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Verantwoording 

VOORBEELDIG GEMAAKT 
Berlage, Bromberg, Goed Wonen en Pruys 
over Vormgeving is de titel van zowel een 
expositie als van deze publikatie; beide 
geproduceerd in het kader van het Studium 
Generale van de TU Eindhoven. 

De expositie,mede gebaseerd op de research 
voor de publikatie, werd gepresenteerd in 
september 1987 en omvatte een overzicht van 
nederlandse produkten van 1850 tot 1965 aan 
de hand waarvan inzichtelijk werd gemaakt 
wat in de verschillende perioden werd 
beschouwd als voorbeeldige vormgeving. 

Deze publikatie gaat nader in op de idealen 
van Berlage, Bromberg, Goed Wonen en 
Pruys. Zij hadden het geloof gemeen dat 
goede industriele vormgeving er toe zou 
leiden dat grote groepen van de bevolking 
zouden kunnen beschikken over 
hoogwaardige produkten die voorheen 
slechts waren voorbehouden aan enkelen. 
Voorts hadden zij de combinatie gemeen van 
praktijkbeoefening en het veelvuldig 
publiceren over de theoretische 
achtergronden van vormgeving. Om een 
aantal redenen zijn de idealen van Berlage, 
Brom berg, Goed Wonen en Pruys niet 
gerealiseerd. Dat maakt deze publikatie er 
niet minder boeiend door. Het onderzoek voor 
'Voorbeeldig Gemaakt' werd verricht door 
lngeborg de Roode* die tevens het 
merendeel van deze publikatie schreef. 
Monique Teunissen * leverde de tekst en 
afbeeldingen over Bromberg (Hoofdstuk 4). 
De begeleidingscommissie bestond uit 
Reyer Kras (Stedelijk Museum Amsterdam), 
ir. P. Jansdaal (TUE Fac. Bouwkunde) en 
ondergetekende. 
In de publikatie zijn een aantal afbeeldingen 
opgenomen die op grond van de kwaliteit van 
de beschikbare originelen eigenlijk voor 
reproduktie ongeschikt waren. Compleetheid 
heeft in die gevallen geprevaleerd boven 
kwaliteit. 

Voor Studium Generale en de 
begeleidingscommissie 

Leopold Manche 

* lngeborg de Roode (1962) studeert 
kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Zij bereidt 
momenteel haar doctoraalscriptie over 
Design in de DDR voor. 

* Monique Teunissen (1957) is freelance 
kunsthistorica. Zij publiceerde over 
vormgeving in verschillende tijdschriften 
en in de tent. cat. Industrie& Vormgeving in 
Nederland 1850-1950, Amsterdam 
Stedelijk Museum 1985 en Holland in 
Vorm; vormgeving in Nederland 
1945-1987, 's-Gravenhage 1987. Onlangs 
verscheen van deze auteur de uitgave 
Paul Bromberg (1893-1949). 
Binnenhuisarchitect en publicicist, bij 
uitgeverij 010, Rotterdam 1987. 

September 1987, Eindhoven 



INLEIDING 

'Om u de waarheid te zeggen, zit ik een beetje 
in mijn maag met het begrip "kunst". Wat de 
één "Kunst" noemt, is voor een ander dikwijls 
géén kunst. ( .. .) 

·Alleen "kitsch" is geen kunst, daarover zijn wij 
het allemaal eens. Jawel, maar wat is kitsch? 
Als ik dat maar wistf'l 
Kunst of kitsch, goed of slecht, mooi of lelijk. 
Over deze problemen is in de geschiedenis 
heel wat gepraat en geschreven. 
Bovenstaand citaat is van de maker van 
wonderlijke prenten, M.C. Escher 
(1898-1972), die zelf nogal eens onderwerp is 
van de kunst of kitsch-discussies. Hij gaf aan 
geen uitsluitsel te kunnen geven over de 
kwestie, maar vele anderen meenden dat in 
de loop der tijd wel te kunnen. Over een 
aantal van hen gaat dit boekje; Berlage, 
Brom berg, de medewerkers van Goed Wonen 
en Pruys. Allemaal Nederlanders met idealen. 
De kunst of kitsch-discussies richtten zich 
aanvankelijk meestal op de schilder-, 
beeldhouw- en bouwkunst. In het midden van 
de 19de eeuw kwamen de 
gebruiksvoorwerpen en het interieur in het 
blikveld van de discussieleiders. Niet zozeer 
in positieve, als wel in negatieve zin. Zij 
vonden de produkten zo slecht, dat er direct 
iets aan gedaan diende te worden en wel op 
grote schaal. De ideeën die zich omtrent het 
'goede produkt' met name in Nederland 
voordeden zullen hier worden behandeld. 

De kritiek ontstond het eerst in Engeland, ten 
tijde van de wereldtentoonstelling, die in 1851 
in Londen werd gehouden. Omdat die 
gebeurtenis, evenals het ontstaan van de 
hervormingsgezinde Arts and Crafts 
Movement aldaar, van vitaal belang was voor 
de ontwikkelingen in Nederland en de rest van 
Europa, zal daaraan eerst de nodige 
aandacht worden besteed. 
Het overzicht van de Nederlandse ideeën in 
de 20ste eeuw wordt opgehangen aan drie 
personen en een tijdschrift, die allen in hun 
tijd als autoriteit werden gezien. 
In het eerste kwart van deze eeuw was H.P. 
Serlage een belangrijk architect en 
ontwerper. Daarnaast publiceerde hij zijn 
ideeën over kunst en maatschappij, die tot ver 
in de eeuw hun vruchten afwierpen. 

De binnenhuisarchitect Paul Bromberg werd 
vooral belangrijk door zijn vele publikaties 
over vormgeving. Evenals Berlage, kan hij 
gezien worden als exponent van een 
rationalistische stroming, die veel belang 
hechtte aan de functie en de eenvoud van 
voorwerpen. Zijn meeste werk publiceerde hij 
in het interbellum, maar ook na de Tweede 
Wereldoorlog deed hij nog van zich spreken. 
In de eerste decennia na de oorlog verhieven 
de stichting en het tijdschrift Goed Wonen de 
functionalistische theorieën uit de jaren '20 en 
'30 tot dogma. Zij richtten hun aandacht, 
zoals de naam al doet vermoeden, 
voornamelijk op het interieur. Onder de 
medewerkers bevonden zich verschillende 
belangrijke figuren, onder andere Bromberg, 
maar niemand kon als hoofdpersoon worden 
aangewezen. Bovendien ontleende Goed 
Wonen zijn kracht aan een brede basis. 
Daarom worden stichting en tijdschrift hier als 
hoofdpersonen opgevoerd. 
De ontwerper Sirnon Mari Pruys was enerzijds 
een produkt van de functionalistische traditie, 
anderzijds van zijn eigen tijd. Hij zag de 
waarde van de functionalistische ideeën, 
maar wees de dogma's af. In zijn publikaties, 
die evenals bij Bromberg belangrijker waren 
dan zijn ontwerpen, ontpopte hij zich als een 
pleitbezorger van het compromis, van de 
gulden middenweg in goede zin. Hiermee 
kondigde hij een nieuwe tendens aan, die zou 
uitmonden in de aandacht voor het gevoel en 
de persoonlijkheid, zoals wij die nu 
ondervinden. 
Het verhaal stopt wat Nederland betreft ca. 
tien jaar geleden, toen Pruys zijn laatste 
werken publiceerde. Daarna is er in 
Nederland op theoretisch gebied niet veel 
meer over kunstnijverheid en industriële 
vormgeving gezegd en geschreven. Er is in 
ieder geval niemand aan te wijzen, die zich er 
regelmatig en serieus in heeft verdiept. 

In de tekst zullen voornamelijk ideeën met 
betrekking tot kunst, vormgeving, 
schoonheid, stijl, decoratie en de relatie van 
kunst en vormgeving tot de maatschappij aan 
bod komen. Voor zover relevant wordt ook de 
economie en de situatie in het buitenland 
beschreven. 



Binnen de vormgeving ligt de nadruk sterk op 
de meubels, omdat gebleken is dat de 
theoretici zich in hun publikaties voornamelijk 
op die categorie voorwerpen gericht hebben. 
Veel uitspraken zijn echter met enige fantasie 
ook toepasbaar op andere categorieën. 
Ter illustratie van de ideeën worden 
afbeeldingen getoond van de produkten die 
door de geciteerde personen zelf als goede 
respectievelijk slechte voorbeelden genoemd 
zijn. Om dezelfde reden, namelijk het streven 
naar objectiviteit, zullen de behandelde 
personen zoveel mogelijk letterlijk worden 
geciteerd. 
Aangezien alle ideeën een opvoedend 
element in zich dragen, is de reactie van het 
publiek en de werkelijke situatie geschetst. 
Kan er gesproken worden van de mislukking 
van de smaakopvoeding? 
Zijn de predieaten 'goed' en 'slecht' en 'mooi' 
en 'lelijk' relatief en subjectief, of hebben ze 
een eeuwigheidswaarde? 
Aan U de uitdaging om daar een antwoord op 
te geven. 

1) F.H. Bool e.a., Leven en werk van M.G. Escher, 
Amsterdam 1981 . 
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De opkomst van de hervormingsbeweging 

1.1 De schok van de tentoonstelling 

Londen 1851 . De stad in rep en roer. Hotels 
overvol, men hoort overal vreemde talen, 
koetsen rijden af en aan. Alle aandacht richt 
zich op een 'schitterend' gebouw in Hyde 
Park. Kunstenaar, handwerker, industrieel, 
kunstliefhebber of society-figuur; iedereen wil 
er zijn geweest. 

De 'schitterende' constructie van ijzer en glas 
in Hyde Park herbergde de eerste 
wereldtentoonstelling, het begin van een nog 
altijd bestaande traditie. Dit initiatief van Prins 
Albert was bedoeld om de internationale 
handelsbetrekkingen te bevorderen en de 
technische vooruitgang te tonen. Achteraf 
bleek het belang van de tentoonstelling vooral 
op een ander gebied, namelijk dat van de 
kunst te liggen. Zowel voor de bouwkunst als 
voor de nijverheid was het een belangrijke 
schakel in de ontwikkeling naar een moderne 
vormgeving. Met het tentoonstellingsgebouw 
werden materialen en technieken uit de 
ingenieurspraktijk in de bouwkunst 

geïntroduceerd, wat onder andere voor de 
bouwkunst rond 1900 van belang zou blijken 
te zijn, en de slechte kwaliteit van de 
tentoongestelde produkten schokte velen zo, 
dat er 'spontaan' serieuze reacties kwamen. 

Sir Joseph Paxton (1801-1865) was ingenieur 
en had zich, voordat hij opdracht had 
gekregen het gebouw voor de 
wereldtentoonstelling te ontwerpen, 
voornamelijk beziggehouden met het 
ontwerpen van broeikassen. Zijn tijdelijke 
tentoonstellingsgebouw vertoonde daarmee 
dan ook veel gelijkenis; het was een 
transparante constructie van gietijzer en glas 
geworden, die zo in de zon schitterde, dat de 
Engelsen er de naam 'Crystal Palace' aan 
gaven. 
Doordat in de kassenbouw hout sinds enige 
tijd door gietijzer was vervangen, was het 
mogelijk geworden veel grotere ruimten te 
overspannen. Paxton gebruikte die 
mogelijkheid om een grote 

J . Paxton, Crystal Palace, exterieur, 1851 , foto: coll. Victoria and Albert Museum, Londen. 
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tentoonstellingsruimte te creëren, waarin 
zelfs de toevallig ter plekke staande bomen 
konden blijven staan. 
De uitvoering van het ontwerp had ongeveer 
een jaar geduurd, wat in die tijd gold als zeer 
kort om een gebouw van een dergelijke 
omvang neer te zetten. Deze snelle bouw was 
mogelijk geworden door het gebruik van 
standaardonderdelen, wat door ingenieurs al 
wel vaker werd gedaan, maar in de 
traditionele bouwkunst hoogst ongebruikelijk 
was. 
Voor het eerst waren glas en ijzer op zo'n 
grote schaal openlijk in de bouwkunst 
toegepast. In de 19de eeuwse traditionele 
gebouwen werden moderne 
constructiematerialen slechts op kleine 
schaal gebruikt. Bovendien werden zij bijna 
altijd aan het oog onttrokken door een 
omhulsel van metsel- en stucwerk in een 
'neostijl' , met het gevolg dat er aan het 
exterieur niets van de constructie af te lezen 
viel. Het gebruiken van 'neostijlen' was een 

19de eeuws verschijnsel; men greep, bij 
gebrek aan een eigentijdse stijl, terug op 
vormen uit historische stijlperioden zonder 
zich om regels en principes te bekommeren. 
Zo ontstonden onder andere neo
Renaissance, neo-Barok en neo-Gotiek. 
Soms gingen de architecten zelfs zover, dat 
ze in één gebouw vormen uit verschillende 
stijlp.erioden toepasten. In een dergelijk geval 
spreekt men van 'eclecticisme'. 
In het geval van Crystal Palace werden 
ontwerper en gebouw niet gehinderd door 
zulke gewoonten. Paxton was, zoals vermeld, 
ingenieur en had zich tot dan toe niet met de 
bouwkunst beziggehouden en een traditie in 
het ontwerpen van tijdelijke 
tentoonstellingsgebouwen bestond nog niet. 
Door de gedurfde constructie en 
bouwmethode, het onbedekt en 
ongedecoreerd toepassen van ijzer en het 
gebruik van glaswanden had Crystal Palace 
grote invloed op de ontwikkeling van de 
bouwkunst.2 

De wereldtentoonstelling in het Crystal Palace, 1851 , foto: coll . Victoria and Albert Museum, 
Londen. 

