it is rarely used in furniture design, the production process and material
properties are described in the following.
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Vulcanised fibre
Vulcanised fibre is a natural derivative from cellulose and one of the early plastics. In 1859 Thomas
Taylor developed an improved process to increase
the strength of paper. By treating cellulose fibres
with an acid, the fibres are modified from soft to

hard and corneous. The name ‘vulcanised fibre’
derives from the vulcanisation of rubber, due to the
similarly complete change of the starting material.
Up to now, the application of vulcanised fibre lies
mainly in the technical field. In the first half of the
twentieth century it was a common material for
suitcases and containers.4
The process of making vulcanised fibre starts
with making paper from cellulose fibres. After
pressing and drying, the result is an absorbable
web of paper without additives. Several plies of
the base paper pass through an acid bath. Mostly
a heated up zinc chloride solution is used at a
concentration of 70 per cent. Cellulose is reacting with zinc chloride by degradation of polysaccharides. Hydrolysis on the surface lets the fibres
swell and gelatinise. Hereby the fibres partially
crosslink and twist. The saturated paper plies are
then pressed, to bring the fibres in contact and to
expedite the bonding. Therefore vulcanised fibre
is also called laminated plastic. After pressing,
the webs pass through baths with a decreasing
concentration of zinc chloride to stop hydrolysis and wash out the excess acid. The thicker the
product is, the longer it takes to leach out the zinc
chloride to 0.1-0.05 per cent. After the final drying
and pressing process, the vulcanised fibre is rolled
up or cut into sheets.
The resulting material is characterised by a high
density but a low specific weight, high stiffness,
toughness and hardness, but it does not become
brittle. It also shows a high resistance to solvents.
Vulcanised fibre is a hygroscopic material. The
moisture absorption is reversible, provides elasticity and the possibility of forming. By applying a
finish, the tendency of absorption can be reduced.
The product is dimensionally stable and resistant
to abrasion.
On the basis of the described characteristics, vulcanised fibre seems to be an appropriate material to manufacture a long lasting and stable bent
backrest.
The early chairs in Dutch collections
In the collection of Dutch museums five chairs with
a backrest made of fibreboard are known. They
are preserved in the Centraal Museum Utrecht
(CMU), Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) and
the Rijksmuseum Amsterdam (RMA).
Straight chair (CMU inv. no. 27156)
Dimensions of the chair: 740 x 390 x 640 mm, sitting height: 440 mm, diameter of the bar: 16 mm.
The frame is made of iron bars, forming a con-

Figure 2 Upper row: screw and nail on topside; difference in density of the metal frame; bend between seat and backrest. Lower row: bolt on
reverse side; tool marks; spot uncovered by paint.

Armchair (CMU inv. no. 12579)
Dimensions of the chair: 960 x 790 x 870 mm, sitting height: 345 mm, diameter of the tube: 22 mm.
The bows are made from tubes with a large diameter instead of narrow bars. Unlike all other chairs
the frame is forming an interrupted line instead
of a continuous line. The metal frame is painted
aluminium, backrest and armrests are coloured
black. A deformation of the vulcanised fibreboard
cannot be observed. This chair is considered to be
a prototype.6
Low chair (SMA inv. no. KNA 1274)
Dimensions of the chair: 590 x 412 x 620 mm, sitting height: 320 mm, diameter of the bar: 14 mm.
The frame, forming a continuous line, is painted
aluminium. The backrest is made of blackened
vulcanised fibre with a glossy finish on its topside.
Instead of using nuts, the bolts are screwed into
threads in the frame (see figure 2, middle of the
lower row). The fibreboard is not in an accurate
shape, since the bend between seat and backrest
is not following the bend given by the frame. Due
to high tension at this point the fibreboard cracked
next to the screws (see figure 5, bottom right).7

Armchair (SMA inv. no. KNA 6660)
Dimensions of the chair: 835 x 720 x 885 mm, sitting height: 370 mm, diameter of the bar: 16 mm.
The aluminium-painted bows form a continous
line. The blackened fibreboard shows a glossy
and translucent blackish-brown surface finish on
the topside of the backrest. A deformation of the
fibreboard can be observed at the elongation to the
legs (see figure 5, top right). This chair takes a special position in the group of chairs with a backrest
made of vulcanised fibre, as the frame is nickelplated instead of painted with aluminium paint.
The wooden armrests, being screwed to the frame,
are lacquered transparent.8
Easy chair (RMA inv. no. BK-2012-13)
Dimensions of the chair: 850 x 500 x 850 mm,
diameter of the bar: 16 mm.
The aluminium-painted frame is forming a continous line. Armrests are omitted, although marks
are available for drill holes. The greyish vulcanised
fibre is blackened, showing a glossy but streaky
surface on the topside. Contiguous to nuts and
bolts shortened nails are present in the fibreboard.
Since they are unsuitable for attaching the seat to
the metal frame, it is to be assumed that they have
served for fixing the softened board to a model (see
figure 2, top left). This chair is showing heavily
damaged spots in the middle of the seat.
They are all different versions, especially varying in
surface design. Rietveld’s preferred surface treatment for the beugelstoel was a blackened backrest
combined with an aluminium-coloured frame.
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tinous line. An underlying primer can not be
observed on the aluminium painted bows. Made
of natural brownish vulcanised fibre, the backrest is the only one not stained black. The narrow
sides of the fibreboard are curved outwards and the
curve between seat and backrest is not following
the curve given by the frame (comparable to figure
2, top right and figure 5, right).5
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Figure 3 Upper row: surface finish of the blackened fibreboard on the glossy topside (armchair SMA, easy chair RMA, low chair SMA).
Lower row: natural coloured fibreboard; blackened fibreboard on matt reverse side.
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However, not all chairs follow this concept. There
is also a natural coloured fibreboard, uncoloured
wooden armrests and a shiny metallic frame. But
the biggest difference is to be seen in the framework. Four chairs are showing a continuous line of
the frame, as described before, whereas the armchair is showing an interrupted line, with overlapping ends under the seat. This makes that model
quite unique, since it is the only existing beugelstoel showing this particularity. Rietveld used a
tube with a diameter of 22 mm, which gives the
chair a bulky shape. All the other frames forming a continuous line are made with narrower iron
bars. The shift from tubes to bars can be seen as a
development in the design process.
Construction
In the case of the armchair (CMU inv. no. 12579), its
bows are forming an interrupted line, the construction of the frame is clearly visible. The ends of the
tube overlap and are fixed with nuts and bolts to the
adjoining curve. In contrast, there are two welded
connections necessary, to create a continuous line
out of a solid iron bar. One of them is easy to recognise. Under the curve between seat and backrest
two bends of the bar meet and are welded through a
seam. The other one is almost invisible to the naked
eye. By means of X-ray examination it was possible to
detect a difference in density of the metal (see figure
3, middle of the upper row). The spot where the blunt
ends are welded together is located on the front legs.
It is known that a company from Utrecht manufactured the iron bars for Rietveld, so it is safe to assume
that those bars were not made in his workshop.9

In the frames are pre-drilled holes to mount the
backrest to the frame by use of nuts and bolts.
The number of bolts on the seat and back varies
depending on the size of the chair. By measuring
the distances between the screws it was found that
these vary both from screw to screw and from the
left to right side. Attaching the screws seems to
have been done by eye, some holes even had to be
displaced. This fact shows very well that it was not
a stringently planned manufacturing process.
Manufacturing process
Rietveld had chosen prefabricated material as a
starting material that was further processed by
craftsmanship. Manufacturing in the workshop
was manual labour and had nothing in common
with an industrial process. By examining the
objects and with the help of a preserved note from
Rietveld, about making the Birza chair, information on the processing of vulcanised fibre can be
obtained.10 First the board was cut to size and holes
were drilled for assembling. Then the stiff fibreboard was soaked in water for days, either in a tub
or in a ditch behind the Schröder house in Utrecht
until the board was flexible enough to be reshaped.
With the help of nuts and bolts the curved fibreboard was fixed into its new form.
It can be presumed that the softened board was
bent with the help of a model. Nails found on the
chair of the RMA could support this assumption
(see figure 2, top left). But it cannot be excluded
that in some cases the board was directly mounted
on the frame. Cracks in the vulcanised fibreboard
next to bent screws are evidence of high tension,

Figure 4 Upper row: painted iron bar; nickel-plated iron bar. Lower row: painted iron bar, aluminium with primer
underneath; diagram of the paint layers.

Surface finish of the vulcanised fibreboard
All the backrests of the chairs are coloured black
(see figure 3), except the one having a natural
coloured fibreboard (CMU inv. no. 27156). On
the topside, the blackened fibreboards show a
glossy surface, whereas the effect on the reverse
side is matt. Compared to another one, the black
colouring varies from translucent to opaque. This
allows the natural colour of the fibreboard to shine
through, which gives it a more blackish-brown
impression. Since all the reverse sides are more or
less opaque, it can be assumed that the translucent
effect is caused by a glossy finish on the front side.
Examination
A material examination was carried out on the chair
of the collection of the Rijksmuseum (BK 2012-13).
Through an investigation by a Hirox microscope it
became apparent that the fibreboard is only col-

oured on the surface - especially the gaps show
that the inner fibres are not coloured. Samples of
the upper layer, examined under the microscope,
showed that black particles are indeed attached to
the surface. The fibres are not coloured, but surrounded by particles (see figure 3, bottom right).
Analysis by PY-GCMS
To identify the materials by pyrolysis-gas chromatography mass spectrometry (PY-GCMS) one
sample was taken from the matt black surface on
the underside of the seat and one from the topside
including the glossy finish. Fibre particles are present in the samples, since a separation by scraping (in terms of delamination) was not possible.
They are present in the analysis as pyrolysis compounds of cellulose. Analysis of the sample of the
topside shows fatty acids and a range of alcohols
and alkanes. The alcohols, fatty acids and alkanes
are proof for the presence of beeswax. The range
of alkanes also shows the presence of paraffin wax,
mixed with some beeswax. In addition there is an
indication for the presence of diphenylamine, a
pyrolysis product of the dye brilliant black. Analysis
of the sample of the reverse side is showing fatty
acids pointing to tallow, a trace of colophony and
an indication for the presence of diphenylamine.
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that could only have been caused by shrinkage during a drying process (see figure 2, top right). This
may suggest that the seats were fastenend in a wet
or at least damp condition.
Logically, the colouring of the items would be carried out before the final assembly. But in all cases
where the bows and/or backrests are coloured,
also nuts and bolts are coloured. This would suggest that the colour would have been applied after
assembly. Two cases confirm this suggestion, since
the colour is not covering the entire piece (see figure 2, bottom right). In the other cases, apparently
even hidden spots are coloured, which could indicate that the colour was applied in several steps.
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Discussion
Brilliant black is giving the surface of the fibreboard its black colour. It was either used to stain
the vulcanised fibre or to blacken the tallow before
application. This cannot be conclusively clarified.
Nevertheless, the presence of tallow could even
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Figure 5 Upper row: gap in the paint layer, corrosion of the bar; delamination of fibreboard; deformation of the seat. Lower row: rubbed-off
aluminium paint; scratches in the fibreboard; cracks in the board.
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be correlated to the production process of vulcanised fibre. The presence of colophony is probably
related to dashes of colour of the later applied paint
of the bows (see below). The glossy finish of the
topside is carried out with beeswax and paraffin
wax, either mixed together or one after another.