6 



De wereldtentoonstelling kreeg als officiële 
naam 'Great Exhibition of the lndustry of All 
Nations', maar werd ook wel 'Crystal Palace 
Exhibition' genoemd. Van een groot aantal 
landen van over de gehele wereld - 'All 
Nations' is enigszins overdreven - waren 
'nijverheids'-produkten tentoongesteld. In het 
midden van de 19de eeuw verstond men 
onder het Engelse 'industry' en onder het 
Nederlandse 'industrie' en 'nijverheid' zowel 
ambachtelijke, als serie- en massaproduktie.3 

Daardoor kon het gebeuren dat de bezoekers 
met de hand, in serie en in massa 
geproduceerde meubelen, handgeknoopte en 
machinaal geweven tapijten, maar ook 
landbouwwerktuigen, afgietsels van 
beeldhouwwerken en unieke juwelen konden 
bewonderen. 
De tentoongestelde produkten waren door de 
vertegenwoordigde landen zelf uitgekozen. 
Men kon er dus van uitgaan dat deze zoveel 
mogelijk aan de in het betreffende land 
geldende kwaliteitseisen voldeden. Door het 
op die manier samenbrengen van produkten 
van over de gehele wereld deed zich voor het 
eerst de gelegenheid voor tot een 
internationale vergelijking op hoog niveau. 
Deze gelegenheid werd met beide handen 
aangegrepen. Er volgde een stroom 
publikaties, die tot gevolg had dat er 
bezinning kwam op het ook in de nijverheid 
veelvuldige gebruik van neo-stijlen, het 
eclecticisme, de rol van de machine in het 
produktieproces, het kleurgebruik, de 
invloeden uit verschillende landen, de 
vormgeving van produkten in het algemeen 
en de plaats van kunst en nijverheid in de 
maatschappij. Er brak een tijd aan van 
theoretisering, van het zoeken naar de juiste 
principes, regels en wetten. _ 
De op de tentoonstelling getoonde produkten 
lokten voornamelijk negatieve kritiek uit. De 
critici richtten hun kritiek vooral op het 
overvloedige gebruik van neo-stijlen, 
combinaties daarvan, het ontbreken van een 
eigentijdse stijl, curiositeiten vol wansmaak -
zoals een rustieke stoel van boomstammetjes 
- en imitaties van materialen en handwerk. 
Een veel voorkomende materiaalimitatie in 
die tijd was bijvoorbeeld het beschilderen van 
hout, zodat het op marmer of een andere, 
duurdere houtsoort leek. Evenals het 
machinaal imiteren van handwerk werd dit 
gedaan, omdat ook de minder rijke mensen 
door middel van hun bezittingen een zo hoog 
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C. Leistler, stoel in neo-stijl, in: The Art Joumal 
11/ustrated Catalogue, London 1851 . 

H. Fitz Cook, fauteuil, papier-mäché, in: 
Official Descriptive and 11/ustrated Catalogue of 
the Crystal Palace Exhibition, London 1851 . 

mogelijke status uit wilden drukken. De rijken 
hadden het geld om de dure produkten zelf 
aan te schaffen; de minder bedeelden hadden 
alleen geld voor de imitaties. De fabrikanten 



speelden hier handig op in. Daarnaast 
hadden zij er in het begin geen benul van dat 
machinale produktie andere eisen aan een 
ontwerp stelt dan ambachtelijke. 

G. Collinson, rustieke stoel , in: The Art Joumal 
11/ustrated Catalogue, London 1851 . 

De kritiek van de Engelsen R.N. Wornum en 
M. Digby Wyatt was exemplarisch voor de 
heersende tendens. 
Het Engelse kunsttijdschrift Art Journa/loofde 
een prijs uit voor 'An Essay on the best mode 
of rendering the Exhibition of the Works of 
lndustry of All Nations, to be held in London in 
1851 , practically useful to the British 
Manufacturer'. De lector in de kunsten Ral ph 
N. Wornum (1812-1877) , ontving de prijs voor 
zijn artikel 'The Exhibition as a Lesson in 
Taste ' .4 Bij het lezen van deze en andere 
publikaties valt op dat vooral de Engelse 
produkten veel kritiek te verduren kregen, 
juist ook van de Engelsen zelf. In een boek 
over de tentoonstelling van de architect en 
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kunsthistoricus Sir Matthew Digby Wyatt 
(1820-1877) werden bijvoorbeeld veel 
Aziatische en Afrikaanse produkten getoond 
en bijna geen Engelse. De reden hiervoor 
was, dat hij de laatste van te slechte kwaliteit 
vond.5 

Wornum was van mening dat er snel iets aan 
die slechte kwaliteit van Engelse produkten 
gedaan moest worden . Hij meende dat dat 
alleen mogelijk was door de smaak van de 
bevolking te verbeteren . De verbetering van 
de publieke smaak zou kunnen optreden door 
het publiek ervaring op te laten doen in het 
kijken naar goede produkten . Maar wat zijn 
goede produkten? Op die vraag zou een 
analyse van historische voorwerpen antwoord 
moeten geven. 
Wornum meende, dat wanneer een produkt 
technisch gezien een perfect stadium bereikt 
had, decoratie onontbeerlijk was. Een vorm 
van decoratie met gestileerde natuurvormen , 
die in een systematische ordening van 
contrasten waren geplaatst, kreeg zijn 
goedkeuring. Door het in dat geval aanwezige 
evenwicht en de symmetrie zou een dergelijke 
decoratie tot schoonheid kunnen leiden. De 
decoratie moest echter altijd ondergeschikt 
zijn aan de schoonheid van de vorm. 

Onherkenbare gaspit , in : R. Wornum, 
Ana/ysis of Ornament, London 1856. 

Uitspraken als deze werden waarschijnlijk 
ingegeven door het zien van produkten die 
geheel overwoekerd waren met decoratie, 
zodat de eigenlijke vorm helemaal niet meer 
tot uitdrukking kwam. Dit 'opplakken ' van 
ornament was, naast het 'naturalisme', dat 
gekenmerkt werd door het letterlijk 
overnemen van vormen uit de natuur, een 
veel gehoorde klacht. Over naturalistische 
afbeeldingen op tapijten schreef Wornum het 



volgende: 
'The great feature required of a carpet is, that it 
express flatness; ( .. .) Every species of foliage, 
or floriage, or even of fruit, may berendered 
suitable by choosing the form only of the 
natura/ type, without any attempt of its actual 
appearance. ' 
Wornum merkte op dat Engeland goed was 
vertegenwoordigd met in massa 
geproduceerde gebruiksvoorwerpen, 
Frankrijk daarentegen juist met ambachtelijk 
vervaardigde luxe produkten. Goede luxe 
produkten, zoals de Franse, moesten volgens 
hem dienen als voorbeeld voor de 
massaprodukten, die over het algemeen 
slecht waren. Hij ging hiermee voorbij aan het 

Met decoratie overwoekerde kristallen karaf, 
uitv. Richardson, in: The Art Journa/11/ustrated 
Catalogue, London 1851. 
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Naturalistisch gedecoreerd koffieservies, uitv. 
Grainger, in: TheArtJourna/11/ustrated 
Catalogue, London 1851. 

feit dat de ambachtelijke en de industriële 
produktie niet dezelfde mogelijkheden boden 
en verschillende eisen stelden aan vorm, 
materiaal en techniek. Bovendien zou op die 
manier het verschijnsel in stand worden 
gehouden, dat de produkten die door de 
massa gebruikt worden altijd een (slap) 
aftreksel zijn van die van de sociale 
bovenlaag. Een dergelijke navolging moest 
wel imitatie, slechte constructie e.d. tot gevolg 
hebben, omdat een bepaald produkt veel 
goedkoper gemaakt moest worden dan 
eigenlijk mogelijk was. 
Vele van Wornums collega's gingen veel 
verder in hun kritiek op de massaprodukten. 
Zij verwierpen de machinale produktie. in zijn 
geheel, omdat zij de machine zagen als de 
grote boosdoener en oorzaak van de enorme 
hoeveelheden slechte produkten en de 
sociale wantoestanden. 

De ideeën van R.N. Wornum en M. Digby 
Wyatt bevatten enkele aspecten, die men in 
de 19de en in het begin van de 20ste eeuw 
herhaaldelijk in de hervormingsbeweging zou 
tegenkomen en waarover vele discussies 
gevoerd zouden worden. 
Ten eerste was dat de onvrede met de 
eigentijdse nijverheidsprodukten en de 
bewondering voor bepaalde stijlperioden uit 
het verleden en voor de oosterse kunst. Ten 
tweede de behoefte om aan die onvrede iets 
te doen door het 'opvoeden' van publiek, 
kunstenaarsen/of industriëlen. Het derde 
aspect betrof de machine. Wel of geen 
machinale produktie? Indien wel, wat en hoe? 



Ornament werd door bijna iedereen als 
vanzelfsprekend of zelfs noodzakelijk 
beschouwd. Over het vierde aspect, de vraag 
welke principes en wetten het ornament 
moest volgen, was echter niet iedereen het 
eens. Tenslotte was er als vijfde het probleem 
van de plaatsbepaling van de nijverheid ten 
opzichte van de andere kunsten en in de 
samenleving. 
Al deze problemen zouden uitgebreid aan bod 
komen in de eerste echte 
hervormingsbeweging binnen de nijverheid, 
de Engelse Arts and Crafts Movement 

Naturalistisch gedecoreerde kan, uitv. 
Grainger, in: The Art Joumal /1/ustrated 
Catalogue, London 1851. 

1.2 De Arts and Crafts Movement 

De Arts and Crafts Movement streefde naar 
een hogere kwaliteit van ambachtelijk 
vervaardigde produkten en naar meer 
waardering voor het vervaardigen van 
gebruiksvoorwerpen. Waarschijnlijk ontstond 
deze reactie juist het eerst in Engeland, 
omdat men door de vergevorderde 
industrialisatie daar al met grote 
hoeveelheden slechte massaprodukten was 
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geconfronteerd en men tijdens de 
wereldtentoonstelling in 1851 zeer 
nadrukkelijk de produkten vol 'wansmaak' 
onder ogen had gekregen. 

De ideeën van de Engelse dichter, sociaal 
hervormer en kunstliefhebber John Ruskin 
(1819-1900) waren een belangrijke bron voor 
de Arts and Crafts Movement Hij streefde 
naar een vernieuwing van de kunsten door 
middel van een terugkeer naar het pure 
handwerk, waarbij ontwerper en uitvoerder in 
dezelfde persoon verenigd waren. Machinale 
produktie en arbeidsdeling verwierp hij dus 
onvoorwaardelijk. Iemands gedachten 
konden, volgens hem, nooit door iemand 
anders uitgewerkt worden. Het plezier dat 
iemand in de uitvoering van zijn eigen 
ontwerpen heeft, was voor hem onontbeerlijk 
voor het maken van goede kunst. Als 
voorbeelden van goede kunst noemde hij de 
Griekse, Romeinse en Gotische kunst.6 

William Morris (1834-1896), de belangrijkste 
vertegenwoordiger van de Arts and Crafts 
Move ment, richtte samen met een aantal 
anderen in 1861 de firma Morris, Marshall, 
Faulkner & Co op, omdat hij geen 
bevredigende produkten voor zijn eigen 
woning kon vinden. Blijkbaar hadden meer 
mensen met hetzelfde probleem gezeten, 
want in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw 
groeide de firma gestaag. De bij de firma 
aangesloten ontwerpers hielden zich bezig 
met het gehele interieur en grafiek; er werden 
ontwerpen gemaakt voor o.a. tapijten, 
meubels, glaswerk, behang, glas-in-lood en 
boeken. 
De bewondering voor de Gotiek en het 
handwerk had Morris met Ruskin gemeen. Hij 
streefde naar een integratie van alle kunsten 
op basis van gelijkwaardigheid, met de 
bouwkunst als frame voor de andere. Zijn 
ideaal was de manier waarop die integratie in 
de Middeleeuwen bij de kathedralenbouw tot 
stand was gekomen. Toen vormden, naar zijn 
mening, de kunsten zowel onderling als met 
de maatschappij een eenheid en had de 
ambachtsman plezier in zijn werk. Het 
gildensysteem was bovendien een waarborg 
voor de kwaliteit van het afgeleverde werk. De 
hervormers meenden dat na de 
Middeleeuwen de kunsten in verval waren 
geraakt en de maatschappij was verziekt. Om 
de kwaliteit van het 19de eeuwse handwerk te 



verbeteren werden soortgelijke organisaties 
als in de Middeleeuwen opgericht, 
bijvoorbeeld het Working Men's Guild (1854), 
het Art Workers Guild (1884) en de Guild and 
School of Handicrafts (1888). 
Morris keurde de 19de eeuwse 
maatschappijvorm met zijn streven naar 
hogere produktie en winst en de 
daaruitvoortvloeiende uitbuiting van de 
arbeiders ten strengste af. Vanaf de jaren '70 
probeerde hij zijn sociaal-esthetische idealen 
- harmonie, eenheid en gelijkheid in kunst 
en maatschappij - ook via politieke middelen 
te verwezenlijken . Een van die middelen was 
de door hemzelf in 1884 opgerichte Socialist 
League. 
Morris stond in zijn maatschappijkritiek 
bepaald niet alleen. Voor de toen net in 
Londen gestorven Kar~Marx (1818-1883) 
waren de Engelse wantoestanden al in de 
jaren '50 aanleiding geweest tot het definitief 
formuleren van zijn wetenschappelijk
socialistische theorieën. Marx had in de 
sloppenwijken en de armoede van de Engelse 
arbeiders het bewijs gezien dat zijn theorieën 
over de uitbuiting door het kapitalisme juist 
waren.7 
Morris keurde de machine niet radicaal af. Hij 
stond machinale produktie toe als het de 
enige manier was om goedkoop te 
produceren. De firma Morris & Co, zoals de 
firma vanaf 1874 heette, streefde naar het 
maken van goede gebruiksvoorwerpen voor 
iedereen. Toch werd de machine niet 
gebruikt, met het gevolg dat de produkten 
voor velen te duur waren . 
Goede gebruiksvoorwerpen waren degelijk en 
eenvoudig, meende Morris; dat hield echter 
niet in dat versiering uit den boze was. De 
mens had, volgens Morris, een natuurlijke 
drang tot versieren.8 De versiering moest 
geïnspireerd zijn op de natuur, de bron van de 
kunst, maar niet op voorbije stijlen. De 
aandacht die Morris voor de Gotiek had was 
dan ook niet gericht op de individuele vormen 
van Gotische kunstvoorwerpen, maar op de 
daaraan ten grondslag liggende principes. 
Deze principes leidden tot eenvoud in vorm 
en constructie van de produkten. 
Een voorwerp, dat overeenstemde met de 
natuur, werd mooi gevonden.9 De Arts and 
Crafts-kunstenaars waren het er echter met 
Wornum over eens dat vlakken niet te 
naturalistisch gedecoreerd mochten worden . 
Illusionisme door middel van schaduw- en 
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W. Morris, stof Bird, 1878, coll. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 

dieptewerking was uit den boze, omdat een 
tweedimensionaal vlak geen 
driedimensionale eigenschappen mocht 
hebben. 
Over het gebruik van materialen schreef 
Morris, dat het duidelijk moest zijn welk 
materiaal gebruikt was en dat de gebruikte 
technieken bij het materiaal moesten 
aansluiten.1o 

De strekking van Morris' ideeën was over het 
algemeen representatief voor de Arts and 
Crafts Movement Een aantalleden stond 
echter iets positiever dan hij tegenover het 
gebruik van de machine. Lewis Day 
(1845-191 0) bijvoorbeeld verweet niet zozeer 
de machine, maar juist de fabrikant oorzaak te 
zijn van de slechte massaprodukten. Ter 
verbetering stelde hij een betere 
samenwerking tussen fabrikant en 
kunstenaar voor. De resultaten van een 
dergelijke, succesvolle samenwerking werden 
in Engeland in de tweede helft van de 19de 
eeuw aangeduid met de term 'industrial arts'. 
Day vroeg zich verder, evenals de schilder en 
illustrator Walter Crane (1845-1915), af of 
decoratie wel noodzakelijk was. Wanneer 
men toch decoratie wilde aanbrengen, moest 
het door de functie van het object, het 
materiaal en de techniek worden bepaald. 11 

De daarbij vereiste stilering van de natuur 
leidde tot een lineaire decoratie, die op zijn 
beurt weer leidde tot aandacht voor de lijn als 
uitdrukkingsmiddel. Dit kwam vooral tot uiting 



W. Morris, behang Pimpernel, 1876, coll. Victoria and Albert Museum, Londen. 

in affiches, illustraties en vignetten. De 
lineaire, contrastrijke illustraties van Aubrey 
Beardsley (1872-1898) zijn hiervan een goed 
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voorbeeld. 
In de verspreiding van bovengenoemde 
denkbeelden en kunstvormen namen boeken 



A. Beardsley, illustratie, voor Morte d'Arthur, 1893/94. 

en tijdschriften een belangrijke plaats in, 
zowel door hun vormgeving als inhoud. Veel 
Arts and Crafts-kunstenaars publiceerden 
hun ideeën en hielden zich bezig met het 
ontwerpen van boeken. De boekontwerpers 
en illustratoren poogden het boek tot een 
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eenheid van tekst, illustraties en boekband te 
maken. In het tijdschrift The Hobby Horse 
besteedde men vanaf 1884 veel aandacht aan 
typografie en boekverluchting. Arthur 
Mackmurdo (1851-1942), een van de 
voormannen van de beweging, was redacteur 



van dit tijdschrift, dat veel navolging vond. 

De ideeën over het handwerk, de machine, 
decoratie, materiaalgebruik en de plaats van 

Chr. Dresser, wijnkan, 1879, coll. Victoria and 
Albert Museum, Londen. 

1.3 Tendensen op het Europese vasteland 

In de rest van Europa ontwikkelde zich vanaf 
de jaren '60 een soortgelijke reactie op de 
heersende neo-stijlen, het oneigenlijke 
gebruik van materialen, het verkeerde gebruik 
van de machine en de slechte smaak. Van 
een eensgezinde beweging zoals in Engeland 
was echter geen sprake. 

In de 19de eeuw heerste in geheel Europa 
een sterke belangstelling voor de natuur. Dit 
kwam bijvoorbeeld tot uiting in de uitgifte van 
boeken over flora en fauna. Evenals in 
Engeland mondde dit enerzijds uit in een 
naturalisme, anderzijds in de stilering van 
natuurvormen en de aandacht voor 
natuurwetten. Dit laatste leidde soms tot 
geometrische patronen, omdat men meende 
dat de natuur ook op zulke patronen was 
gebaseerd. 
De aandacht voor de oosterse kunst met haar 
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de kunst in de maatschappij zouden, evenals 
de eenvoudige en lineaire vormentaal, veel 
invloed krijgen op de ontwikkelingen in 
Europa en Amerika in de decennia daarna. 

S.lmage, The Hobby Horse, 1884, in: S. 
Madsen, Sourees of Art Nouveau, Oslo 1956. 

verfijnde stilering sloot bij deze tendens aan. 
In 1862 nam Japan voor het eerst deel aan 
een wereldtentoonstelling. De gevolgen 
daarvan waren o.a. een hoeveelheid 
publikatiesen de opening van winkels met 
oosterse kunst. Het twee-dimensionale 
karakter, het belang van de lijn en de eenheid 
van tekst en beeld in de Japanse kunst 
hadden invloed op de schilderkunst en 
grafiek. Eenvoudige constructie, spaarzame 
ornamentiek, rechte lijnen en donker 
gekleurde meubels beïnvloedden de 
Europese nijverheid. 
Naast Japan was er ook aandacht voor 
andere landen uit het oosten. De oosterse 
tapijten werden door verschillende 
kunstenaars geroemd om hun niet
illusionistische motieven. De Arts and Crafts
kunstenaar Owen Jones (1809-1874) 
bijvoorbeeld prees de Turkse tapijten en de 



voorwerpen uit India, die hij op de Crystal 
Palace Exhibition had gezien.12 
De landen met kolonies - Engeland, 
Frankrijk, België en Nederland -
ondervonden daarnaast invloed van de 
nijverheid die uit de kolonies naar het 
moederland kwam. In Nederland was de 
invloed van de batikkunst hiervan een 
duidelijk voorbeeld. Men zag in de 
geïmporteerde produkten kwaliteiten als 
eenvoud, ambachtelijkheid, zuiver 
materiaalgebruik en waarheid, die in de 
Europese produkten op dat moment, volgens 
velen, ver te zoeken waren. 

Uit alle hierboven genoemde tendensen en 
invloeden - de aandacht voor de Gotiek, de 
reactie op de neo-stijlen, het naturalisme en 
de tegenhanger daarvan, de 'cultus' van de 
lijn, de oosterse invloeden en als belangrijkste 
de Arts and Crafts Movement - , ontstond 
rond 1890 het verschijnsel Art Nouveau.13 Tot 
Art Nouveau behoorden veel verschillende 
stijlen. De gedachte achter al deze stijlen was 
steeds dezelfde; men wilde afrekenen met het 
verleden vol wansmaak en streefde naar een 
waarlijk nieuwe kunst - un art nouveau. 

1.4 Art Nouveau 

Art Nouveau kwam het duidelijkst tot uiting in 
de bouwkunst en de nijverheid. De 
schilderkunst die als reactie op het 
Impressionisme de betekenis van omtrek, lijn 
en vlak in ere herstelde en enkele vormen van 
vroeg Expressionisme, werden vanaf 1914 
soms Art Nouveau genoemd.14 Evenals het 
gebruik van de term Art Nouveau in de 
beeldhouwkunst, is dit echter niet algemeen 
geaccepteerd. 

In 1892 ontwierp de Belgische architect baron 
Victor Horta (1861-1946) voor Professor 
Tasseleen huis te Brussel, het eerste 
volwassen Art Nouveau gebouw. Binnen 
enkele jaren daarna had elk land zijn eigen Art 
Nouveau variant met zijn eigen benaming(en). 
De Franse Art Nouveau kwam in Nancy tot 
uiting als florale stijl, in Parijs als abstract
structurele, dat wil zeggen dat de decoratie 
abstract was en de structuur van het voorwerp 
benadrukte; de Belgische Moderne Stijl was 
eveneens abstract-structureel. Zowel in 
Frankrijk als in België was de golvende lijn 
een van de belangrijkste kenmerken. De 
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V. Horta, Huis Tassel, 1892, foto: coll. Horta 
Archieven, Brussel. 

Nederlandse Nieuwe Kunst had een 
decoratieve en een constructieve tak, maar 
was in beide gevallen zeer gematigd. In Italië 
werd de stijl Stile Liberty genoemd en in 
Spanje Arte Joven. In Duitsland sprak men 
van Jugendstil, in Oostenrijk werden de 
constructief-geometrische vormen 
Sezessionsstil genoemd .. .. en zo waren er nog 
meer benamingen. 
Wat heeft Art Nouveau aan de bouwkunst 
bijgedragen? 
Men rekende af met de neo-stijlen. De 
constructie werd ontdaan van haar omhulsel 
en kreeg een decoratieve en symbolische 
betekenis. Dit laatste gold ook voor het 
ornament. Nieuwe materialen werden 
onverhuld toegepast. Het gebouw werd 
plastisch behandeld, d.w.z. er waren veel in
en uitspringende delen, waardoor contrasten 
ontstonden. Het in- en exterieur werden als 
eenheid opgevat en meestal door één 
kunstenaar ontworpen. 

Het interieur brengt ons bij de nijverheid. Op 
dit gebied was de vernieuwing het meest 
gewenst en heeft zij ook het meeste effect 
gehad. 
Ook hier rekende men af met de neo-stijlen. 



V. Horta, interieur Huis Tassel, 1892, foto: coll. Horta Archieven, Brussel. 
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Nieuwe materialen en nieuwe combinaties 
van materialen werden toegepast. Produkten 
kregen hun waarde door de artistieke 
behandeling, niet meer alleen door gebruik 
van kostbare materialen. Er werden nieuwe 
soorten objecten en nieuwe vormen bedacht. 
De constructie van produkten werd benadrukt 
door de plaatsing van het ornament. Dit 
ornament was vooral nieuw, met zo weinig 
mogelijk reminiscenties aan historische 
stijlen, en stond vaak bol van de symbolen . 
Bloemknoppen stonden bijvoorbeeld voor de 
toekomst, het nieuwe; de lijn stond voor een 
organische kracht; wit was de kleur van de 
reinheid en de pauw en zwaan 
symboliseerden de schoonheid.1s 

L. Majorelle, fauteuil, Nancy-school, 1900, 
coll. Victoria and Albert Museum, Londen. 
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Schaal, Jugendstil, uitv. WMF, ca. 1900, coll. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 

J. Hoffmann, stoel, Sezessionsstil, uitv. 
Thonet, ca. 1906, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 



NOTEN 

1. De auteur heeft voor de informatie in dit 

hoofdstuk dankbaar gebruik gemaakt van de 
ongepubliceerde verslagen van het 
privatissimum 'Ornament ten opzichte van 

vorm en functie' . Het privatissimum vond 
plaats aan de Rijksuniversiteit te Leiden onder 
leiding van prof.dr. C.W. Fock in 1984185. 

2. Zie hierover o.a. N. Pevsner, An Outfine of 

Europaan Architecture, Harmondsworth 1979 
(eerste druk 1943). 

3. R. Ram akers, Tussen kunstni;verheid en 
industriële vormgeving. De Nederlandse Bond 
voor Kunst in Industrie, Utrecht 1985. 

4 . R.N. Wornum, 'The Exhibition as a Lesson in 
Taste' , The Crystal Palace Exhibition 11/ustrated 
Catalogue, London 1851. An unabridged 
republication of The Art Joumal special issue, 
New York 1970, pp. 1· .. -XXII* • • . 

5. M. Digby Wyatt, The lndustrial Arts of the 

Nineteenth Century, A series of the choicest 
specimens by every nation at The Great 
Exhibition oflndustry, London 1851-53. 

6. Zijn belangrijkste geschriften op kunstgebied 

waren TheSeven Lampsof Architecture, 1849, 
en TheStonesofVenice, 1851-53. 