showing a specific peak at aluminium, is identifying the pigment. Recording with the scanning
electron microscope is showing aluminium flakes,
arranged in parallel under the surface of the layer.
This effect is caused by the leafing properties of
aluminium pigment.11

Surface finish of the metal frame
The metal frames of the examined chairs are showing differences in their surface finish (see figure
4). Four of the frames have a painted metallic surface. In two cases the aluminium paint was directly
applied to the bows. The iron bar is visible under
the paint layer, therefore it can bee assumed that
there is no primer underneath. Another frame is
aluminium-painted with underlying primers, evidenced through gaps in the layers.
By contrast, one frame shows a shiny metallic
surface (SMA inv. no. KNA 6660), which presents
an untypical finish of the beugelstoel. A previous
analysis determined it as nickel-plated.

Analysis by PY-GCMS
There were two scraping samples taken, to examine the binding medium of the paint layers by
pyrolysis-GCMS: one of the upper layer and one
of all layers. Analysis of both show fatty acids of a
drying oil with compounds pointing in the direction of a pre-polymerised oil, like stand oil, as well
as compounds of aged colophony. The binding
medium of the aluminium paint and of the two
layers of primer is analysed as a mixture of stand
oil and colophony.

Examination
Since the paint on the frames is always termed
as aluminium paint, this had to be proofed.
Again sampling was possible at the chair of the
Rijksmuseum. A structure of three layers, became
visible in the cross-section, first a reddish layer, a
second yellowish layer and a final metallic layer (see
figure 4, bottom right). The two layers of primer are
pretty thick, compared to the final metallic layer.
The uneven appearance was caused by an application of the paint with a brush.
Investigation by SEM-EDX
To determine the metallic pigment of the top layer,
analysis of the elements was carried out by energy
dispersive X-ray diffractometry. The spectrum,

Discussion
The results of the GCMS show that all layers contain the same binding medium. On the one hand
the layers protect the iron bar against corrosion
and on the other hand they obtain a brighter and
smoother ground for the final aluminium paint
layer.
Condition
Typical damages could be observed on the unrestored chairs, both damages of the metal frames
and damages and deformation of the fibreboards.
Damage to iron bars and paint layer (see figure 5, left).
Due to frequent use and handling, the paint layer
of the frames is partially chipped or rubbed off on
exposed spots. Corrosion of the bar can be found
at gaps in the surface or around drill holes. A few
bolts and nuts are broken, lost or replaced.

Figure 6 Damaged surface of the easy chair of the
Rijksmuseum, details created with Hirox microscope.

Figure 7 Upper row: gap of the fibreboard before treatment;
gap during consolidation. Lower row: gap after filling; gap after
retouching.

Conservation treatment
When the Rijksmuseum acquired the easy chair in
2012, the seat appeared to be damaged, as described
above. The aim of the conservation treatment at
the department of furniture concervation was to
preserve the damage as evidence of the history of the
chair, since it was used as a demonstration piece and
utilitarian object. For aesthetic reasons, the most
eye-catching, bright gaps of the seat should be rendered invisible by means of filling and retouching.
Vulcanised fibre is a relatively unknown material in
conservation, a comparable damage and its treatment is yet to be found. It was tried to develop an
appropriate conservation treatment that takes into
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Figure 8 Seat of the easy chair of the Rijksmuseum before and
after treatment.

Damage to vulcanised fibreboard (see figure 5, middle)
A characteristic damage of the fibreboard are the
fine cracks parallel to the fibre layers. The delamination of the board is mostly caused by mechanical
damage on the edges. But in one case this type of
damage occurred in the middle of the seat. It can
be described as a delamination together with the
loss of the first layer. Presumably, the surface was
scratched, so moisture could penetrate the fibreboard more easily. The damage got probably worse
due to high humidity and further use.
An apparent deformation of the vulcanised fibre
can be observed on all chairs, but with varying characteristics (see figure 5, top right). Since vulcanised
fibre has a high resistance to deformation it can be
assumed that this shape is not due to ageing. Three
of the five backrests are showing cracks next to
bolted connections. Due to high tension, this damage can occur when the fibreboard is imperfectly
bent between seat and backrest (see figure 2, top
right and figure 5, bottom right).
By comparison with historical images, it becomes
evident that these problems are typical for the
beugelstoel made of vulcanised fibre.12 Imperfect
bends and resulting cracks were probably related to
difficulties in the manufacturing process.
These circumstances make it clear that Rietveld
could not be satisfied with the performance of vulcanised fibre. Presumably he could not imagine
that the fibreboard could be adapted to an industrial production. It is not known if he even suggested
to use vulcanised fibre when Metz and Co. took over
the production in 1930. But it is a fact that Rietveld
himself soon offered chairs with backrests made
of plywood. This leads to the situation that there
are chairs made of welded iron bars and bent plywood, both manufactured by Rietveld’s workshop
and produced by Metz & Co.
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account the material properties, although the treatment had to be implemented in a limited timeframe.
An investigation with a Hirox 3D digital microscope showed that the damage is not only characterised by a loss of material, but also by loose fibres
and upright marginal areas (see figure 6).
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To ensure a stable surrounding for filling the gaps,
the loose fibre layer had to be consolidated and flattened. For consolidation of the fibreboard Klucel
G hydroxypropyl cellulose in ethanol was used at
a concentration of 3.5 per cent (see figure 7, top
right). Sandbags on top of a Hollytex polyester fabric and a blotting paper were applied to press down
the upstanding edge area. In retrospect, a type of
Klucel characterised by a higher viscosity can be
recommended to reduce the penetration depth.
For the filling a mixture of cellulose powder and
phenolic microspheres and Klucel G in ethanol at a
concentration of 5 per cent was used (see figure 7,
bottom left). This composition is light, flexible and
slightly hygroscopic. Furthermore a final polishing of the dried filling creates a surface structure,
which is similar to the surface of the fibreboard.
Before retouching, hide glue was applied as a barrier layer on top of the polished filling.
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Pigments in Mowilith 20, a low molecular weight
polyvinyl acetate dissolved in ethanol, and
Dowanol (1-methoxy-2-propanol), were applied
for retouching (see figure 7, bottom right). The
system is deemed to be stable and enables adjusting the degree of gloss.
By filling and retouching, the nine largest gaps are
less visible. In addition two large scratches were
retouched to create a consistent appearance (see
figure 8).
Conclusion
The investigation gives an insight in the materials used by Rietveld and in his way of working in
his workshop. The results of the research establish that the chairs with a backrest of vulcanised
fibre are customised, handmade creations on the
basis of pre-fabricated materials. All the examined
pieces can be connected to Rietveld’s experimental workshop in Utrecht. A similar examination of
the plywood version could find appropriate characteristics to make an attribution possible. There
would be need for further research, to distinguish
the early plywood versions from the later massproduced models by Metz and Co.
The conservation treatment of the easy chair of the
Rijksmuseum can be seen as an initial method for

consolidation and filling of vulcanised fibre. Under
the present museum conditions both fibreboard
and conservation materials seem to be stable.
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Notes
1 See http://www.stedelijk.nl/kunstwerk/10681birza-stoel, for an image of the Birza chair
SMA inv. no. KNA 6712. The Stedelijk Museum
Amsterdam provides a digital collection on the
website.
2 Advertisement of the company Metz & Co. with
type designation, see e.g. Zijl 2010: p. 102.
3 Numbering was invented by Vöge 1993.
4 See Brydson 1995, p. 634, Dominghaus
1998, pp. 1175-1178, Hausen 1957, pp. 51-56,
Saechtling 2004, pp. 551-557, Waentig 2008,
p. 32 for information on vulcanised fibre.
5 See http://www.centraalmuseum.nl for an image
of the straight chair with CMU inv. no. 27156. The
Centraal Museum Utrecht provides a digital collection, searchable by inventory number.
6 See http://www.centraalmuseum.nl for an
image of the armchair with CMU inv. no. 12579.
The Centraal Museum Utrecht provides a digital
collection, searchable by inventory number.
7 See http://www.stedelijk.nl/kunstwerk/11497beugelstoel-1, for an image of the low chair inv.
no. KNA 1274. The Stedelijk Museum Amsterdam
provides a digital collection on the website. See
also Delfini 2004, p. 304.
8 See http://www.stedelijk.nl/kunstwerk/11624beugelstoel-2-variant, for an image of the armchair inv. no. KNA 6660. The Stedelijk Museum
Amsterdam provides a digital collection on the
website. See also Delfini 2004, p. 304.
9 The bows were manufactured, among others,
by the company Drok in Utrecht (see Geest 1975:
p. 35).

10

See Zijl 2010, pp. 96-97 for illustration, explanatory text and sources.
11 See Edwards 1936 and Eastaugh 2004, pp. 6-7
for properties of aluminium paint.
12 Historical photographs of the beugelstoel are
collected in the Rietveld-Schröder archive. They
are part of the digital presentation on the website
http://www.centraalmuseum.nl. See e.g. inv. no.
119 F 002 compared to CMU inv. no. 27156.