7. Marx leefde van 1849 tot zijn dood in 1883 in 
Londen. Hij schreef daar twee van zijn 
belangrijkste werken: Zur Kritik der politischen 

Oekonomie, 1859, en Das Kapital, 1867. 
8. W . Morris, 'Of the Origins of Omamental Art', 

The Unpublished Lectures of Wil/iam Morris, 

Detroit 1969. 
9. W. Morris, 'The Lessar Arts', Hopes and Fears 

tor Art, five lectures delivered in Birmingham, 

London, and Nottingham, 1878-1881, London 
1882, pp. 1-37. 

10. W. Morris, Art and the Beautyofthe Earth, 

London 1898. 
11 . L. Day, Everyday-art, Short Essays on the Arts 

not Fine, London 1882. 
12. 0. Jones, The Grammarot Ornament, London 

1856. 
13. Het begrip 'stijl ' wordt meestal gebruikt voor 

een herkenbare, karakteristieke 
uitdrukkingswijze van een individu, groep, 

natie of cultuurbeweging. Het begrip 

'beweging' suggereert een massale actie, het 

streven van een groep. Het begrip 
'verschijnsel' staat voor iets dat zich aan onze 

waarneming voordoet, een symptoom. Op 

grond van bovenstaande noem ik Art Nouveau 

geen stijl (behalve wanneer hiermee alleen de 

Franse stijl te Nancy of Parijs bedoeld wordt) -
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er is geen sprake van één karakteristieke 
uitdrukkingswijze - en ook geen beweging -
een massale actie suggereert bewust contact 
onderling en organisatie van kunstenaars, wat 
niet over de gehele linie het geval was. 

14. Bijvoorbeeld werk van de late Pre
Raphaelieten, Paul Gauguin, Les Nabis, Henri 
de Toulouse-Lautrec, de Vlaamse en 

Nederlandse Symbolisten, waaronder Jan 
Toorop, en Edvard Munch. 

15. S.T. Madsen, ArtNouveau, Milaan 1967. 



Een nieuw begin in Nederland 2 

2.1 Nederland ten tijde van de Londense 
wereldtentoonstelling 

Het effect van de wereldtentoonstelling van 
1851 ging grotendeels aan Nederland voorbij. 
De Nederlandse afdeling werd gekenmerkt 
door onopvallendheid in produkten en 
presentatie. Bij de fabrikanten was weinig 
bereidheid tot medewerking geweest; 
uiteindelijk waren er slechts 115 inzenders. 
De tentoonstellingscommissie greep dit en 
het geldgebrek aan als excuus voor de povere 
presentatie, die naar hun mening echter wel 
paste bij de volksaard, die zich onderscheidde 
door 'eenvoudigheid en degelijkheid'. 
Ondanks bespreking van de tentoonstelling in 
dag- en weekbladen ging men rustig door met 
het gebruiken van neo-stijlen, het imiteren van 
materialen en, voor zover er sprake van 
massaproduktie was, het machinaal 
produceren van voorwerpen, die sprekend op 
ambachtelijk vervaardigde produkten leken. 
Het besef dat een ontwerp afgestemd diende 
te worden op machinale produktie was nog 
niet doorgedrongen of in ieder geval nog niet 
als noodzakelijk erkend. Ook curiositeiten als 
bloemstukjes van mensenhaar - 'onvatbaar 
voor bederf of verkwijning, en daarom zeer 
doelmatig voor vereeuwiging of gedenkstuk 
voor eene familie' - bleven tot de geliefde 
objecten behoren., 

De economische situatie was rond 1850 niet 
erg gunstig in Nederland; vanaf 1813 was er 
geen economische groei geweest en de 
industrialisatie was sterk achtergebleven bij 
die in landen als Engeland en Duitsland. 
Nederland had geen grondstoffen, door de 
hoge accijns op brandstof was het gebruik 
van machines duur en de buitenlandse 
markten waren moeilijk toegankelijk, 
waardoor de afzetmogelijkheden van 
massaprodukten beperkt waren. Pas in de 
jaren '70 van de 19de eeuw had Nederland 
profijt van de gunstige conjunctuur, die in de 
rest van Europa al in 1849 had ingezet. Vanaf 
1895 kon er eindelijk van expansie en enige 
industrialisatie van betekenis worden 
gesproken.2 

Er werden veel goedkope massaprodukten 
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geïmporteerd, eenvoudig omdat er geen 
Nederlandse equivalenten voorhanden 
waren. Met de esthetische kwaliteit van de 
produkten, die wel in Nederland gemaakt 
werden, stond het niet best. Goedkope 
voorbeelden uit het buitenland werden slaafs 
nagevolgd. 3 Evenals in Engeland was er een 
tentoonstelling nodig om iedereen met zijn 
neus op de wansmaak te drukken en tot 
werkelijke actie te dwingen. 

2.2 Nederland wakker geschud 

Amsterdam 1877. De tentoonstelling 'Kunst 
toegepast op Nijverheid' in het Paleis voor 
Volksvlijt, georganiseerd door de plaatselijke 
afdeling van de Vereeniging tot Bevordering 
van Fabriek- en Handwerksnijverheid in 
Nederland, schudt Nederland wakker. Men 
ziet de malaise in de kunstnijverheid en begint 
plannen te maken om daar iets aan te doen. 

Autoriteiten en kunstenaars reageerden 
vergelijkbaar met die in Engeland na de 
wereldtentoonstelling van 1851 . Er 
ontstonden allerlei initiatieven ter verbetering 
van de kunstnijverheid, zoals de 
samenwerking tussen kunst en industrie 
vanaf de tweede helft van de 19de eeuw in 
Nederland werd genoemd. In andere landen 
waren inmiddels vergelijkbare termen 
ontstaan: 'Kunstindustrie', 'industrial arts' en 
'arts appliqués à !'industrie' . 
De invloed van de Engelse 
nijverheidsbeweging werd in de jaren '80 
belangrijk. In Nederland zouden echter 
architecten, die tevens gebruiksvoorwerpen 
ontwierpen, de belangrijkste bijdrage aan de 
hervorming leveren. 

In 1875 had het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken een afdeling voor Kunsten en 
Wetenschappen gekregen. Door deze 
afdeling werd f. 20.000 aan subsidie verstrekt 
voor de tentoonstelling in het Paleis voor 
Volksvlijt in 1877. Deze gulle gift kende in de 
jaren daarna helaas nauwelijks opvolging. 
Tijdens deze tentoonstelling besloot de 
regering een commissie in te stellen, die de 
opdracht kreeg onderzoek te doen naar het 
artistieke peil van de Nederlandse 



kunstnijverheid. De Amsterdamse architect 
J.R. de Kruyff (1844-1923), werd als een van 
de leden van die commissie aangewezen. Hij 
had al voor de tentoonstelling gewezen op de 
economische noodzaak van verbetering van 
het Nederlandse produkt, aangezien de 
betalingsbalans met het buitenland zeer 
negatief stond. Later sprak hij ook over de 
ethische noodzaak. Hij geloofde in de 
veredelende werking van de kunst; een 
algehele kunstontwikkeling zou het volk in alle 
gelederen beschaven. Naast deze 
economische en ethische noodzaak bestond 
er ook een esthetische noodzaak. De Kruyff 
noemde als oorzaken voor de slechte 
esthetische kwaliteit de mode en het 
naturalisme in de kunst. 
De kwaliteitsverbetering zou bewerkstelligd 
kunnen worden door inschakeling van 
kunstenaars, de verbetering van het 
vakonderwijs en ontwikkeling van de smaak 
van alle betrokken partijen. Evenals de 
Engelsen ging De Kruyff ervan uit dat goede 
smaak aangeleerd kan worden door de 
bestudering van historische stijlen.4 
Door de bezinning die door toedoen van de 
tentoonstelling was ontstaan werden er, 
behalve het instellen van een commissie, 
meer acties ondernomen om het kwaliteitspeil 

van de kunstnijverheid te verhogen. In 
hetzelfde jaar werd in Haarlem het Museum 
voor Kunstnijverheid met een 
kunstnijverheidsschool erbij gevestigd. In 
1881 kwam er een Rijksschool voor 
Kunstnijverheid en in 1884 werd in Den Haag 
de Nederlandscha Vereeniging tot 
bevordering van kunstnijverheid Arti et 
lndustriae opgericht. 
A.E. von Saher, directeur van het 
Kunstnijverheidsmuseum, stelde voor terug te 
grijpen op de Nederlandse kunstnijverheid uit 
de 16de en 17de eeuw, toen de Leidse 
lakenindustrie en Delftse aardewerkindustrie 
internationale faam genoten. Hij hoopte dat 
daarmee eenvoud van vormen, doelmatigheid 
en stijleenheid bereikt zouden worden.s 

De architect P.J.H. Guypers (1827-1921) 
greep inderdaad af en toe terug op de kunst 
uit die periode. Wat dit teruggrijpen betreft, 
werkte hij nog in de eclectische traditie van de 
neo-stijlen. Voor een bepaald type gebouw 
gebruikte hij de stijl, die daar volgens hem het 
best bij paste - Gotiek voor kerken 
(bijvoorbeeld de kerk in de Amsterdamse 
Vondelstraat), Hollandse Renaissance voor 
het Rijksmuseum en het Centraal Station te 
Amsterdam. Evenals de Duitse architect 

P.J .H. Cuypers, ontwerp voor het Centraal Station te Amsterdam, 1885, coll. Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst. 
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Gottfried Semper (1803-1879) hoopte 
Guypers dat zich uit de Renaissance-vormen 
een nieuwe stijl zou ontwikkelen. Semper 
dacht hierbij aan de Italiaanse Renaissance, 
Guypers aan de Hollandse. 
Guypers stond gedeeltelijk nog in de 19de 
eeuwse traditie, maar vertoonde ook al iets 
van de komende vernieuwingsdrang. Het ex
en interieur van een gebouw probeerde hij 
zoveel mogelijk met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Om het 
welslagen van dat streven in eigen hand te 
houden, werden in zijn atelier ook meubels en 
andere gebruiksvoorwerpen ontworpen. Dit 
wees duidelijk vooruit naar de praktijk in de 
Art Nouveau-periode. 
Eenvoud en eerlijkheid stonden hoog in het 
vaandel bij Cuypers. In zijn 'rationele 
bouwkunst', zoals hij haar zelf noemde, 
vermeed hij het gebruik van bouwkundige 
elementen die hun oorspronkelijke functie 
hadden verloren of niet meer werden 
begrepen. Daartoe behoorden, volgens hem, 
frontons en zuilen. Guypers gaf bovendien de 
baksteen weer haar plaats in de Nederlandse 
bouwkunst terug, nadat zij die onder invloed 
van de uitheemse neo-stijlen lange tijd had 
moeten ontberen. 

Vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw werd 
de invloed uit Engeland duidelijk merkbaar. 
Nederland had zich daarvoor ook al veel op 
Engeland gericht, maar de vertaling van een 
aantal belangrijke boeken en het bekend 
worden van ontwerpen van leden van de Arts 
and Crafts Movement versterkten deze 
oriëntatie nog eens. 
In 1884 werd Everyday-art, Short Essays on 
the ArtsnotFine van Lew is Day in een 
Nederlandse bewerking onder de titel De 
kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het 
Engelsch van Lewis Foreman Day uitgegeven. 
Day gaf in de essays wenken om goede en 
slechte voorwerpen van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Zijn ideeën over de eenvoud 
en doelmatigheid van de vorm, de noodzaak 
van niet-illusionistisch ornament op een plat 
vlak en stilering van de natuur vonden veel 
navolging. In 1893 was Walter eranes toen 
een jaar oude boek Claims of Decorative Art 
aan de beurt. De Nederlandse titel was Kunst 
en samenleving. Een bundellezingen van 
William Morris kreeg in 1903 een soortgelijke 
titel mee, Kunst en Maatschappij. De sociaal
esthetische ideeën, die in deze geschriften tot 
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S.H. de Roos, typografie van W. Morris, Kunst 
en maatschappij, 1903, col I. Rijksmuseum 
Meermanno- Westreenianum, Den Haag. 

uiting kwamen vonden een gewillig oor in 
Nederland. De aandacht hiervoor resulteerde 
in de oprichting van diverse organisaties, 
waaronder de vereniging Kunst aan het Volk, 
die in 1903 werd opgericht om de arbeiders 
kunstbesef bij te brengen. De vereniging 
organiseerde onder andere tentoonstelingen, 
waarop 'goede' en 'slechte' meubels en 
andere objecten getoond werden. Met behulp 
van de bijschriften 'zoo' en 'zoo niet' 
verwachtte zij de smaak van de bezoekers te 
kunnen ontwikkelen. 

2.3 De Nieuwe Kunst 

De Nieuwe Kunst was de Nederlandse tak van 
de Art Nouveau, die hier uiteen viel in een op 
de internationale, sierlijke vormen 
geïnspireerde variant en een variant, die meer 
aandacht had voor eenvoudige, goede 
constructie. Deze laatste variant zou de basis 
worden voor de ontwikkeling naar de 20ste 
eeuwse vormgeving. 
Bijna alle kunstenaars die zich in Nederland 
met de Nieuwe Kunst bezighielden 
ontwierpen boekbanden. In 1895 was zelfs de 
Vereeniging Kunst toegepast op Boekbanden 
opgericht. De ideeën van Morris en andere 
leden van de Arts and Crafts-beweging over 
het boek, de eenheid van tekst en beeld en de 
regels voor illustraties hadden grote invloed 
op de Nederlandse kunstenaars. 
In de stijl van de banden konden twee 
tendenzen onderscheiden worden: een 
decoratieve tendens, gekenmerkt door 
sierlijk-grillige lijnen, en een constructieve 
tendens, gekenmerkt door geometrische 
patronen. In andere takken van de toegepaste 
kunst was dit onderscheid ook te maken.6 



G.W. Dijsselhof, boekband van W. Crane, 
Kunst en samenleving, 1893, col I. 
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 
Den Haag. 

H.P. Berlage, boekband van L. Couperus, 
Eline Vere, 1904, coll. Rijksmuseum 
Meermanno-Westreenianum, Den Haag. 

Het in 1898 te Den Haag geopende 
tentoonstellings-en verkooplokaal Arts and 
Crafts was een belangrijke exponent van de 
decoratieve richting. De eigenaars Chris 
(1859-1920) en Agatha (1867-1944) Wegerif 
toonden in dit lokaal zowel beeldende als 
toegepaste kunst. De toegepaste kunst kwam 
voor een groot deel uit de aan Arts and Crafts 
verbonden ateliers. Er waren o.a. een 
meubelatelier en een textielatelier. Johan 
Thorn Prikker (1868-1932) werkte tot 1902 
voor Arts and Crafts. In die periode ontwierp 
hij voornamelijk meubels en textiel. In zijn 
textielontwerpen werd hij in hoge mate door 
de batikkunst beïnvloed. Samen met Agatha 
Wegerif maakte hij het textielatelier van Arts 
and Crafts tot een van de belangrijkste in 
Nederland. 
Arts and Crafts startte met een tentoonstelling 
van werk van de schilder en kunstnijveraar 
Henry van de Velde (1863-1957), een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van de 
Belgische Art Nouveau. Van de Veldes werk, 
dat o.a. uit gebruiksvoorwerpen en meubels 
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J.Th. Prikker, stoel, ca. 1900, coll. 
Gemeentemuseum, Den Haag. 



bestond, werd gekenmerkt door sierlijke, 
golvende en gebogen lijnen in decoratie en 
constructie. De stijl van de Arts and Crafts
produkten sloot bij deze Belgische vormen 
aan; men legde in Den Haag echter meer 
nadruk op de decoratieve aspecten dan Van 
de Velde. 

H. van de Velde, buro, ca. 1900, in: H. van de 
Velde 1863-195 7. Persönlichkeit und Werk, 
tent. cat. Zürich (Kunstgewerbemuseum), 
Zürich 1958. 

Van de Velde was niet tegen een verantwoord 
gebruik van de machine gekant. In deze 
sloten de kunstenaars rond Arts and Crafts 
zich niet bij hem aan - zij ontwierpen alleen 
unica. 
De tegenhanger van Arts and Crafts was ' 't 
Binnenhuis, inrichting tot meubeleering en 
versiering der woning'. 7 Het werd in 1900 te 
Amsterdam gevestigd op initiatief van de 
directeur van de aardewerkfabriek De 
Amstelhoek W. Hoeker (1862-?) en de 
bouwmeester Hendrik P. Serlage 
(1856-1934). Ook aan 't Binnenhuis waren 
kunstenaars verbonden, die al of niet in 
opdracht produkten en gehele interieurs 
ontwierpen. De kunstnijveraar Jac.van den 
Bosch (1868-1948) en Serlage hielden zich 
zowel met het ontwerpen als met de 
organisatie van de inrichting bezig. Van den 
Bosch is tot de liquidatie van 't Binnenhuis in 
1936 directeur geweest. 
Beide kunstenaars waren aanhangers van de 
constructieve richting in de kunst. Zij 
streefden naar kunstvoorwerpen (en 
gebouwen in het geval van Berlage) met een 
eenvoudige, goede en duidelijke constructie. 
De decoratie mocht de constructie niet 
verhullen en moest in overeenstemming zijn 
met vorm, materiaal en techniek. De 
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Amsterdammers vonden de Haagse Arts and 
Crafts-produkten overdreven en slecht 
geconstrueerd. 
Vooral Serlage zou met zijn ontwerpen en 
publikaties veel invloed op de vormgeving van 
architectuur en toegepaste kunst uitoefenen. 

Jac.van den Bosch, buffetkast en stoelen, 
uitv. 't Binnenhuis, 1902, coll. Provinciaal 
Museum van Drente, Assen. 
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6. Onder 'toegepaste kunst' worden die 
kunstzinnig vervaardigde voorwerpen verstaan, 
die een gebruiksfunctie hebben, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld schilderijen en beelhouwwerken, 
die over het algemeen meer voor de sier zijn 
bedoeld . Sierobjecten, die oorspronkelijk een 
gebruiksfunctie hebben (glas, keramiek) worden 
echter ook tot de toegepaste kunst gerekend. 

7. Zo wordt 't Binnenhuis genoemd in een 
reclametekst. Afgebeeld in: P. Fuhring en R. 
Eggink, Binnenhuisarchitektuur in Nederland 
1900-1981. Een geschiedenis van de interieur
architekt(uur) , Den Haag 1981 . 
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De ideeën van Serlage 

De architect H. P. Serlage was vanaf ca. 1890 
tot ver in de 20ste eeuw een belangrijke figuur 
in het Nederlandse kunstleven. Met zijn 
bouwwerken had hij zowel in Nederland als 
daarbuiten veel invloed. Ook op het gebied 
van de toegepaste kunst leverde hij 
vernieuwend werk af. Bovendien behoorden 
de publikaties, waarin hij zijn denkbeelden 
over kunst, vormgeving en maatschappij 
neerlegde, in de eerste helft van deze eeuw 
tot de belangrijkste op dit gebied. 

3.1 De invloed van Semper 

Van 1875 tot 1878 studeerde Serlage 
Architectuur in Zürich bij leerlingen van de 
Duitse architect Gottfried Semper 
(1803-1879). De ideeën waarmee hij toen in 
aanraking kwam hadden grote invloed op 
hem en zouden later de basis voor zijn 
theorieën vormen. 
Semper wilde, evenals de Engelse Arts and 
Crafts Movement, de scheiding tussen kunst 
en ambacht opheffen. De nijverheid werd 
door hem in zijn belangrijke publikatie Der Stil 
in den technischen und tektonischen Künsten 
in vier kunsten verdeeld. Deze verdeling zou 
Serlage later ook gebruiken. Elk materiaal 
behoorde oorspronkelijk tot een van deze vier 
kunsten, maar kon ook in de andere gebruikt 
worden. 
1. Materiaal dat buigzaam en taai is, een 

grote treksterkte en een grote vastheid 
bezit (katoen e.d.) werd gebruikt voor 
rijgen en binden. Hieruit ontstond de 
textiele kunst. 

2. Materiaal dat in natte vorm week en 
kneedbaar is en in verharde vorm 
onveranderd de gegeven vorm behoudt 
(klei e.d.) werd gebruikt voor kneden en 
modelleren. Hieruit ontstond de ceramieke 
kunst. 

3. Stokvormig, elastisch, sterk materiaal dat 
loodrecht op de lengterichting krachten 
goed weerstaat (hout) werd gebruikt om te 
bouwen. Dit leidde tot de tektonische 
kunst. 

4. Sterk materiaal met een dichte 
aggregatietoestand, dat bestand is tegen 
druk en knakken (steen), werd ook 
gebruikt om te bouwen. Hieruit ontstond 
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de stereometrische kunst. 
Het ornament moest in elk van deze kunsten 
beantwoorden aan materiaal, vorm en functie 
en aan de eeuwige wetten van de stijl. Met 
'stijl' bedoelde Semper niet de in een 
bepaalde periode en gebied geldende 
vormentaal, een historische stijl, maar een 
tijdloos principe. 
Evenals bijvoorbeeld Morris, was Semper van 
mening dat de decoratie op wanden, vloeren 
en andere platte vlakken duidelijk 
2-dimensionaal moest zijn en dus geen 
historische voorstelling, architectonische 
elementen, vruchten , schelpen e.d. mocht 
bevatten. Behalve deze behoefte om 
richtlijnen voor kunstenaars te formuleren, 
voelde hij ook de behoefte om de smaak van 
het publiek te verbeteren, hoewel hij daarin 
geen spectaculaire resultaten verwachtte. De 
enig denkbare invloed zag hij in het aangeven 
van uiterste grenzen. 

3.2 Berlages moderne Gesamtkunstwerk 

In de jaren '80 van de vorige eeuw vertoonde 
Berlages bouwkunst invloed van de Hollandse 
en Italiaanse Renaissance en de Gotiek. 
Naarmate het einde van de eeuw naderde, 
maakte hij zich steeds meer los van deze 
invloeden en ontwikkelde hij een persoonlijke, 
robuuste stijl. In de ontwerpen voor de Beurs 
te Amsterdam (1885-1898) was deze 
ontwikkeling duidelijk zichtbaar. Het 
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H. P. Berlage, eerste ontwerp voor de Beurs te 
Amsterdam, 1885, in: J . Gratama, Dr. H.P. 
Berlage bouwmeester, Rotterdam 1925. 



H.P. Berlage, foto: coll. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, Amsterdam. 
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uiteindelijke gebouw (1898-1903) toonde de 
nieuwe vormentaal voor het eerst in al haar 
glorie. Nieuwe materialen (ijzer en glas) waren 
openlijk toegepast en de integratie van alle 
kunstdisciplines (bouwkunst, 
beeldhouwkunst, schilderkunst en 
kunstnijverheid) maakten het gebouw tot een 
waarlijk 'Gesamtkunstwerk'. Onder deze term 
wordt een kunstwerk verstaan, waarin 
aspecten die oorspronkelijk tot verschillende 
kunstdisciplines behoren tot een 
onverbrekelijke eenheid samengesmolten 
zijn. 

H.P. Berlage, Beurs te Amsterdam, 
1898-1903, foto: coll. Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, 
Amsterdam. 

H.P. Berlage, definitief ontwerp voor het 
interieur van de Beurs te Amsterdam, 1898, 
coll. Nederlands Documentatiecentrum voor 
de Bouwkunst, Amsterdam. 

Het benadrukken van de constructie van het 
gebouw door middel van het gebruik van 
natuursteen op die plaatsen, die van 
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constructief belang waren, en de decoratieve 
behandeling van het ijzer tonen verwantschap 
met de ideeën van de Franse architect 
Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) 
en de Art Nouveau-bouwkunst. Viollet-le-Duc 
was vooral belangrijk geweest voor het in de 
belangstelling brengen van de constructieve 
en decoratieve waarde van ijzer., 

3.3 Kunst, stijl en schoonheid 

Voor de in dit hoofdstuk behandelde ideeën 
van Serlage is gebruik gemaakt van drie van 
zijn theoretische publikaties: Over stijl in 
bouw- en meubelkunst (1904), Schoonheid in 
samenleving (1919) en Inleiding tot de kennis 
van de ontwikkeling der toegepaste kunst 
(1923). 

In het zich voeden, zich kleden en het bouwen 
herkende Serlage de drie natuurlijke 
behoeften van de mens, die in deze volgorde 
van belang zijn voor zijn voortbestaan. Elk van 
deze handelingen kon, volgens Berlage, tot 
kunst worden zodra de eerste 
levensbehoeften gemakkelijk bevredigd 
konden worden. Met het voortschrijden der 
beschaving steeg de behoefte aan kunst en 
'vermooiing'. Volgens Serlage bestond 
kunstnijverheid (of nijverheidskunst) voor het 
eerst in de vorm van keramiek of meubels. Hij 
schreef over de terminologische kwestie ten 
aanzien van 'kunstnijverheid' of 
'nijverheidskunst', het volgende: 

'Deze naamsbepaling is wel een der 
moeielijkste, omdat het niet mogelijk is de 
grens aan te geven waarop een voorwerp 
begint kunstvoorwerp te zijn. Het schijnt 
nagenoeg ondoenlijk, omdat ten slotte een 
voorwerp zondereenige versiering, d.i. zonder 
zichtbare hulp van kunstenaarshand, toch 
mooi, dus een kunstvoorwerp kan zijn, alleen 
door zijn fraaien vorm. ' (1904)2 

Serlage gaf hiermee aan, dat voorwerpen 
zonder vertoon van de individuele stijl van een 
kunstenaar en zonder decoratie toch mooi en 
een kunstvoorwerp kunnen zijn . Met deze 
uitspraak maakte hij in feite de weg vrij voor 
de waardering van machinaal geproduceerde 
en ongedecoreerde voorwerpen. 

Wat waren voor Serlage de criteria om een 
voorwerp als kunstvoorwerp te beschouwen? 
Ten eerste moest de ontwerper ontroerd zijn 



door de 'idee' , voordat hij het voorwerp ging 
maken. Hij moest de behoefte hebben om het 
voorwerp aan een schoonheidsopenbaring te 
doen beantwoorden, waardoor de 
verwerkelijking van het goddelijke mogelijk 
werd . Serlage zag de 'idee' als de enige 
oorsprong van kunst. Om van een kunstwerk 
te kunnen spreken moest het voorwerp 
daarnaast ook nog voldoen aan de wetten van 
constructie, materiaal, techniek en kleur. 
Het voldoen aan deze wetten had, volgens 
Berlage, tot gevolg dat een voorwerp stijl 
bezat. Evenals Semper bedoelde Serlage niet 
een aan tijd en plaats gebonden vormentaal, 
een historische stijl, maar een eeuwige 
waarde. In het geval van een kunstvoorwerp 
sprak hij van een individuele stijl. 

de Griekse filosoof Plato (428/427-348/4 7 v. 
Chr.). Hij ging er van uit dat de 'idee ' van een 
bepaald voorwerp het oerbeeld was, waar alle 
aardse verschijningsvormen van afgeleid 
waren. 
Serlage verwierp het naturalisme en spoorde 
aan tot het zoeken naar het hogere en het 
voldoen aan bepaalde basisnatuurwetten. Dit 
kon uitmonden in gestileerde natuurvormen, 
maar ook in geometrische patronen. De 
natuurlijke en geometrische vormen waren 
vaak gebaseerd op een geometrisch 
ontwerpsysteem. Het door J.H. en J.M. de 
Groot geschreven boek Driehoeken bij 
ontwerpen van ornament voor zelfstudie en 
voorscholen (Amsterdam 1896) over het 
gebruik van ontwerpsystemen had zowel op 

H.P. Berlage, definitief ontwerp voor de Beurs te Amsterdam, 1898, coll. Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, Amsterdam. 