Suppliers
• Cellulose powder, Arbocel BWW 40: Labshop,
Apeldoorn, the Netherlands
• Hollytex polyester fleece: Labshop, Apeldoorn,
the Netherlands
• Hydroxyproyl cellulose, Klucel G: Kremer		
Pigmente GmbH & Co. KG, Aichstetten, 		
Germany
• Pigments (ivory black, titanium white, chromium
oxide green, cadmium red): Kremer Pigmente
GmbH & Co. KG, Aichstetten, Germany
• Polyvinyl acetate, Mowilith 20: Kremer Pigmente
GmbH & Co. KG, Aichstetten, Germany
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Omhoog- en achteruitkijken. De meest verkochte ameublementen van
het interbellum
Hans Piena
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Introductie
Complete meubelensembles in één stijl waren tot
circa 1900 het privilege van de allerrijksten. Door
de toenemende mechanisatie van het productieproces worden dergelijke ensembles gedurende
het interbellum betaalbaar voor bredere lagen van
de bevolking. Deze gaan daarbij niet op zoek naar
een eigen nieuwe stijl maar omringen zich met
meubels die de status uitstralen van het milieu dat
al generaties lang hoger op de maatschappelijke
ladder staat. Deze meubels blijken een product
van adoptie en adaptatie van bestaande stijlen en
sluiten aan bij de nationale en internationale culturele bewegingen.
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Context
Gedurende het interbellum spelen modernismen1 in de meubelkunst voor het merendeel van
de Nederlandse bevolking geen rol. Gedurende
de Eerste Wereldoorlog verdient een klein aantal
industriëlen weliswaar veel geld aan de oorlogseconomieën om ons heen, maar in grote trekken
betekent de oorlog echter dat de handel hapert of
zelfs stopt. Zeker in de laatste jaren van de Eerste
Wereldoorlog en kort daarna treedt er daardoor
schaarste op en is de overheid genoodzaakt de consumptie van zelfs elementaire zaken als brood,
kleding en brandstoffen via distributiebonnen te
reguleren. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt de
mechanisatie van de landbouw steeds meer vorm,
met een leger van werkeloze landarbeiders en
knechten als gevolg. Tien jaar na het eindigen van
de Eerste Wereldoorlog breekt bovendien de crisis
uit. Dat dit schrijnende omstandigheden tot gevolg
heeft behoeft hier geen pleidooi. Het merendeel
van de Nederlandse samenleving heeft slechts geld
voor het hoogstnodige, en velen zelfs dat niet.
Eenzijdig beeld
Als je wilt reconstrueren welke ameublementen
er tussen 1915 en 1940 in de Nederlandse huiskamers het meeste voorkwamen stuit je op een
aantal moeilijkheden. De meeste foto’s en publicaties uit die tijd behandelen geconstrueerde
voorbeeldinterieurs dan wel bestaande interieurs
van de rijken. Karin Gaillard geeft een chronolo-

gisch overzicht van deze publicaties in haar artikel
‘De ideale woning op papier’.2 In deze literatuur
gaat de meeste aandacht uit naar de avant-garde:
enerzijds de vormgevers die vooruitlopen op de
troepen, anderzijds de consumenten die deze
inrichtingen kopen. De meest compromisloze
doorvoering van een idee, de meest luxe materialen, de meest stijlzuivere uitvoering en de vroegste
introductie van een stijl of idee krijgen daarbij de
meeste aandacht. Veel van deze ameublementen
zijn echter unica. Door hun eenzijdige preoccupatie met deze uitzonderingen gaan de auteurs
voorbij aan de ameublementen van het gros van
de Nederlanders.
Bovendien zijn de meubelpublicaties tussen 1915
en 1940 geschreven vanuit het oogpunt van een
beschavingsoffensief, een heropvoeding. De
daarin getoonde interieurs zijn niet de interieurs
zoals ze waren maar zoals diverse interieurarchitecten destijds vonden hoe ze behoren te zijn. Ze
fulmineren tegen de ‘verbasterde oude stijlen’ en
propageren rust en ruimte, ook al geven zij toe
dat het getoonde ‘voor de beurs van den arbeider
te duur is’.3
Wat stond er echt in de huiskamers?
De interieurs waarin brede lagen van de bevolking wel leefden zijn eerder te vinden in publicaties waar het juist niet om het interieur gaat,
maar bijvoorbeeld om een geportretteerde familie
of gebeurtenis: een huisvrouw als sportheld, de
geboorte van een vijfling, of de verjaardag van een
honderdjarige. Dergelijke foto’s vindt men in de
regel in kranten en damesbladen. Auteur van dit
artikel heeft voor zijn onderzoek duizenden interieurafbeeldingen nageplozen in deze bronnen.
Daarnaast dienden meer dan vijftig meubelcatalogi
van meubelfabrieken en grote warenhuizen zoals
Vroom en Dreesmann als leidraad. Daarin is nagegaan welke ameublementen vrijwel iedere meubelfabrikant of meubelwinkel in zijn assortiment had.
Zoals in elke tijd zijn ook in het interbellum de
meeste huishoudens al voorzien van meubels uit
voorliggende perioden; deze zijn hetzij door zuinigheid in stand gehouden, hetzij tweedehands

Figuur 1 Oud-Hollands eiken neorenaissance eetkamerameublement (Collectie Nederlands Openluchtmuseum,
inv.nr.: N.8393).

gekocht. Toch hebben duizenden huishoudens
zich in deze periode nieuw ingericht. Veelal betreft
het mensen die wel iets te verteren hadden en een
gezin startten. Hieronder volgen de meest verkochte ameublementen.
1. Oud-Hollands: neorenaissance
Een aantal stromingen bestaat al voor het interbellum en raakt gedurende deze periode uit de mode.
Wellicht de oudste stroming daarvan duidt men
aan met de term Oud-Hollands en is onderdeel van
een landelijke herwaardering van de renaissance
die gedurende de tweede helft van de negentiende
eeuw zichtbaar wordt. Rond 1900 worden musea
en kastelen in Oud-Hollandse sfeer ingericht, zoals
Kasteel Sypesteyn.4

2. Oud-Hollands: kraalgedraaid
Een vereenvoudigde variant binnen het OudHollandse genre vormt het kraalgedraaide
meubilair. Kraalgedraaide stijlen en regels zijn
in de zeventiende en achttiende eeuw veelvuldig toegepast, bijvoorbeeld in het onderstel
van kruisvoetkabinetten. De twintigste-eeuwse
ameublementen bevatten hoekstoelen, fauteuils,
driestallen met rugleuning en gondels.11 De zitmeubels zijn uitgevoerd met biezen zittingen. De
erbij gecombineerde bergmeubels hebben kraalgedraaide elementen zoals pilasters of lijsten.
Doordat dit type meubilair minder bewerkelijk
en daarom goedkoop te produceren is, is dit het
meest verkochte type binnen het Oud-Hollandse
genre. Het kraalgedraaide meubilair raakt vlak
voor de Tweede Wereldoorlog uit het assortiment
van meubelfabrieken en -winkels. Het Nederlands
Openluchtmuseum bezit in dit genre een ensemble dat in 1925 als onderdeel van een uitzet tweedehands werd aangeschaft.12
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Figuur 2 Oud-Hollands neorenaissance meubilair in de
toonkamer van meubelfabriek ‘Nederland’ van J.A. Huizinga,
Westersingel, Groningen, circa 1925.

Ook in de architectuur van nieuwe openbare gebouwen komt de renaissance tot uiting, zoals bij het
voormalige raadhuis van Nieuwer-Amstel aan de
Amsteldijk (1889-1892), het Academiegebouw te
Groningen (1907-1909), en in de architectuur van
de laat negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen.
De ameublementen die in Oud-Hollandse stijl zijn
vervaardigd bestaan uit natuurgetrouwe kopieën5
van bolpoottafels, kolommen-kussenkasten,
beeldenkasten en aanverwante typen zoals keeft-,
Utrechtse en Gelderse kasten, dan wel uit fantasievolle interpretaties. Daarnaast zijn er Spaanse stoelen en armstoelen met getorste stijlen en regels.
Dikwijls terugkerende stilistische details zijn gespen, cannelures, rondgeholde tandlijsten, gedraaide spijltjes, balusters en bolpoten.6 Deze details
vinden vanaf circa 1550 ingang in de Nederlandse
renaissance en blijven gebruikelijk tot ver in de
Gouden Eeuw - de glorietijd van de vaderlandse
geschiedenis die men met het Oud-Hollandse meubilair wil doen herleven.
Oud-Hollandse ameublementen van hoge kwaliteit7 stonden vanaf circa 1870-1880 in de representatieve ruimten van welgestelden8 en in openbare
ruimten zoals raadzalen. Tot 1925-1930 blijft dit
eiken neorenaissance meubilair, met bijvoorbeeld
een Gelderse kast of een kapstok, populair onder
brede lagen van de bevolking.9 De stijl beleeft zijn
zwanenzang na 1930 in zijn goedkoopste uitvoering, namelijk die van gehout naaldhout.10 OudHollandse meubels is men echter altijd blijven
produceren, maar dan op kleinere schaal.
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rialen en spaarzame decoratie zijn deze meubels
goedkoop te produceren, hetgeen hun populariteit
in deze periode verklaart.
Het Nederlands Openluchtmuseum bezit in dit
genre een slaapkamerameublement, in 1926 als
onderdeel van de uitzet aangeschaft door een in
Vlissingen wonende gereformeerde elektricien,
werkzaam bij de Provinciaalse Zeeuwse Energie
Maatschappij (PZEM). Het ameublement is door
de firma J.A. Boes in Den Haag gemaakt.
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Figuur 3 Oud-Hollands kraalgedraaid ameublement, in 1925
tweedehands aangeschaft als onderdeel van een uitzet
(Collectie Nederlands Openluchtmuseum, inv.nr.: N.4607).
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3. Vereenvoudigde Jugendstil
Het waarschijnlijk meest verkochte ameublement
van het interbellum is vormgegeven in vereenvoudigde Jugendstil. De voorste stoelpoten hebben
daarbij een uitstulpend voetje en bovenaan rondom
een aantal ribbels.13 Verder zijn de meubels in de
kuif of kap soms voorzien van gestileerd floraal
snijwerk. Vooral voor de slaapkamer vond deze
stijl op grote schaal aftrek. De stijlen en regels
zijn dun uitgevoerd, de panelen zijn dikwijls van
berkentriplex. De stoelen dragen in de regel een
leer- of wasdoekbekleding. De ameublementen zijn
uitgevoerd in eiken, de goedkopere vorm daarvan
was een vuren of grenen meubel waarop een eikenhoutimitatie is geschilderd.14 Daarnaast is er voor
deze meubels op grote schaal Amerikaans grenen
gebruikt. En ook deze uitvoering kent zijn goedkopere evenknie in de vorm van Europees vuren of
grenen meubels met een geschilderde imitatie van
Amerikaans grenen.15 Vanwege de gebruikte mate-