De kunstenaar moest het algemene in het 
bijzondere zoeken en ernaar streven 
'om in de dingen niet dat te zien wat de natuur 
werkelijk heeft gemaakt, maar datgene wat zij 
bedoelde te maken' (1919).3 
Deze suggestie van het bestaan van een soort 
oerbeeld, kwam overeen met de theorie van 
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Serlage als op andere kunstenaars grote 
invloed gehad. Het gebruik maken van een 
systeem, bijvoorbeeld een systeem van 
driehoeken, bij het ontwerpen van gebouwen, 
gebruiksvoorwerpen en ornament kwam veel 
voor in deze periode. Serlage had het ontwerp 
voor zijn Beursgebouw ook op een dergelijk 



driehoeksysteem gebaseerd. Een bepaald 
systeem kon zowel voor geometrische als 
voor gestileerde natuurvormen de basis zijn. 
Omdat bovenstaande principes door elke 
kunstenaar op zijn eigen manier worden 
toegepast, sprak Serlage in het geval van een 
kunstvoorwerp van een individuele stijl. 
Een voorwerp dat wel aan de wetten van 
constructie, materiaal, kleur en techniek 
voldeed, maar niet bedoeld was als 
kunstvoorwerp, bezat een objectieve stijl. Dit 
kon, volgens Serlage, het geval zijn bij een 
moderne machine met 
'een objectieve schoonheid, omdat het begrip 
door haar in vorm en dus stijl op de zuiverste 
wijze tot uiting komt' (1919). 
De automobiel bijvoorbeeld gold voor Serlage 
als een 
'waarlijke schoonheidsopenbaring van het 
gebruiksvoorwerp in dezen tijd' (1923). 4 

Spijker automobiel, 1911 , coll. Autotron, 
nationaal themapark vervoer, Rosmalen. 

Een gebouw dat voor een puur praktisch doel 
gebouwd was kon, volgens Serlage, ook deze 
objectieve stijl en schoonheid bezitten. 

Serlage was van mening dat stijl een 
eigenschap van voorwerpen zelf is; 
schoonheid daarentegen niet. Of op een 
bepaald voorwerp het predikaat 'schoonheid' 
van toepassing is, hangt volgens hem af van 
de tijd en van degene die dat beoordeelt. Over 
schoonheid schreef hij verder dat praktisch 
nut hierin een belangrijke rol speelt: 
'Niet al het praktische is schoon, maar wel is al 
het schoone praktisch ' (1919). 
Ook eenvoud is echter belangrijk: 
'kenmerk van het ware schoon' (1921 ). 
De waardering van schoonheid is een 
subjectieve aangelegenheid, waardoor het 
ook mogelijk is dat daarover getwist wordt. Dit 
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hield voor Serlage echter niet in dat bij 
schoonheidserkenning alleen gevoel komt 
kijken: 'een weten is noodig' (1921). Dit 
'weten' kan men verkrijgen door het 
bestuderen van historische stijlen. Voor 
Serlage bezat het Griekse volk de opperste 
cultuur, waarin overeenstemming heerste 
tussen het geestelijke en het stoffelijke leven. 
In zijn aanbeveling om historische stijlen te 
bestuderen en zijn bewondering voor de 
Griekse en Egyptische kunst week Serlage 
niet af van de theoretici uit de tweede helft van 
de 19de eeuw. Zijn verdienste was dat hij zich 
meer richtte op de principes dan op de 
vormen, hoewel hij rond 1900 nog een 
'Egyptische' stoel ontwierp. Hij bewonderde 
in de Egyptische meubels het gebruik van 
alleen maar rechte onderdelen. Hout in 
gebogen vormen werd door de kunstenaars 
van de constructieve richting afgewezen als 
ontkenning van de eigenschappen van het 
materiaal. Serlage bleef ook in zijn latere 
ontwerpen trouw aan het Egyptische principe. 

H.P. Serlage, Egyptische stoel, 1900-1902, 
coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 



H.P. Berlage, stoelen, ontworpen voor een 
kantoorgebouw te Leipzig, 1902, in: J. 
Gratama, Dr. H.P. Berlage bouwmeester, 
Rotterdam 1925. 

H.P.Berlage, studeerkamer, ontworpen voor 
een tentoonstelling te Leipzig, 1913, in: J. 
Gratama, Dr. H.P. Berlage bouwmeester, 
Rotterdam 1925. 

3.4 Kunst en maatschappij 

De cultuur en kunst van een volk kunnen zich, 
naar Berlages mening, alleen ontwikkelen op 
de voedingsbodem van een geestelijke 
grondslag. Als er geen eenheid van 
levensbeschouwing is, heeft die ontwikkeling 
geen kans van slagen. Vandaar dat Berlage, 
en vele met hem, in zijn eigen tijd ten gevolge 
van een 
'verwarring van inzichten, zoowel 
maatschappeljke als staatkundige en 
geestelijke ' (1 921) 
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een malaise in de kunsten meende te zien. 
Een aanwijzing voor die malaise was ook het 
feit dat er zoveel over kunst geschreven werd: 
'hoe kunstlozer een tijdperk, des te meer, 
daarentegen hoe kunstzinniger, des te minder 
over kunst wordt gesproken ' (1 91 9). 
Serlage zag voor de kunst geen rol in de 
maatschappij-hervorming die hij zich na de 
Eerste Wereldoorlog zag voltrekken. 
'De kunst is een aesthetische afspiegeling der 
maatschappelijke ideologie. (. .. )[Kunst is} 
geen oorzaak, maar gevolg van cultuur. ' 
(1923) 
Daardoor kan zij dus geen invloed op de 
maatschappij uitoefenen. De politiek kan dit 
wel, volgens Berlage. Een gunstige politieke 
sfeer was voor hem daarom ook voorwaarde 
voor de bloei der kunsten. 
De ontwikkeling in de maatschappij en dus 
ook in de kunsten ging van individualiteit naar 
algemeenheid: 
'Want de idee, welke als idealiteit aan de 
nieuwe maatschappij ten grondslag za/liggen, 
zal zijn de volstrekt democratische, de 
volstrekt maatschappelijke gelijkheid van 
allen, omdat de verwerkelijking dezer idee 
haar eigen noodzakelijkheid geworden is.' 
(1919) 
Serlage zag zijn Beursgebouw graag als groot 
gemeenschapshuis in de nieuwe, 
democratische maatschappij . Tegen Van den 
Bosch zou hij gezegd hebben dat hij het 'in 
diepste verlangen' altijd zo gekoesterd, 
ontwikkeld en gedacht had. In de nieuwe 
maatschappij zou een Beurs natuurlijk niet 
meer nodig zijn.s 
Dit democratische beginsel deed Serlage 
uiteindelijk de machine als het middel om 
gelijkheid van allen te kunnen bereiken 
verwelkomen. 
In het socialisme vond Serlage het 
democratische beginsel en een 'collectief 
geestelijk begrip' . Hij betreurde zeer dat het 
socialisme teveel politiek in plaats van 
sociaal-economisch werd gebruikt. 
De leidende rol binnen de kunsten in de 
nieuwe, democratische maatschappij was 
weggelegd voor de bouwkunst, omdat zij de 
maatschappelijke, democratische kunst was 
die aan alle verschillende kunsten een 
onderlinge eenheid kon geven. 
'De bloei der bouwkunst is de voorwaarde tot 
den bloei van alle andere kunsten. ' (1919) 
Het geheel van alle kunsten noemde Serlage 
de 'bouwende kunsten'. Dit idee van het 



Gesamtkunstwerk speelde al sterk in de 19de 
eeuw. Een reden hiervoor kan zijn dat in die 
tijd het ex- en interieur vaak een mengeling 
van allerlei stijlen te zien gaven. Serlage 
noemde dit 
'een babelschen torenbouw van 
stijlverwarring' (1904). 
Het begrip 'stijl', dat hij in deze context 
gebruikte, staat niet voor de objectieve, 
eeuwige waarde van een voorwerp, maar voor 
de historische stijl , waarin een voorwerp 
ontworpen is. 

3.5 De Ontwikkeling van een nieuwe stijl 

Serlage meende dat de eerste uitingen van 
een nieuwe stijl altijd in de eenvoudige 
huisraad te zien zijn. Vandaar breidt de stijl 
zich uit naar de andere bouwende kunsten. 
Aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe 
stijl kan een verandering in de maatschappij 
of het gebruiken van een nieuw materiaal zijn. 
Nieuw materiaal wordt eerst in oude vormen 
toegepast. Het duurt enige tijd voordat er 
nieuwe vormen en een nieuwe stijl ontstaan. 
In het begin van een nieuwe stijlperiode 
overheerst volgens Serlage de organische 
vorm, op het hoogtepunt van een stijl is er 
evenwicht tussen de vorm en het ornament, 
en in de vervalperiode is het ornament de 
overheersende factor en nemen de 
verschillende kunstdisciplines vormen van 
elkaar over. Als voorbeeld van dit laatste 
versch ijnsel noemde Serlage het gebruik van 
steunbeervormen in laat-Gotische 
gebruiksvoorwerpen. 

Na 1800 was er, volgens Serlage, geen 
nieuwe stijl meer ontstaan. In de versobering 
van vorm en ornament rond 1900 zag hij de 
belofte voor iets nieuws. De Art Nouveau
stijlen, die al voor 1900 waren ontstaan en alle 
pretendeerden een nieuwe stijl te zijn , kregen 
dat predikaat blijkbaar niet van Serlage. 
Zoals in bovenstaande alinea te lezen is, 
accepteerde Serlage het ornament in de 
kunst. In een eerder aangehaald citaat uit 
1904 is echter ook al zijn acceptatie van 
kunstvoorwerpen zonder ornament gebleken. 
De Oostenrijkse architect Adolf Loos 
(1870-1933) was een van de weinigen aan het 
begin van deze eeuw, die zich ook in die 
richting uitliet. Hij ging nog een stap verder 
dan Serlage door alle decoratie 
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Gotische monstrans, in: H.P. Serlage, Over 
stijl in bouw- en meubelkunst, Rotterdam 
1921. 

onvoorwaardelijk af te wijzen . In zijn artikel 
'Ornament und Verbrechen' uit 1908 noemde 
hij decoratie zelfs een misdaad. Zijn idee over 
schoonheid was vergelijkbaar met dat van de 



Italiaanse Renaissance-architect Leon 
Battista Alberti (1404-14 72), die rond 1450 
schoonheid had gedefinieerd als een 
zodanige harmonie van alle delen van een 
voorwerp dat niets kan worden toegevoegd of 
weggehaald zonder het geheel te schaden.s 
De Engelse Arts and Cr afts-leden Owen 
Jones en Christopher Dresser (1834-1904) 
waren van hetzelfde principe uitgegaan. 
Voor Loos was ornament iets dat toegevoegd 
wordt en schade aan het geheel berokkent. 
Alberti had dit niet zo bedoeld, want hij 
schreef dat de esthetische verschijning van 
een gebouw uit Schoonheid en Ornament 
bestaaP 
Met zijn belangrijke geschrift 'Ornament und 
Verbrechen' heeft Loos op de 20ste eeuwse 
architectuur en vormgeving grote invloed 

. gehad. Berlages ideeën over vorm, ornament 
en rationaliteit hadden een vergelijkbare 
invloed in Nederland. 
De theorieën van de groep kunstenaars die 
van 1917 tot 1931 rond het tijdschrift De Stijl 
bestond gingen voor een deel op die van 
Serlage terug. De naam, die Theo van 
Doesburg (1883-1931) aan het tijdschrift gaf, 
zou op Berlages begrip 'stijl' geïnspireerd 
zijn. 
Serlage wilde dat het ornament de constructie 
zichtbaar liet of liever nog benadrukte. Op 
meubels mochten panelen wel worden 
gedecoreerd, maar regels en stijlen niet, 
omdat die deel uitmaken van de constructie. 
Om de vorm en constructie duidelijk uit te 
laten komen, nam Serlage de decoratie vaak 
in het vlak op. Bij hout resulteerde dat in 
insnijding of inlegwerk. Fineer (een dun laagje 
duur hout op een goedkopere ondergrond) 
keurde hij af, omdat dat het materiaal meer 
doet schijnen dan het is: 
'oppervlakkige schoonheid is geen 
schoonheid' (1904). 
Datzelfde gold voor andere technieken van 
bedrog en imitatie, 'marmeren', vergulden 
e.d. 
Omdat decoratie 'het individueele deel der 
bouwkunst' vormt, is het volgens Serlage ook 
'het veranderlijke' (1919). Elke stijl heeft zijn 
eigen decoratie en daardoor zijn verschillende 
stijlen het best door de decoratie uit elkaar te 
houden. 
'Trouwens het geheele ornament, {is} ten slotte 
het meest spreekende teeken van alle 
stijlverschil ... ' (1904) 
Uit de geciteerde uitspraken van Serlage lijkt 
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H.P. Berlage, paneel met houtsnijwerk in de 
Beurs, ca. 1903, in: J. Gratama, Dr. H.P. 
Berlage bouwmeester, Rotterdam 1925. 

het alsof hij een ontwikkeling naar 
ornamentloze en machinale kunstproduktie 
voorzag en toejuichte. Toen een dergelijke 
kunstproduktie in de jaren '20 was ontstaan, 
wees hij deze echter af. Hij heeft zelf ook nooit 
ornamentloze kunst ontworpen. Door deze 
tweeslachtige houding legde hij duidelijk de 
verbinding tussen twee kunsttijdperken. 