4. Wilgentenenmeubilair
De fauteuil die gedurende het interbellum het
meest verkocht werd was niet van hout maar van
wilgentenen vervaardigd. Er bestaan vele verschillende modellen.16 Binnen elk model kan de zitting
meer of minder luxueus zijn uitgevoerd: alleen met
wilgentenen dan wel van boven naar beneden over
het midden een baan van dunnere wilgentenen, pitriet, in China en Japan vervaardigde matten, Spaans
esparto of pluche.17 Aan de vormgeving van de hoge
fauteuils lijkt een myriade aan inspiratiebronnen
ten grondslag te liggen. Sommige ruggen lijken
te zijn afgeleid van de vlindercanapé of van ballonrugstoelen. In het vlechtwerk zijn daarnaast art
nouveau-decoraties te bespeuren. Deze fauteuils
dienden bij de welvarenden als serre- of tuinmeubilair. In vrijwel alle andere huishoudens stonden
ze gewoon aan de tafel of bij de kachel c.q. haard.
Een groot productiecentrum bevindt zich daar waar
Friesland, Drenthe en Overijssel elkaar ontmoeten.
Als daar na het hoogveen ook het laagveen is afgegraven zoekt men nieuwe bronnen van inkomsten.
Het mandenvlechten van de lokaal gewonnen wilgentenen wordt een huisindustrie. In de plaatsen
Noordwolde,18 Willemsoord, Wilhelminaoord en
Frederiksoord zijn bovendien koloniën van in de
stad uitgerangeerde mensen die hier, al dan niet
gedwongen, onder begeleiding een nieuw en geregeld leven moeten beginnen. Ook dat levert goedkope arbeidskrachten op. De meubelproductie uit

Figuur 4 Oud-Hollands kraalgedraaid meubilair. Catalogus Fabriek van Oud-Hollandsche meubelen, Stefanus Collé, Culemborg, 1927.

deze streek wordt verhandeld via spoorwegstation
Peperga, vanwaar wekelijks onafzienbare rijen fauteuils hun weg over Nederland en de omringende
landen vinden. In 1910 bedraagt de totale productie
250.000 stoelen, in 1911 zelfs 273.000.19 Eenmaal
versleten en vermolmd verdwijnen ze in de kachel
of het paasvuur.
5. Art deco
Van de stromingen die gedurende het interbellum
opbloeien en eveneens weer wegebben is er ten
eerste de art deco. Deze van oorsprong zeer luxe

uitgevoerde stijl komt gedurende deze periode ook
onder brede lagen van de bevolking in de smaak.
De betreffende meubels zijn eenvoudig van vorm
en dragen details van exotische houtsoorten zoals
coromandel en vroege kunststoffen zoals bakeliet.
De zitmeubels zijn bekleed met velours in eveneens
art deco-design.20 De term ‘art deco’ wordt in deze
periode nauwelijks gebruikt; de meubelen dragen
dikwijls vrouwennamen, zoals het buffet ‘Truus’.
Bij diverse ameublementen is het lastig af te bakenen of het nu om een art deco- of een Amsterdamse
School-vormgeving gaat, daar er binnen een ensem-

Figuur 6 Slaapkamerameublement van gehout grenen in vereenvoudigde Jugendstil. Catalogus Meubelfabriek H. Nijman & Co., Voorhaven,
Rotterdam, 1931.
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Figuur 5 Eikenhouten slaapkamerensemble uit 1926 van de Firma J.A. Boes in Den Haag (Collectie Nederlands Openluchtmuseum,
inv.nr.: N.42963).
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Figuur 7 Fauteuil van gevlochten wilgentenen met mat
over rug en zitting (Collectie Openluchtmuseum, inv.nr.:
NOM.29763).

Figuur 8 Ansichtkaart met wilgentenenfauteuils uit
Noordwolde en omstreken, klaar voor transport op station
Peperga (Friesland) in 1908.
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ble zowel meubels met geometrische decoraties
als meubels met meer organische elementen aan
te treffen zijn.21
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6. Queen Anne
Queen Anne-ameublementen beleven een hausse in de jaren 1920-1930 voor de huiskamer of
salon en de slaapkamer. De benaming past in de
dan heersende voorkeur voor Engelse stijlen. De
meubels tonen echter decoraties die in de vroege
achttiende eeuw over geheel Noordwest-Europa
gangbaar waren, zoals voorpoten met brede uitstulpende knieën, geschulpte rugpanden en palmetten
of schelpmotieven in de kapregels van stoelen en
kuiven van kasten. Queen Anne-ameublementen
zijn vrijwel altijd in eikenhout uitgevoerd en worden in de huiskamer vaak gecombineerd met zware,
met velours beklede crapauds. De firma Ronk en
Egthuizen op de Kolenstraat 7 te Zutphen was een
groot producent van deze stijlmeubelen. Zij kocht
daartoe hout uit onder meer Haarlem en meubelbeslag uit Amsterdam, en verkocht meubels aan
grote magazijnen in steden over het gehele land,
zoals Amsterdam en Leeuwarden.22
7. Rotan
Al in de laat negentiende eeuw zijn er in Nederland
rotanmeubels te vinden. Tot voor de Tweede
Wereldoorlog worden deze nauwelijks in de huiskamer gebruikt maar eerder als tuinmeubel. 23
Door het groeiende aanbod van rotan en de erkenning van diens kwaliteiten worden er vanaf circa
1920-1930 ook steeds meer echte tuinameublementen van dat materiaal gemaakt. Na de Tweede
Wereldoorlog verovert het rotan ook de huiskamer.
Onder de gerepatrieerden uit Nederlands-Indië is

Figuur 9 Enige eetkamerstoelen in art deco-stijl met hun
oorspronkelijke velours bekleding (Collectie Nederlands
Openluchtmuseum, inv.nr.: N.48541-74).

Figuur 10 Art deco dressoir met opstand, model Truus.
Meubelcatalogus S&A, 1929.

Figuur 11 Queen Anne-ameublement. Meubelcatalogus
S&A,1929.

Figuur 13 Verchroomd slaapkamerameublement.
Meubelcatalogus, Vroom en Dreesmann, maart 1936.

8. Buizenmeubilair
In damesbladen als de Libelle staan pas in de tweede
helft van de jaren 1930 met enige regelmaat verchroomde buismeubelen afgebeeld.26 Ze dienen
om de verder nog geheel eikenhouten huiskamers een modern vleugje te geven. Ook bespreekt
men de voordelen ervan: het is makkelijk schoon
te houden en vereist geen boenwas.27 Meubilair
van verchroomde buizen zal de huiskamers van
de gewone man echter nooit veroveren. Het brede
publiek accepteert het materiaal wel in een kapstok,
lamp, bestek of rijwiellantaarn maar staat afwijzend tegenover verchroomde meubels in de huiskamer, mede omdat het koud aanvoelt.28 Onder hen
die weinig te besteden hebben verovert het wel de
slaapkamer, als opvolger van de hiervoor behandelde ameublementen in vereenvoudigde Jugendstil.
Deze trend zet na de Tweede Wereldoorlog door.
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Figuur 12 Rotan tuinameublement. Libelle nr. 24, 16 juni 1939,
p. 11.

het gebruikelijk om rotanmeubels in de huiskamer
te gebruiken, als aandenken en omdat velen van
hen met niet meer dan de uit Indië meegebrachte
meubels een nieuw begin moesten maken. Ook in
de latere Molukse huishoudens zijn deze rotanmeubels dikwijls te vinden. Daarnaast is er vlak na de
Tweede Wereldoorlog een gebrek aan vrijwel alles
behalve rotan. Bovendien was rotan veel goedkoper
dan hout. Alhoewel houtschaarste en geldgebrek
voor brede lagen van de bevolking de eerste aanzet vormen, beantwoordt rotan ook aan het adagio
‘licht-lucht-ruimte’ van binnenhuisarchitecten, die
in navolging van de stoelenvlechters in Noordwolde
op grote schaal reclame ervoor maken en ermee
experimenteren.24 Het is makkelijk verplaatsbaar
en schoon te houden en door de open structuur lijkt
het interieur minder vol. Bijkomend voordeel is dat
er geen houtworm in komt en het is sterker dan wilgentenenmeubilair. Hoewel rotanmeubels overal in
Nederland zijn gemaakt vindt de grootste productie
wederom plaats in Noordwolde en omstreken, door
de daar reeds bestaande kennis en vaardigheid van
het wilgentenenvlechten in fabrieken, bij stoelenbazen, in de huisarbeid en in de Rijksrietvlechtschool.
Stilistisch gezien is een deel van het rotanmeubilair een kopie van wat eerder in wilgenteen werd
geproduceerd. Daarnaast is de invloed van koloniaal
meubilair voelbaar. Ten slotte worden vroeg twintigste-eeuwse houten ameublementen nagebootst.
Het Nederlands Openluchtmuseum bewaart een
rotan ameublement van een in 1954 gerepatrieerd
gezin.25 Het stond in Indië op de veranda. Eenmaal
in Nederland kreeg het een plaats in de woning. In
1957 breidde de familie het uit met een eetkamerameublement van de firma Rohé uit Noordwolde.
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Figuur 14 ‘Old finish’ eiken salon- en eetkamerameublement (Collectie Nederlands Openluchtmuseum, inv.nr.: N.33710-33727).
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De buizen zijn dan echter voor het merendeel
crèmekleurig gespoten. Het houtwerk draagt deze
kleur ook of is bekleed met wit dan wel lichtblauwe
skai.29 In de huiskamer blijft buizenmeubilair een
zeldzaamheid.
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9. Old finish
Onder de stromingen die al in het interbellum
opbloeien en na de Tweede Wereldoorlog doorgaan
wordt wellicht de belangrijkste aangeduid met de
term ‘old finish’. Op de keper beschouwd is dat
geen meubelstijl maar een manier van afwerken.
Op het eikenhout of eikenfineer wordt met een verfspuit een donker patina gespoten waarbij het centrale gedeelte van een paneel blank blijft. Over dit
geheel gaat een transparante vernis. Door de kale
plek in het midden ontstaat de illusie van slijtage en

daarmee ouderdom. Meestal volstond men met de
term ‘old finish’, soms wordt daaraan een stijlaanduiding toegevoegd zoals ‘Oud-Hollands’. Tegen
de Tweede Wereldoorlog maakt deze term steeds
meer plaats voor ‘Engels’, soms gespecificeerd als
‘Jacobean’, minder vaak als ‘Tudor’. In het woud
van stijlaanduidingen voert elke fabrikant zijn eigen
creatieve koers. De fauteuils hebben oplopende
armleuningen en grote springveren zittingen. De
ruimte onder de armleuningen is opgevuld met
rotan vlechtwerk, bij de duurdere uitvoering zit er
zowel op de zitting als onder de armleuning een
stoffen bekleding. Het meest adverteert men met
velours, moquette en krimmer (oorspronkelijk een
type lamshuid uit de Krim).
Onder de vele bedrijven die dit type meubilair
maakten en verhandelden bevindt zich ook de N.V.

Figuur 15 Old finish-ameublement. Catalogus No. 6, Hero de Vries Meubelfabrikanten N.V., Harlingertrekweg 47, Leeuwarden.

Meubelmaatschappij ‘Amsterdam’. Deze onderneming exporteerde in de jaren rond het midden
van de jaren 1930 op grote schaal Oud-Hollands
meubilair naar Duitsland. 30 Het Nederlands
Openluchtmuseum bewaart een compleet old
finish-ameublement dat in 1953 deel uitmaakte van
de uitzet van een hervormde boekhouder en zijn
vrouw.31 Waarschijnlijk is het tweedehands gekocht
omdat het identiek is aan ameublementen van voor
de Tweede Wereldoorlog.
10. Gotisch meubilair
De dressoirs in de eerder aangetipte stijlen Jacobean
en Tudor krijgen naar het einde van het interbellum
steeds groter beslag op de deuren. De voor- en achterpoten worden meer en meer door sleden verbonden. In buffetten en theekastjes wordt steeds meer

glas-in-lood verwerkt. Het lijkt of men stilistisch
gezien een steeds vroeger uiterlijk nastreeft. De
stap naar de gotiek is nog maar een kleine. Rond
1935 doet dan ook de gotische huiskamer zijn
intrede, compleet met dressoir, secretaire en theemeubel. De zitmeubelen kunnen zijn gestoffeerd
met gobelinstof. De meubels worden in de was
geleverd of in ‘old finish’ gespoten. De robuuste
ameublementen combineert men met smeedijzeren
kandelaars en kroonluchters.
Bij de fabricage van gotisch meubilair maakt men
vanaf het begin ook gebruik van ‘massief krimp- en
trekvrij’ meubelplaat. Dit materiaal neemt na de
Tweede Wereldoorlog een grote vlucht. Gotisch
meubilair voert, tot zeker eind jaren 1950, naast
old finish de boventoon in de huiskamers van brede
lagen van de bevolking.32

Figuur 17 Gotisch huiskamerameublement ‘Floris’. Catalogus no. 5, april 1939, firma J.A. Boes Meubelfabrieken, Derde Van der Kunstraat 6,
Den Haag.
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Figuur 16 Gotisch eiken ameublement met gekleurde heraldische decoraties, in circa 1943 vervaardigd door UMS (Collectie Nederlands
Openluchtmuseum, inv.nr.: N.23753 en N.26184 t/m N.26190).
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Gotische huiskamers zijn onderdeel van de negentiende-eeuwse romantische stroming. In de vroege
negentiende eeuw werd er lustig op de middeleeuwen gedicht door literaire kopstukken als Nicolaas
Beets, J.F. Oltmans, Jacob van Lennep en Willem
Hofdijk. Vervolgens zorgde het herstel van het
katholicisme voor een landelijke herwaardering
van de gotiek, waarvan de architectuur van Pierre
Cuypers het meest in het oog sprong. In de vroege
twintigste eeuw werden bestaande kastelen in middeleeuwse toestand teruggebracht. Baron Étienne
van Zuylen van Nyevelt van de Haar en barones Hélène de Rothschild toveren Kasteel de Haar
(1892-1912) om tot een gotisch paleis. Onder de
bezittingen van de Koninklijke familie wordt
Kasteel Het Oude Loo (1904-1921) in middeleeuwse
staat teruggebracht. Textielbaron J.H. van Heek
doet hetzelfde met Kasteel Huis Bergh (1912-1941)
en Kasteel Doornenburg (1937-1941) en richt deze
bovendien geheel middeleeuws in.
In de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum
bevindt zich het ameublement ‘Loevenstein’,
gemaakt van hoge kwaliteit eikenhout en voorzien van heraldische schilden met groene en rode
accenten.33 Het is vervaardigd door de Utrechtse
Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) en wordt
in 1943 gekocht in de Vroom en Dreesmann te
Tilburg34 als uitzet van een katholiek echtpaar dat
na de oorlog een manufacturenhandel start. In dit
gezin eet men in de keuken. Alleen op hoogtijdagen als Pasen en Kerst zit men in de woonkamer
op dit ameublement. Een in 1954 bij Piet Klerckx
te Waalwijk aangeschaft neogotisch ameublement
behoort eveneens toe aan een katholiek gezin.35
Algemene ontwikkelingen
De hierboven aangehaalde meubelfabrieken hebben in de loop van hun bestaan een breed scala aan
meubelstijlen geproduceerd. Ronk & Egthuizen in
Zutphen bijvoorbeeld maakte in aanvang herenkamers in Oud-Hollandse renaissancestijl, vervolgens
ameublementen in vereenvoudigde Jugendstil, en
legde zich ten slotte toe op Queen Anne-meubilair
en de in stijl wat latere dubbelgebuikte bureaus
en porseleinkasten. Meubelfabriek ’t Woonhuys
te Amsterdam, voornamelijk bekend vanwege de
ontwerpen van Michel de Klerk en Hildo Krop,
produceerde echter ook op grote schaal meubelen
in Oud-Hollandse neorenaissance, Queen Anne,
Jacobean en Tudor.36 Grote bedrijven gaven catalogi en folders uit, bij kleinere bedrijven konden
meubels ‘op de foto’ worden gekocht. Zij hadden
een losse verzameling vaak genummerde foto’s
waarop de klant zijn keuze kon baseren.

De meubels binnen een ensemble hebben in de
regel dezelfde stijl en ook in de woningen prevaleerde in de regel één stijl, alhoewel er ook eclectische interieurs bestonden.37 De ameublementen
bestaan minimaal uit een tafel met zes stoelen,
waaronder in de regel twee armstoelen. De periode
dat alleen vader een armstoel bezit lijkt achter de
rug. Afhankelijk van de welvaart komt daar een
statig buffet of dressoir bij, gevolgd door een theemeubel. De zitbank komt, zeker aan het begin van
het interbellum, nog weinig voor. Vlak na de Eerste
Wereldoorlog zitten families onder een petroleumlamp rond die ene tafel geschaard. Ook met de
landelijke introductie van elektriciteit, vanaf circa
1920, is dit nog het geval. Later komen er meer
aansluitingen in de woning en neemt het aantal
lampen in de huiskamer toe. Hierdoor krijgt men,
ook bij de meer vermogende onderklasse, behoefte
aan meer zithoeken met een bank of crapauds.
Een compleet slaapkamerameublement omvat een
ledikant, een wastafel, een hang-legkast, twee stoelen en een klein tafeltje. Hoewel er door de verbreiding van het water-closet geen bergplaats meer nodig
is voor de po, blijven ook twee nachtkastjes nog lang
in de mode. Door de inburgering van de vaste keramische wastafel met stromend water verdwijnt de
lavetkom op een houten wastafel met gemarmerde
of marmeren opstand uit het assortiment.
Het gros van de hier behandelde meubels is gemaakt
van goedkope grondstoffen. De stijlen en regels
hebben veelal een minimale dikte. Dat maakte ze
betaalbaar voor de smalle beurs. Voorheen was dit
het vurenhouten meubel, beschilderd met imitaties
van duurdere houtsoorten. Dit verdwijnt gedurende
het interbellum uit het assortiment van fabrieken
en magazijnen. Wel beleeft het wit en crème ‘lakée-’
of laqué-meubel tussen 1920 en 1930 een opleving.
In de vorm van slaapkamerameublementen wordt
het tot ver na de Tweede Wereldoorlog gemaakt,
gedurende de jaren 1950 en 1960 vooral als kinderledikanten en aankleedcommodes. Grote bedrijven
als H. Nijman en Co. in Rotterdam produceren een
breed scala van dergelijke lakée-meubels.38
Triplex is al vanaf het begin van het interbellum
in de meubels verwerkt zoals in de bedschotten
van de slaapkamerameublementen in vereenvoudigde Jugendstil. Meubelplaat doet vanaf 1935 zijn
intrede in old finish- en neogotisch meubilair.
Deze houtproducten worden in de regel gefineerd
met machinaal gestoken eikenfineer. Zitten er op
het vereenvoudigde Jugendstil nog vooral wasafwerkingen, het latere old finish-meubilair wordt
gespoten met cellulosevernis. Het begin van het

interbellum gaat hand in hand met de landelijke
uitrol van elektriciteit. Daardoor komen houtbewerkingsmachines binnen ieders bereik. Alle hier
bestudeerde meubels zijn dan ook volledig machinaal vervaardigd, op een deel van het snijwerk na.

Smaakopvoeding
Vanuit het negentiende-eeuwse paradigma dat de
ideeën en cultuur van de elite volksverheffend en
voor de arbeidende klasse heilzaam zouden zijn,
wordt ook bepaald hoe de werkende klasse zich
zou moeten inrichten. Smaakopvoeding richt zich
echter altijd naar beneden. De huizen van industriëlen, patriciërs en adel staan aan het begin van de
twintigste eeuw eveneens vol met meubels die niet
voldoen aan de criteria van binnenhuisarchitecten.
Het zijn deze meubels van de bezittende klasse
naast de modern vormgegeven meubels die nu zijn
verheven tot cultureel erfgoed. Bij de hedendaagse
aandacht voor het interbellum is dat nog steeds
zo: in de canon van de Nederlandse geschiedenis
wordt onze meubelkunst samengevat met één venster, over De Stijl. Maar de in dit artikel beschreven ameublementen zijn het meest representatief
voor de Nederlandse wooncultuur tussen de twee
wereldoorlogen en onderdeel van grote internationale culturele bewegingen.
Functionaliteit
De term die bij de heropvoedingsdrang centraal
staat is ‘functionaliteit’. In de ogen van de binnenhuisarchitecten betekent dat:
• licht van gewicht, makkelijk verplaatsbaar;
• makkelijk schoon te houden;
• geen overbodige decoratie, schoonheid spreekt
uit de vorm;
• minimum aan materiaal, niet groter of zwaarder
dan noodzakelijk;
• weinig plaats innemen;
• uniformiteit in stijl.