3.6 Kunst en de machine 

In het eerste kwart van deze eeuw vond er in 
Berlages ideeën geen echte ontwikkeling 
meer plaats. In zijn werk uit 1904 waren zijn 
theorieën tot volwassenheid gekomen, 
hetgeen samenviel met het vinden van een 
eigen stijl, die in de Beurs tot uiting kwam. 
Een uitzondering op de continuïteit in zijn 
gedachten werd gevormd door zijn ideeën 
over massaproduktie en handwerk. 
In 1904 stond hij nog sceptisch tegenover de 
industrie, 
'welke het handwerk heeft verwoest, met haar 
massafen prulleboef alle kunst omver heeft 
gelopen, en met haar grenzenloos 
onoordeelkundige versieringswoede, alle 
onderscheidingsvermogen heeft weggevaagd' 
(1904). 
Serlage erkende echter wel: 
'Onvoorwaardelijk als geen kunst 
beschouwen, al datgene wat door de machine 
wordt voortgebracht, is toch ook niet vol te 
houden.' (1904) 



Even verder in dezelfde publikatie moest hij 
toegeven dat in Europa zowel de machinale 
produktie als het handwerk toonbeeld van 
lelijkheid waren, terwijl oosters handwerk wel 
mooi was. Het zou dus rechtvaardiger zijn om 
de ontwerpers en fabrikatnen in plaats van de 
machine deze lelijkheid aan te rekenen. 
In 1923 signaleerde Serlage dat de discussie 
over massaproduktie en handwerk nog steeds 
bestond. Toen betreurde hij het dat de 
uitkomst tot dan toe meestal ten gunste van 
het handwerk was uitgevallen. Het was, 
volgens hem, een groot misverstand dat men 
de machine zoveel slechts had toegedicht; 
men moest de mens achter de machine ter 
verantwoording roepen. Serlage was toen van 
mening dat de esthetische idee in de 
toekomst ook in het massaprodukt tot uiting 
zou komen. 

De eis van schoonheid, die door Berlage_aan 
het massaprodukt werd gesteld was 
'niet die van het kunstprodukt, maar de eisch 
der eenvoudige schoonheid, de meer 
vanzelfsprekende, de schoonheid waaraan 
alle gedachte aan kunst moet zijn opgeheven' 
(1923). 
De machine vond hij zeer geschikt om deze 
eis in te willigen. Het produkt zou 
democratisch, voor iedereen bereikbaar 
worden en door veralgemening van de vorm 
een grote schoonheid bezitten. Het ornament, 
als dat überhaupt nog zou worden toegepast, 
zou voornamelijk geometrisch van aard zijn, 
omdat dit het best bij de veralgemening van 
de machinale vorm past. De plant als motief 
voor decoratie had afgedaan. 

Om aan te tonen dat hij niet de eerste en 
enige was die streefde naar een 
democratische kunst haalde Serlage Ruskin 
aan, die ondanks zijn afkeer voor de machine 
ook naar het algemene gestreefd had. Ruskin 
had, zo citeerde Berlage, gesproken over 
'het verheven voorrecht, de kracht en 
heerlijkheid der kunst tot op zekere hoogte ook 
de massa te doen bereiken' (1923). 
Serlage voorspelde zelfs het geheel 
verdwijnen van het handwerk; ook unica 
zouden machinaal geproduceerd worden in 
de toekomst. 
Machinale produktie moest aan drie 
voorwaarden voldoen: 
1. er moest niet méér geproduceerd worden 

dan noodzakelijk was, 
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2. winst mocht geen doel op zich zijn, 
3. produkten moesten door kunstenaars 

ontworpen worden. 

In Inleiding tot de kennis van de ontwikeling 
der toegepaste kunst uit 1923 gaf Serlage een 
aantal industrieën en produkten als 
voorbeeld. Hij was zeer te spreken over de 
machinaal vervaardigde kunstprodukten van 
de Glasfabriek Leerdam. Met name het 
persglas van de architect K.P.C. de Bazel 
(1869-1923) voldeed aan zijn eisen. Hetzelfde 
gold voor machinaal vervaardigde metalen 
produkten van Jan Eisenloeffel (1876-1957). 

K.P.C. de Bazel, servies, persglas, uitv. 
Glasfabriek Leerdam, 1920, coll. Nationaal 
Glasmuseum, Leerdam. 

Serlage voorzag wel hevige tegenstand tegen 
de komende veranderingen, 
'omdat er niets zo zwaar valt als de 
aanvaarding van veranderingen, die ingaan 
tegen wat men heeft leeren liefhebben en 
bewonderen' (1923). 
Blijvend verzet tegen het onafwendbare 
noemde hij een 'bewijs van bekrompenheid'. 

3. 7 Samenwerking kunst, handel en 
industrie 

Voor Serlage sprak het vanzelf, dat 
'voor de voortbrenging van het 
gebruiksvoorwerp, zooals dat in de toekomst 
in zijn idealiteit zal worden verlangd, als 
massaprodukt economisch, in het gebruik 
praktisch, en van aanblik schoon, de 
kunstenaar, hij die het voorwerp à priori moet 
scheppen, zich zal hebben te verstaan met 
den machineingenieur zoowel als met den 
fabrieksleider' (1 923). 

Serlage heeft zelf nauwelijks massaprodukten 



ontworpen, met het gevolg dat zijn 
socialistische ideaal van goede, voor iedereen 
- vooral voor arbeiders - bereikbare 
produkten, niet in vervulling is gegaan. Een 
van de oorzaken kan zijn geweest, dat de 
mogelijkheden nauwelijks aanwezig waren. 
Deze discrepantie tussen ideaal en 
werkelijkheid was niet alleen bij Serlage 
aanwezig. Hetzelfde was het geval geweest 
bij William Morris en de Arts and Crafts 
Movement Ook het werk van Jac. van den 
Bosch en 't Binnenhuis was oorspronkelijk 
bedoeld voor arbeiders, maar is daar nooit 
terecht gekomen. In zijn geval is dat niet zo 
verwonderlijk , aangezien hij tegen 
massaproduktie was: 
'Maar welwenschik in het belang voor den 
bloei van ieder ambacht, dat het mechanische 
zóó ontwikkeld mag worden, dat al het werk 
dat nodig is om een ontwerp te maken, en den 
mensch te veel tijd rooft, en even goed door de 
machine ja misschien door deze zelfs beter, 
gedaan kan worden, doch dat de afwerking 
waardoor het voorwerp pas een gedachte
stuk, een levend kunstwerk wordt, absoluut 
door den kunstenaar zelf gedaan wordt. 
Daardoor is het alleen mogelijk een kunstwerk 
te verkrijgen, waarvan bezieling uitgaat. '8 

Door deze aandacht voor de afwerking waren 
de produkten van 't Binnenhuis, waarvan Van 
den Bosch directeur was en waar ook 
ontwerpen van Serlage werden uitgevoerd, 
ca. tien maal zo duur als wat in die tijd als 
normaal gold . De meeste arbeidersgezinnen 
waren in die tijd alleen in het bezit van een 
eettafel en een paar stoelen, en niet van 
ameublementen , zoals die door 't Binnenhuis 
werden ontworpen. 

Over het algemeen waren Berlages 
geschriften van puur theoretische aard. Hij 
noemde bijna nooit voorbeelden, die wel of 
niet met zijn ideeën overeen kwamen. Een 
uitzondering hierop vormde de Inleiding tot de 
kennis van de ontwikkeling der toegepaste 
kunst uit 1923. De tekst werd oorspronkelijk 
door hem uitgesproken tijdens vijf 
voordrachten voor studenten der 
Nederlandscha Handelshoogeschool te 
Rotterdam. Serlage meende dat de koopman 
meer diende te weten over 
gebruiksvoorwerpen dan in de praktijk 
meestal het geval was. Hij zou dan de juiste 
waarde van de produkten kunnen schatten en 
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Interieur van een arbeiderswoning, ca. 1900, 
foto: coll. Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 

op basis daarvan een bijdrage leveren aan de 
verspreiding van goede produkten. Morris en 
Ruskin hadden, volgens Berlage, een grote 
fout gemaakt door de handel te bespotten en 
niet in de hervorming van de kunst te willen 
betrekken. 
In het laatste deel van zijn voordrachten 
behandelde Serlage de stand van zaken wat 
betreft samenwerking van kunstenaars en 
industrieën in een aantal kunsttakken . 
Wat de bevordering van deze samenwerking 
betreft, prees Serlage de in 1907 opgerichte 
Deutsche Werkbund, waarvan zowel 
kunstenaars, waaronder hijzelf, als 
uitvoerders en industriëlen lid waren. 
Inmiddels had de in 1904 opgerichte 
Nederlandscha Vereeniging voor Ambachts
en Nijverheidskunst (VANK), die de belangen 
van ontwerpers diende en de samenwerking 
met de industrie probeerde te verbeteren, een 
college van advies ingesteld om 
opdrachtsgevers voor te lichten. Uit de naam 
van de vereniging blijkt overigens dat in die 
tijd de term 'nijverheidskunst' alleen nog voor 



industrieel vervaardigde kunstvoorwerpen 
werd gebruikt en dus een zelfde soort 
betekenis als 'kunstnijverheid' had gekregen. 
In navolging van de Deutscher Werkbund 
ontstond in Nederland het voornemen de 
Driebond op te richten, waarin kunstenaars, 
industriëlen en handelaars verenigd zouden 
moeten worden. Door het uitbreken van de 
oorlog in 1914 kwam daar echter niets van . 

De textiele kunst 

De industrialisatie in de textielsector vorderde 
gestaag. Hiertegen was in de kledingindustrie 
weinig verzet. Het industriële produkt was 
namelijk slechts een halffabrikaat, dat daarna 
'verbizonderd' werd op ambachtelijke wijze 
door er kledingstukken van te maken. Op die 
manier was geen sprake van eenvormigheid . 
Serlage keurde mode in het algemeen af als 
louter winstbejag, vooral de mode in de 
kleding. Bijna alle modieuze kleding werd 
door hem onpraktisch en te opvallend 
gevonden. Hij vreesde ook dat er weinig 
verbetering zou komen zolang de 
modemagazijnen het voor elkaar kregen dat 
men in een volgend seizoen precies het 

tegenovergestelde mooi vond. 
Tegenover het modieuze middag- en 
wandeltoilet zette hij de sportkleding en het 
uniform, die zich als gebruiksvoorwerp wel 
hadden aangepast aan hun functie en aan de 
eigentijdse eis van veralgemenisering van de 
kunst. 

In het textiel voor gebruik in het interieur zag 
Serlage al enkele goede voorbeelden van 
samenwerking tussen kunstenaar en 
industrie. Deze samenwerking was echter nog 
niet vanzelfsprekend . 
Als groot voordeel van machinaal geweven 
textiel noemde Serlage het feit dat, wanneer 
men twee banen stof naast elkaar wilde 
gebruiken, de motieven tenminste doorliepen. 
Bij handgeweven textiel was dat lang niet 
altijd het geval. Hij vond handwerk textiel 
overigens niet mooier of beter dan industrieel 
textiel. 
De Helmondse textiel fabriek van P.F. 
Fentenervan Vlissingen kwam, volgens 
Berlage, de eer toe het eerst een kunstenaar 
een opdracht voor een machinaal te 
vervaardigen stof gegeven te hebben. Michel 
Duco Crop (1863-1901) ontwierp voor deze 

Ontwerpen voor modieuze kleding, 1923, coll. Nederlands Kostuummuseum, Den Haag. 
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fabriek tussen 1894 en 1899 patronen voor 
bedrukte cretonnestoffen. 

Sportkleding, 1923, foto: coll . Nederlands 
Kostuummuseum, Den Haag. 

Als andere goede voorbeelden noemde 
Serlage o.a. de ontwerpen van 'de bekende 
kunstenaar' Theedoor Celenbrander 
(1841-1930) voor de Deventer Tapijtfabriek, 
van Theedoor Nieuwenhuis (1866-1951) voor 
de Hengeloscha Trijpweverij en de ontwerpen 
van de firma Schellens & Marto te Eindhoven. 

C. Lion Cachet, meubelstof Toreador, uitv. 
Schellens & Marto, ca. 1910, coll. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 
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De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken te 
Rotterdam kwamen rond 1920 
'tot een regelmatig voortbrengen van tapijten, 
voor welke de arbeid van den kunstenaar op 
eigen initiatief en eigen risico wordt gezocht; . .. . 