•
•
•
•
•

Geloof
Vanaf het midden van de negentiende eeuw identificeren katholieken zich met neogotische architectuur doordat veel van hun nieuwe kerken in deze
stijl worden opgetrokken. Protestanten daarentegen voelen zich meer verbonden met de Gouden
Eeuw en daarmee met de neorenaissance, in
meubeltermen de Oud-Hollandse stijl. Beide neogotische ameublementen in de collectie van het
Nederlands Openluchtmuseum zijn afkomstig van
katholieke families. Voor zover bekend behoren
de overige ameublementen oorspronkelijk toe aan
mensen van protestantse gezindten. Het lijkt er
dus op dat iemands geloofsovertuiging, katholiek
dan wel protestant, leidend is bij de keuze voor een
neogotisch dan wel een neorenaissance ameublement. Meer kwantitatieve gegevens zijn nodig om
te weten of hier sprake is van een patroon.
Status
Binnenhuisarchitecten geven af op het merendeel
van de boven beschreven ameublementen, onder
meer omdat het verbasterde oude stijlen zouden
zijn. Maar hoeveel heeft de neogotiek van Pierre
Cuypers, met zijn kaal metselwerk en zijn muurschilderingen in gedempte tinten, te maken met
de gotiek van de late middeleeuwen? En zijn niet
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Verzamelen
Het museaal verwerven van de boven besproken
ameublementen is lastig omdat de huidige bezitters ze niet erfgoedwaardig achten. Ze worden
dan ook nauwelijks aangeboden aan musea maar
eerder op grote schaal weggegooid of naar tweedehandswinkels gebracht, die ze op hun beurt ook
vaak weggooien. Het heeft vandaag de dag nagenoeg geen marktwaarde. Daaruit vloeit voort dat
er nauwelijks wordt geïnvesteerd in de restauratie
en conservering van dergelijke ameublementen,
een tweede reden waardoor er minder en minder
van overblijft.

Deze moderne meubels zijn echter duur en genieten slechts beperkt afzet bij het progressieve
deel van de gegoede burgerij.39 Om het ook binnen bereik van de arbeider te brengen neemt de
Centrale Coöperatie van Woninginrichtingen de
productie zelf ter hand.40 Het mocht niet baten.
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog worden dergelijke meubels zoals dressoirs door de meerderheid gekwalificeerd als badkuipen, werkbanken en
doodskisten op pootjes.41
Waarom vinden strak vormgegeven moderne
ameublementen gedurende het interbellum nauwelijks aftrek onder brede lagen van de bevolking? Ten
eerste lezen weinigen van hen de publicaties van de
binnenhuisarchitecten. In deze periode zijn velen
eerder druk met de eindjes aan elkaar knopen. Ten
tweede vindt het gros van de mensen de moderne
ameublementen niet gezellig. Nog belangrijker is
dat ze niet betaalbaar zijn. Ten slotte hebben zaken
als verchroomde buizen geen aanzien in de eigen
peer group. Functioneel in hun ogen is:
comfortabel;
degelijk;
gezellig;
passend bij het geloof;
status.
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vrijwel alle meubelstromingen in Nederland verbasterde navolgingen? Is onze renaissance niet
een navolging van Italiaanse, Franse en Belgische
voorbeelden, die op hun beurt weer een navolging zijn van de klassieken? Is niet het gros van de
achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse
in Nederland geproduceerde meubels lokale en
vereenvoudigde variaties van Franse voorbeelden?
Ze zijn producten van een eeuwenoud mechanisme waarin luxe buitenlandse voorbeelden door
Nederlandse vorsten, adel en patriciërs worden
geadopteerd, waarna die vormentaal doorsijpelt
in bredere lagen van de bevolking.
De meubelmakers in het interbellum doen hetzelfde. Ook zij produceren betaalbare en aantrekkelijke zaken voor de lokale markt, gestuurd door
het budget van de klant, de dan voorhanden zijnde
materialen en technieken en de modellen die dan
nodig zijn in het dagelijks leven. Daarbij baseren
zij zich met eigen schwung op dat wat eerder bij
de elite in zwang was en nu bij brede lagen van de
bevolking in de smaak valt. De gedurende het interbellum meest verkochte ameublementen zijn een
product van datzelfde mechanisme van adoptie en
adaptatie. Dat te blijven kwalificeren met een simpel ‘niet mooi’ c.q. ‘niet vernieuwend’, leidt niet tot
meer begrip van het fenomeen. Het is betekenisvoller de achterliggende motivaties bij de makers en
consumenten in kaart te brengen. In deze periode,
waarin de nette kamer nog in ere wordt gehouden,
blijkt dat status daarbij bepalend is. Het meubilair
moet voornaam en duur overkomen, een graad van
welstand uitstralen. Zij die tussen 1915 en 1940
iets kunnen aanschaffen, tweedehands of nieuw,
omringen zich het liefst met de allure van hen die
al generaties lang hoger op de maatschappelijke
ladder staan. Deze opwaartse aspiratie vindt zijn
voedingsbodem ook in de armoede van die tijd.
Die drang tot omhoog- en achteruitkijken blijkt
sterker dan de smaakopvoeding inzake licht, lucht
en ruimte.
Hans Piena
Conservator Wooncultuur Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem
h.piena@openluchtmuseum.nl
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rekeningen en ontwerpen, aanwezig in het
documentatie-archief van het Nederlands
Openluchtmuseum.
23 Zie bijvoorbeeld: Een handige gids voor komplete
meubileering en woning-inrichting. Catalogus Vroom
en Dreesmann Amsterdam, voorjaar 1939.
24 I. Kamminga, Geschiedenis van Noordwolde en de
Rotanmeubel-industrie. Drachten: Laverman N.V.,
1964, p. 155.
25 Collectie Nederlands Openluchtmuseum, inv.
nr.: N.31110 t/m N.31133.
26 Zie bijvoorbeeld Libelle nr. 18, 5 mei 1939, p. 57.
27 Zie bijvoorbeeld Libelle nr. 25, 18 juni 1937,
p. 33.
28 Zie: Soerabaijasch Handelsblad, 9-3-1937, zesde
blad, ‘Het stalen meubel in onze woning’.
29 In de collectie van het Nederlands
Openluchtmuseum bevindt zich een dergelijk
ameublement, inv.nr.: N.34762. Het werd in de
jaren 1960-1965 aangeschaft door een boerenechtpaar ter vervanging van de bedstede waarin
zij tot dat moment sliepen.
30 N.V. Meubelmaatschappij “Amsterdam”,
Heerengracht 472, Amsterdam. Het Openluchtmuseum bewaart een grote hoeveelheid meubelontwerpen inclusief Duitstalige correspondentie
van dit bedrijf, daterend uit circa 1935.
31 Collectie Nederlands Openluchtmuseum,
inv.nr.: N.33710 t/m N.33727.
32 H. Overduin en W. Knulst, Thuiscultuur: Elf
Haagse interieurs. Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1981, pp. 5 en 36-37.
33 Collectie Nederlands Openluchtmuseum,
inv.nr.: N.23753 en N.26184 t/m N.26190.
34 S. Terwindt, Van meubel tot identiteit. Een
onderzoek naar de maatschappelijke context van
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‘Uterjen van skientme.’ De meubelontwerpen van Doeke Meintema

Aagje Gosliga
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‘Uterjen van skientme’, ofwel het uiten van schoonheid: daarin lag volgens Doeke Meintema (18771935) de uitdaging voor de architect maar ook de
voldoening in zijn werk (afbeelding 1).1 Deze Friese
architect is nu vrij onbekend, maar werd in zijn
tijd zeer gewaardeerd om zijn sobere ontwerpen,
die volgens tijdgenoten getuigden van een ‘friesch
eigen landelijke bouwkunst’.2 Meubelen maakten
vaak een integraal deel uit van die ontwerpen, en het
symposium van Stichting Ebenist in 2015 vormde
een mooie aanleiding om te kijken wat er tot nu te
zeggen valt daarover. Wat volgt is een korte levensschets van de architect, en het verslag van een zoektocht door archieven en op zolders.

86

Biografie
Doeke Meintema werd in 1877 in het Friese
Mantgum geboren. Al jong bleek hij aanleg te
hebben voor tekenen en mocht daarom na de
ambachtsschool in Leeuwarden te hebben doorlopen doorleren aan de normaalschool voor teekenonderwijs te Amsterdam. Na op verschillende
architectenbureaus gewerkt te hebben, trad hij
in dienst bij professor Henri Evers en had hij een
belangrijk aandeel in de voorbereiding van het
prijsvraagproject voor het Rotterdamse raadhuis.
In die tijd bekwaamde hij zich verder in het vak door

Afbeelding 1 Doeke Meintema (1877-1935).

als toehoorder colleges te volgen aan de Technische
Hoogeschool voor bouwkundig ingenieur.3
Ontwerpopvattingen
De stijl van Evers en zijn voorgangers was echter
iets waar Meintema zich later in zijn eigen ontwerpen tegen zou verzetten. Zijn ideeën verwoordde
de architect in het artikel ‘Fen twa bouwwirken op
it plattelân’, gepubliceerd in Sljucht en Rjucht (10
januari 1925, pp. 10-11). Volgens Meintema leed de
hedendaagse bouwkunst aan onrust, ontstaan in de
negentiende eeuw, toen men uit eerdere bouwstijlen ging putten. Die onrust werd verder verstrekt
door de vraag naar nieuwe soorten ruimten en door
het gebruik van moderne bouwmaterialen. Eerder,
in de achttiende eeuw, was het bouwwerk het resultaat geweest van een meester die zijn eigen kennis toepaste, waarvan hij bewijs leverde door het
afleggen van een meesterproef. Een kunstwerk had
volgens de architect bovendien een eigen wezen
en betekenis – iets waar het in de huidige architectuur aan ontbrak. Meintema streefde als antwoord
daarop naar eenvoud in zijn ontwerpen en een
vorm die de functie volgde, en die de constructie
en de gebruikte materialen weergaf. Die materialen
moesten liefst lokaal betrokken worden, om de
eigen identiteit te onderstrepen.
Zo ook in zijn meubelontwerpen. In de twee voorbeelden (‘geen grote bouwwerken’, volgens de
architect) waarmee Meintema zijn artikel illustreert, zien we dit terug. Het eerste is een woonhuis te Mantgum (Dr. Fokkewei 1), dat hij volgens
overlevering voor zijn moeder bouwde (afbeelding
2, 3). De balkconstructie is hier zichtbaar gelaten,
iets wat in Meintema’s latere ontwerpen terugkomt.
De haard heeft als voornaamste plek van de kamer
extra nadruk gekregen door een grotere omlijsting.
In een van de haarden zijn Friese tegeltjes verwerkt,
als voorbeeld van een lokaal bouwmateriaal. In de
eveneens afgebeelde boerderij te Huins is de haard
op eenzelfde wijze benadrukt (afbeelding 4).
Bekende meubelontwerpen
Zijn ideeën kon Meintema vanaf 1918 verder verwezenlijken, toen hij een eigen bureau in Friesland
begon. Daar werkte hij aan een uiteenlopend oeu-

vre, dat woonhuizen, pastorieën, winkels, boerderijen, fabrieken en sociale woningbouw omvat.
Zijn bekendste werken zijn wel het gemeentehuis van ’t Bildt (Sint Annaparochie), het zogenoemde ‘Rode Dorp’ in Harlingen (sociale
woningbouw) en de wijk met arbeiderswoningen
tussen de Harlingerstraatweg en de Bildtsestraat te
Leeuwarden. De opmaat voor dit eigen oeuvre vormde de prijsvraag voor het Stadsverzorgingshuis te
Hilversum, die Meintema in 1914 won. Zijn ontwerp
werd daarop in twee fasen uitgevoerd; inmiddels is
dit gebouw verdwenen. Een aantal bewaard gebleven
presentatietekeningen toont onder andere de eetzaal
van het verzorgingshuis, waarin een paar dressoirs
getekend zijn aan weerszijden van de stookplaats
(afbeelding 5, 6). Ook hier onderstrepen de sobere
vormen het gebruik. De decoratie bestaat uit mozaïek of tegelwerk, aansluitend bij het vertrek.

Afbeelding 4 Interieur van boerderij te Huins. Afgebeeld in
Sljucht en Rjucht (10 januari 1925).
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Afbeelding 2, 3 Interieur van het woonhuis Dr. Fokkewei 1,
Mantgum. Afgebeeld in Sljucht en Rjucht (10 januari 1925).

In 1928 ontwierp en bouwde Meintema voor zichzelf
een woonhuis en atelier aan de Harlingerstraatweg
26 te Leeuwarden (afbeelding 7). Een aantal kasten uit de woonkamer bleef bewaard, inmiddels
op zolder (afbeelding 8). Deze lage vitrinekasten
zijn dieppaars van kleur en stonden in de hoeken
van de kamer. Verder lag daar een grijs tapijt met
zwarte rand, waren er paarse gordijnen, en waren
ook de zitmeubelen in die kleur bekleed. In het huis
zijn nog sporen te vinden van de andere kleuren
die Meintema toepaste: vaalrood en groen (werkkasten) voor de werkruimten en blauw (trap, luiken) voor de dienstvertrekken (afbeelding 9, 10).
Die eerste drie kleuren werden getamponneerd
terwijl het blauw werd gestreken. Mogelijk zijn
deze meubelen vervaardigd door meubelmakerij
Dijkstra op de Nieuwstad te Leeuwarden, die vaker
voor Meintema werkte. Overigens had Meintema
ook twee timmerlieden (evenals twee metselaars)
in dienst die dit werk konden uitvoeren, ongetwijfeld weer vanuit de gedachte de uitvoering dichtbij
de maker te houden.4
In dezelfde periode waarin zijn huis gebouwd
werd ontwierp Meintema voor de gemeente van
’t Bildt een nieuw raadhuis in Sint Annaparochie
(Van Harenstraat 47) (afbeelding 11). De foto van de
opening in 1928 toont de raadzaal. Opvallend is het
wederom sobere meubilair, met verschillende stoelen voor de wethouders en burgemeester (hoger,
met wapen op de rug). De kleur van de bekleding is
onbekend (afbeelding 12). De constructie is zichtbaar gelaten, duidelijk is te zien hoe de kapregel
in de rug steekt. De raadzaal is al een aantal keren
heringericht, maar mogelijk zijn nog twee van deze
stoelen bewaard gebleven.
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Afbeelding 5 Ontwerptekening voor het Stadsverzorgingshuis
te Hilversum, 1914. Eigendom Y. Gosliga, Wommels.

Afbeelding 6 Ontwerptekening voor het Stadsverzorgingshuis
te Hilversum, 1914. Eigendom C. Vegter, Leeuwarden.
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Afbeelding 7 Het woonhuis en atelier van Doeke Meintema aan de Harlingerstraatweg 26 te Leeuwarden, afgebeeld in: Bouwkundig Weekblad
Architectura, jrg. 51, 1930, p. 142.
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Afbeelding 12 Raadzaal gemeentehuis ’t Bildt, Sint
Annaparochie, 1928. Collectie Nieuwe Instituut, Rotterdam,
inv.nr. TENTo704.

Afbeelding 11 Gemeentehuis van ’t Bildt, Sint Annaparochie.

Afbeelding 10 De kleur groen in het huis Harlingerstraatweg
26, Leeuwarden.
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Afbeelding 8 Kasten van de woonkamer in Meintema’s woning.
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Afbeelding 9 De kleur blauw in het huis
Harlingerstraatweg 26, Leeuwarden.

Conclusie
Het bovenstaande vormt slechts een eerste, korte
schets van Meintema’s werk op meubelgebied. In
conclusie kunnen we stellen dat zijn meubelontwerpen inderdaad zijn motto weerspiegelen: ‘Zo
eenvoudig als het maar kan en naar de aard van
haar wezen.’5 Ze zijn sober van vorm en die vorm
onderstreept hun functie. Ongetwijfeld komt er in
de toekomst meer informatie naar boven uit het
archief van Meintema, dat binnenkort zal worden
overgedragen aan Tresoar (het Fries archief te
Leeuwarden). Wordt vervolgd.
Deze bijdrage kwam tot stand met dank aan ir. Chris
Vegter, Inge Heslinga (Tresoar - Frysk Histoarysk
en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden), Peter
Karstkarel en Peter Weijer (Gemeente ’t Bildt).
Meer informatie en een overzicht van Meintema’s
tot nu toe bekende werken is hier te vinden: www.
angosliga.nl/projecten/doeke-meintema. Ik houd
mij aanbevolen voor verdere tips en informatie over
zijn werk.

Elfde Nederlandse Symposium Hout- en Meubelrestauratie

Aagje Gosliga
Gosliga kunsthistorisch onderzoek
info@angosliga.nl
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Noten
1 D. Meintema, ‘Bouwen yn Fryslân’, in:
Leeuwarder courant, 5 augustus 1930.
2 S.J. van der Molen, ‘Het Friesche boerenhuis’,
in: Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene]
Katholieke Kunstenaarsvereeniging, jrg. 9, 1937,
nr. 11, 23 december 1937, pp. 1162-1166; p. 165.
3 P. Karstkarel, ‘Doeke Meintema en de schijnarchitectuur van het traditionalisme’, in:
Noorderbreedte, vol. 31, 2007, afl. 1, pp. 36-40.
4 Vriendelijke mededelingen ir. C. Vegter en de
heer Y. Gosliga.
5 ‘Fen twa bouwwirken op it plattelân’, in: Sljucht
en Rjucht (10 januari 1925), pp. 10-11.
Beeldverantwoording
• 1, 5, 6, 10: foto’s auteur
• 11: Wikimedia/Uberprutser
• 12: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Een salontafel van Hendrik Wouda voor Pander & Zonen

Thomas Michgelsen

Dit artikel beschrijft de restauratie van een eikenhouten salontafeltje geproduceerd door meubelfabriek Pander, uit de collectie van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (afbeelding 1). De
restauratie vond plaats binnen de masteropleiding
conservering en restauratie van cultureel erfgoed
aan de Universiteit van Amsterdam en is uitgevoerd
in het meubelrestauratieatelier van de opleiding in
2014. De behandeling betrof voornamelijk het reinigen van het oppervlak en het verwijderen van de
vele vlekken, hetgeen succesvol is uitgevoerd met
een watergel op basis van het verdikkingsmiddel
Laponite RD.

Afbeelding 1 Een overzichtsfoto van het tafeltje na restauratie.
Afbeelding 2a Een exemplaar van het salontafeltje in de
toonzaal van Pander in 1924. Foto uit de collectie van Monique
Teunissen-Amagat.

Een salontafel van Hendrik Wouda voor Pander & Zonen

Context
Het salontafeltje werd omstreeks 1924 ontworpen
door Hendrik Wouda (1885-1946), die tussen 1917
en 1934 voor Pander werkte.1 De vroegst bekende
foto van het meubel is gemaakt in de toonzaal van
Pander in 1924 (afbeelding 2a).2
Er bestonden verschillende uitvoeringen van dit
model salontafel. Het hier besproken exemplaar
is in massief eiken gemaakt, behalve het bovenste
tafelblad, dat met eiken gefineerd is. Onder dat
tafelblad bevindt zich aan elke zijkant een plateau,
uittrekbaar dankzij een met rode lak versierde knop
van messing. De verschillende uitvoeringen onderscheiden zich in dit soort details. Sommige zijn wat
rijker uitgevoerd, bijvoorbeeld in mahonie en met

een lade in plaats van plateaus onder het tafelblad;
andere zijn juist weer volledig in eiken uitgevoerd
maar dan zonder de uittrekbladen.3
De nadrukkelijk horizontale en verticale lijnvoering
en de sobere maar zware uitvoering van het meubeltje zijn karakteristiek voor de zogenaamde Haagse
stijl uit de jaren 1920. Andere bekende ontwerpers
die in deze stijl werkten zijn, onder anderen, Cor
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Afbeelding 2 Bruine vlekken op een van de zijkanten.

Afbeelding 3 Vlekken, kringen en een verschraalde waslaag op
het onderste tafelblad.
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Alons (1892-1967), Jan Brunott (1889-1951) en Frits
Spanjaard (1889-1978).
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Conditie en behandeling
Het tafeltje was constructief in uitstekende staat,
dankzij de zware en degelijke bouw, maar maakte
een verwaarloosde indruk omdat het oppervlak vol
met kringen, vlekken en spatten zat (afbeelding
2-4). Bovendien was over het lichte, geel gekleurde
oppervlak van eikenhout een laagje donkerbruine
was aangebracht, die het oorspronkelijke uiterlijk
verstoorde. Schoonmaken was gewenst vanuit
de RCE om het meubel weer in een representatieve omgeving te kunnen plaatsen voor dagelijks
gebruik, of om het tentoon te kunnen stellen. Over
het geel gekleurde oppervlak gesproken: het is niet
bekend wat voor kleurstof er op het tafeltje zit. Wel
is met behulp van chromaatindicatorpapier de aanwezigheid van kaliumdichromaat uitgesloten, maar
de kleurstof is hierna niet verder geanalyseerd.4
Een groot deel van het vuil zat in de waslaag, die
daarom met wasbenzine 100/140 verwijderd is
overal waar deze in het zicht zit. Delen die niet
in het zicht zitten, zijn helemaal niet behandeld.
Zo is de volledige opbouw van oorspronkelijke en
niet-oorspronkelijke afwerking bewaard gebleven
als documentatie van de staat van het object voor
restauratie, en voor eventueel onderzoek in de toekomst. Tegelijkertijd is op deze manier onnodig
werk uitgespaard.
Het probleem was dat veel spatten en vlekken door
de waslaag heen gedrongen waren, en diep in het
hout zaten. De uitdaging van de behandeling was
om deze vlekken liefst plaatselijk te verwijderen,
en daarbij de gele kleuring van het meubel zoveel
mogelijk te sparen. Een integrale behandeling met
oxaalzuur was daarom niet wenselijk, omdat de
vlekken zo waarschijnlijk wel verwijderd zouden
worden, maar de kleuring misschien ook. Om de
kleuring van het object te sparen, maar toch de vlekken te kunnen verwijderen, moest dus iets anders
bedacht worden.

Afbeelding 4 Het volledig verwaarloosde bovenste tafelblad.

Afbeelding 5 Het onderste tafelblad na verwijdering van de
was en reiniging met Laponite-gel.

Afbeelding 6 Het bovenste tafelblad na reiniging met
Laponite-gel, oxaalzuurbehandeling en kleuren.

Afbeelding 8 Het onderste tafelblad na reiniging en nieuwe
waslaag.

Als eerste is geprobeerd met allerlei oplosmiddelen
van toenemende polariteit op wattenstaafjes om de
vlekken weg te deppen, maar dit had nauwelijks
effect. Ook met water op wattenstaafjes lukte dit
niet. Blijkbaar was er meer tijd nodig voor welk
oplosmiddel ook om de vlekken op te lossen. Om
deze reden is gekozen voor een watergel, gemaakt
met het verdikkingsmiddel Laponite RD.5 Deze gel
ligt een tijd op de vlek en geeft langzaam water af
aan het onderliggende hout, zonder dat het water
naar plekken kan lopen of druppelen waar het niet
gewenst is. Door het langzaam oplossen van de
vlek, en de diffusie ervan in de gel, vervaagt deze
steeds meer. De vlek wordt letterlijk uit het hout
gezogen, doordat het water omhoog de gel terug in
wil om het tekort dat bovenin de gel ontstaat door
verdamping daar aan te vullen.6
De tijdsduur van de behandeling is te variëren. Bij
deze restauratie volstond tien minuten voor sommige vlekken, maar waren op andere plekken zestig
minuten nodig om een bevredigend resultaat te
bereiken (afbeelding 5). Hoewel de gel kleurloos
en enigszins transparant is, kan men pas echt goed
zien of hij genoeg gewerkt heeft na het weghalen
ervan. Voor een langere werking is het aanbrengen
van nieuwe gel dan nodig. Na het weghalen van de
gel is het residu met een koperen borsteltje uit de
nerf geborsteld.
Een negatief aspect van de behandeling is dat de
gel de kleurstof enigszins opnam. Soms ontstond
hierdoor op de plaats van de verwijderde vlek een
lichter plekje, maar dit verdween weer voor het
grootste deel na verzadiging met was.
Op het bovenste tafelblad waren de schade en verwaarlozing het extreemst, en de veelzijdigheid in
type vlekken het grootst, waardoor een aanvullende, blekende behandeling met oxaalzuur hier toch
noodzakelijk was. Het merendeel van de vlekken
kon daar wel met de gel verwijderd worden, maar
doordat enkele vlekken het beeld bleven verstoren, was deze verdere stap gewenst (afbeelding 6).

Blijkbaar bevatten deze hardnekkige vlekken slecht
oplosbare componenten, zoals misschien ijzerverbindingen. Bovendien was de oorspronkelijke
kleuring op het tafelblad reeds verdwenen, vermoedelijk door eerdere behandelingen, dus de mogelijke aantasting daarvan vormde geen belemmering
meer. De consequentie was wel dat het hierdoor
noodzakelijk was om het tafelblad na het bleken
met wat verdunde acrylverf opnieuw te kleuren. Om
te voorkomen dat opnieuw verkleuringen konden
ontstaan door de aanwezigheid van ijzerdeeltjes in
het tafelblad is de acrylverf verdund met ethanol in
plaats van water.
Met het aanbrengen van een nieuwe okerkleurige
waslaag op het meubel en een nieuwe glasplaat op
het tafelblad – de oude ontbrak – was de restauratie
voltooid (afbeelding 7-8, 1). De was is een mengsel
van één deel carnauba op zes delen bijenwas, met
daaraan wat okerpigment toegevoegd. Wat betreft
de glasplaat ging de voorkeur uit naar een dikte van
7 mm, waardoor de geslepen facetrand net boven de
houten rand van de tafel uit zou komen. Aangezien
deze dikte niet leverbaar was, is genoegen genomen met een dikte van 6 mm. Er is een klein beetje
ruimte tussen de glasplaat en de opstaande houten
randen van het tafelblad, omdat het tafelblad niet
exact vierkant en de randen niet helemaal recht
bleken te zijn. Plaatselijke spleetjes zouden storender zijn geweest dan een klein maar doorlopend
spleetje van 1 à 2 mm rondom, om welke reden voor
dat laatste gekozen is. Wel is voor extra helder glas
gekozen, om te voorkomen dat de randen van de
glasplaat er te groen uit zouden zien.
Laponite RD
Laponite is niet schadelijk voor de mens en veilig
te gebruiken zonder beschermingsmiddelen. Het is
een synthetisch, anorganisch en anionisch verdikkingsmiddel dat het best te omschrijven is als een
synthetische klei, omdat het net als klei bestaat uit
microscopische minerale plaatjes.7 Deze plaatjes
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Afbeelding 7 Overzichtsfoto na reiniging en nieuwe waslaag.
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hebben een doorsnede van circa 25 nm, met een
negatieve lading in het midden van hun oppervlak,
terwijl de randen een positieve lading hebben. In
het water zorgt de aantrekkingskracht tussen de
negatief geladen centra van de plaatjes en de positief geladen randjes van andere plaatjes ervoor dat
deze zich allemaal als een kaartenhuis oriënteren.
Dankzij de structuur die zo ontstaat neemt de viscositeit van de oplossing toe. Omdat het product
anorganisch is vergeelt of beschimmelt de gel
niet als men deze bewaart. Het is mogelijk om een
non-ionische of anionische zeep toe te voegen aan
Laponite, of oxiderende of reducerende toevoegingen, maar dat is bij deze behandeling niet gedaan.
Voor deze restauratie is een gel gemaakt van vijf
massaprocent Laponite RD in kraanwater. Dit geeft
een gel met een goed hanteerbare viscositeit.8 De gel
is redelijk stevig maar niet plakkerig, waarmee de
werkbaarheid duidelijk anders is dan met bijvoorbeeld methylcellulose, dat een plakkerige, draderige gel oplevert. Om een mooi regelmatige gel te
krijgen, moet het poeder langzaam aan het water
toegevoegd worden bij kamertemperatuur, terwijl
het water zeer intensief geroerd wordt, bijvoorbeeld
met een magneetroerder of staafmixer. Als al het
poeder op deze manier regelmatig in het water verspreid is en de eerste verdikking begint op te treden,
zet men de oplossing ongeveer tien minuten weg,
waarna de gel de uiteindelijke stijfheid zal hebben.
Van zichzelf heeft een 5%-Laponite-gel een pH van
ongeveer 10. Dit is nogal basisch vergeleken met
de pH van hout, die tussen de 3 en de 5,5 ligt.9 Of
dit een probleem zou hebben opgeleverd, zoals
een ongewenste verkleuring van het hout, is niet
getest, maar voor de zekerheid is de pH van de gel
na het aanmaken met wat zoutzuur teruggebracht
tot ongeveer 7.
Thomas Michgelsen
Zelfstandig hout- en meubelrestaurator bij
Restaulab, Amsterdam
contact@thomasmichgelsen.nl
Noten
1 Monique Teunissen & Albert Veldhuisen, Hendrik
Wouda: architect en meubelontwerper (1885/1946),
Rotterdam 1989, p. 43.
2 Timo de Rijk, De Haagse stijl: art deco in Nederland,
Rotterdam, 2004, p. 78.
3 Het exemplaar in mahonie is in 2003 geveild bij
Christie’s Amsterdam, veilingnummer 2588, lotnummer 241. Het eiken exemplaar zonder de uittrekbladen is van het Rijksmuseum Amsterdam,
inventarisnummer BK-1973-308-A.
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Test uitgevoerd dankzij onderzoek en instructies
in: Saskia Smulders-de Jong, Chemische beitsen:
een onderzoek naar de lichtechtheid en identificatie van drie metaalzout-beitsen op eikenhout.
Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, 2010,
pp. 56-57.
5 Laponite is in meerdere varianten verkrijgbaar.
‘RD’ staat voor rapid dispersion en is de eenvoudigste gelvormende variant. De productie en verkoop geschieden tegenwoordig door het Duitse
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Gebruikte materialen en leveranciers
• Laponite RD, BYK Additives & Instruments
(www.byk.com)
• Acrylverf in gele oker en naftolrood,
Golden Acrylics
• Carnaubawas, Peter van Ginkel 			
kunstenaarsbenodigdheden
• Gebleekte bijenwas, Kremer Pigmente
Beeldverantwoording
Alle foto’s zijn door auteur gemaakt, tenzij
anders aangegeven.