J. Gidding, tapijt, uitv. Koninklijke Vereenigde 
Tapijtfabrieken, 1920, in: H.P. Berlage, 
Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der 
toegepaste kunst, Rotterdam 1923. 

Th. Nieuwenhuis, kussen, uitv. Hengelosche 
Trijpweverij, ca. 1910, coll . Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 



J . Gidding, Tuschinski-tapijt, 1921 , coll. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 

De ceramieke kunst 

Serlage karakteriseerde de 19de eeuw als 
'het kunstlooze tijdperk, dat der burgerlijke 
trekpotten en theepotten, wijn- en 
waterglazen, pendules met coupes, kortom 
het geheele huishoudelijke apparaat, hetwelk 
de woonkamers versiert van het tijdperk dat 
achter ons ligt. En nu is ook daarin door de 
moderne beweging een opruiming gehouden 
en hebben wij een evolutie beleefd naar een 
kunstige ceramiek ' (1923). 
Zoals ook uit bovenstaand citaat blijkt, 
rekende Serlage metalen potten, glaswerk, 
aardewerk en porselein tot de ceramieke 
kunst. 

C. van der Hoef, vaasje, Amstelhoek, ca. 
1895, coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

37 

Th. Colenbrander, vaas, uitv. Rozenburg, ca. 
1900, coll. Stedelijk Museum; Amsterdam. 

De nieuwe aardewerkfabrieken De 
porceleijne fles (Delft), Rozenburg (Den Haag, 
met o.a. Celenbrander als ontwerper) en 
Amstelhoek (Amsterdam, met o.a Van der 
Hoef (1875-1933) als ontwerper) werkten veel 
met kunstenaars samen. 

J. Eisenloeffel, ambachtelijk vervaardigde 
waterketel, koper, ca. 1910, coll. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 



Metalen water- en theeketels van Jan 
Eisenloeffel, die 
'zoo wel technisch als aasthetisch volkooroen 
het karakter hadden van het massavoorwerp' 
(1923) 
hadden veel invloed op de keramiek. Serlage 
betreurde het dat veel van die voorwerpen 
niet in massa geproduceerd zijn. Hij 
vermoedde dat dit wegens een geldkwestie 
niet was gebeurd. 
De ontwerpen voor het reeds genoemde 

C. de Lorm, kaasstolp, uitv. Glasfabriek 
Leerdam, 1919, in: H.P. Berlage, Inleiding tot 
de kennis van de ontwikkeling der toegepaste 
kunst, Rotterdam 1923. 

De tektonische kunst 

In beginsel is er, naar Berlages mening, 
technisch geen verschil tussen bouwwerk en 
meubilair; de stijlkundige eigenschappen en 
het materiaalgebruik zijn hetzelfde. Meubilair 
behoort tot de tektonische kunst en gebruikt 
hout als belangrijkste materiaal. 
Berlage meende dat het zeer moeilijk is 
veranderingen in de meubelstijl teweeg te 
brengen, omdat men zich over het algemeen 
zeer hecht aan meubels. De meest 
persoonlijke voorbeelden van kunst zag 
Berlage dan ook in de meubelkunst. De 
vereiste veralgemenisering was al wel in het 
metalen kantoormeubilair te zien, dat een 
stijlkundige eenheid vormde met de zakelijke 
gebouwen. Hij juichte het ook toe dat het 
fabrieksgebouw binnen de schoonheidssteer 
van de bouwkunst was geplaatst. 
Volgens Berlage sloten de nieuwe, industrieel 
vervaardigde vervoermiddelen goed aan bij 
de nieuwe tijd. Jammer was alleen dat de 
interieurs van een aantal van deze 
vervoermiddelen nog de oude waarden 
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persglas van De Bazel, uitgevoerd door de 
glasfabriek Leerdam, noemde hij als 
volkomen aan het machinaal vervaardigde 
karakter voldoende voorbeelden. Ook andere 
produkten van de glasfabriek waardeerde 
Berlage, zoals een kaasstolp van C. de Lorm 
(1875-1942). 

C. de Lorm, waterstel, uitv. Glasfabriek 
Leerdam, 1917, coll. Nationaal Glasmuseum, 
Leerdam. 

vertegenwoordigden. Als voorbeeld van deze 
'onharmonische schoonheid' noemde hij een 
scheepsinterieur van de ontwerper C.A. Lion 
Cachet (1864-1945). 
'Deze details [klassieke zuilen en dergelijke], 
die notabene aan een vaste architectuur, en 
dan nog wel van steen zijn ontleend, doen bij 
kalme zee een huisinterieur vermoeden, en bij 
stormweer zeker niet aan een rustig verblijf 
denken. Er is dan ook een volkomen 
aasthetisch conflict tusschen deze vertrekken 
en het industrieale karakter van het schip. En 
dit is natuurlijk niet te verdoezelen door allerlei 
zelfs prachtige bijkomstigheden van 
sculpturale en picturale versiering, zooals die 
in scheepsruimten door den voortrefte/ijken 
kunstenaar Uon Cachet zijn gemaakt.' (1923) 
Het interieur van de restauratiewagen voor de 
lijn Batavia-Soerabaya, dat Willem Penaat 
(1875-1957) voor de Koninklijke fabriek van 
rijtuigen en spoorwagens J.J. Beynes 
ontwierp, sloot volgens Berlage wel aan bij 
het vervoermiddel. 



C. Lion Cachet, muziekzaal in stoomschip 
J .Pzn. Coen , uitv. H.P. Mutters &Zn., 1915, 
in: H.P. Berlage, Inleiding tot de kennis van de 
ontwikkeling der toegepaste kunst, Rotterdam 
1923. 

W. Penaat, restauratiewagen, uitv. 
Koninklijke Fabriek van rijtuigen en 
spoorwagens J.J. Beynes, 1916, in: 
H.P. Berlage, Inleiding tot de kennis van de 
ontwikkeling der toegepaste kunst, Rotterdam 
1923. 

De meubelfabrieken H. Pander & Zonen en 
H.P. Mutters, beide gevestigd te Den Haag, 
werden door Berlage genoemd als fabrieken, 
waar met kunstenaars samengewerkt werd. 
De architect H. Wouda (1885-1947) werkte 
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voor Pander. Behalve moderne meubels 
werden bij Pander echter ook meubels in neo
stijlen gemaakt. Serlage zweeg hierover, 
hoewel hij meubels in neo-stijl sterk afkeurde. 
Verder noemde Berlage als goede 
voorbeelden o.a. de speelgoedfabriek Olanda 
te Amsterdam, 't Binnenhuis, de ontwerpen 
van K.P.C. de Bazel voor 
meubileringinrichting De Ploeg, de 
metaalwerkplaats van Winkelman & van der 
Bijl te Amsterdam en N.V. Gispen's fabriek 
voor metaalbewerking te Rotterdam. 
Het is opvallend , dat zelfs in 1923 bij de 
genoemde voorbeelden nog veel handwerk 
genoemd werd. Zoals we al eerder gezien 
hebben, werd bijvoorbeeld in 't Binnenhuis de 
machine nauwelijks gebruikt. 

Meubelen, tweede helft 19de eeuw, in: . 
H.P. Berlage, Inleiding tot de kennis van de 
ontwikkeling der toegepaste kunst, Rotterdam 
1923. 

K.P.C. de Bazel, interieur huis van familie 
Menko te Enschede, ca. 1915, foto: coll . 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 



W.H. Gispen, hanglamp, uitv. Gispens fabriek 
voor metaalbewerking, 1920, in: H.P. Berlage, 
Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der 
toegepaste kunst, Rotterdam 1923. 
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H.J. Winkelman, klok, uitv. Winkelman & van 
der Bijl, ca. 1910, col I. Stedelijk Museum, 
Amsterdam . 

Typografie en reclamekunst 

Als vierde kunstgebied behandelde Serlage 
de typografie en reclamekunst Het vierde 
gebied van de indeling van Semper, de 
stereometrische kunst, behandelde hij niet, 
omdat deze zich uitsluitend tot de bouwkunst 
bepaalde. 

In de typografie was de machinale 
massavoortbrenging, volgens Berlage, het 
meest vergevorderd. Serlage was zeer te 
spreken over het moderne drukwerk, de 
boekbanden en lettertypen en de eenheid die 
deze vormden. 
Vanaf 1912 ontwierp de typograaf S.H. de 
Roos (1877-1962) een hele serie nieuwe 
lettertypen voor de Lettergieterij Amsterdam. 
Het eerste type was de Hollandscha 
MediaevaL Dit betekende een revolutie in de 
Nederlandse typografie; daarvóór had men 
bijna uitsluitend van in het buitenland 
ontworpen lettertypen gebruik gemaakt. 



HOLLANDSCHE MEDIAWAL EN CURSIEF 

DE SIERKUNST 
Corps 36 

EEN BLIK OP DE PROEVEN VAN 
de gieterij afkomstig, doet tevens zien, 
hoe ook hierover de inzichten van den 
ontwerper hebben gewaakt; een omstan
digheid die afzonderlijk is te vermelden eo •• , 

16 
m" 

HET BLIJKT OOK UIT DEZE TEEKENINGEN 
de groote zorg, om het karakter der letters in de ver~ 
schillende grootten toch telkens tot zijn recht te doen 
komen. De vennen van een kleine letter vergroot vol
doen niet, evenmin, als die van een groote verkleind. 
Elk heeft zijn afzonderlijke eischen, waarmede de RCX>s 
op gelukkige wiJze steeds rekening heeft gehouden. 

ER IS WEL BEWEERD, DAT DE ROOS' LETTER EEN 
zakelijk, en daarmede een in het bijzonder hollandsch karakter 
zoude eigen zijn. Ik kan dat, vooral nu d~ verschillend~ corpsen 
en ook de cursief voltooid zijn, niet inzien Zij is gelukkig meer 
dan zakelijk en specifiek hollandsc:h. zij doet blijken van een 
vormgevoel van een lenigen, opgewekt-sierlijken aard en dit 
g~voegd bij haar. zekrr. niet hollandsch-11re~mde maatvasth~id 

Moderne Schilderijen en Etsen 

2-puntsmterhme 

Corps 12mtt 
2-pu.ntsintcrlimt 

Corps 10 md 
2-puntsinterlinLt: 

Corp:~20 

S.H. de Roos, Hollandse Mediaeval, 1912, in: 
A. Stols, Het schoone boek, Rotterdam 1935. 

Het inschakelen van kunstenaars was in de 
reclamekunst, waartoe o.a. affiches en 
verpakkingen behoorden, al enige tijd vrij 
gebruikelijk. In Berlages tijd werd dit zelfs al 
door grote organisaties overgenomen. 
Hij noemde hiervan als voorbeelden de 
affiches voor de Delftsche Slaoliefabriek van 
de schilder Jan Toorop (1858-1928), het 
affiche van Ferdinand Hart Nibbrig 
(1866-1915) voor Simplex-rijwielen en de 
affiches van Theo Molkenboer (1871-1920) 
voor de Algemeene Levensverzekering
Maatschappij Providentia en voor boekbinder 
Van Bommel. Ook waren er ondernemingen 
die alle reclame-activiteiten in de handen van 
één persoon gaven, bijvoorbeeld de firma 
Wed. G. Oud te Purmerend met de graficus 
Jac. Jongert (1883-1942) en de Hollandsche 
draad- en kabelfabriek met J.B. Heukelom 
(1875-?). 
Op een tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam in 1920 over kunst in 
de reclame bleek hoeveel zeer 
gerespecteerde kunstenaars zich met deze 
materie bezighielden. Behalve van de al 
genoemde kunstenaars werd werk getoond 
van o.a. Theo van Doesburg, Jan Sluyters, 
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Michel de Klerk, Piet Zwart, Matthijs Wiegman 
en Theo Wijdeveld. 

J. Toorop, affiche voor Delftsche slaolie, 
1895, coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

3.8 Conclusie 

Het werk en de ideeën van Serlage vormden 
tezamen een van de schakels tussen de 19de 
en de 20ste eeuwse kunst en theorieën. 
Zijn ideeën over stijl, eenvoud en waarheid in 
de kunstnijverheid, over kunst en 
maatschappij en de 'regels', die hij voor 
kunstenaars opstelde (materiaal, functie en 
techniek moesten vorm bepalen; techniek 
diende met materiaal overeen te stemmen) 
sloten duidelijk bij de 19de eeuw aan. In zijn 
acceptatie van machinale produktie en 
engedecoreerde voorwerpen wees hij vooruit. 
Later zouden anderen hieruit de 
consequenties trekken. 



NOTEN 

1. Zie o.a. E. Viollet-Je-Duc, Entretiens sur 
l'architecture, 1863-1872. 

2. H. P. Berlage, Over stijlinbouw-en 
meubelkunst, Rotterdam 1921 (eerste druk 
1904). Hierna wordt de literatuurverwijzing 
alleen in de tekst gegeven door middel van het 
aangeven van het jaar van eerste uitgifte: 
(1904). 

3. H.P. Berlage, Schoonheid in samenleving, 
Rotterdam 1919. Hierna wordt de 
literatuurverwijzing alleen in de tekst gegeven 
door middel van het jaar van uitgifte: (1919). 

4. H. P. Berlage, Inleiding tot de kennis van de 
ontwikkeling der toegepaste kunst. Een 
cultuurstudie van dezen tijd, Rotterdam 1923. 
Hierna wordt de literatuurverwijzing alleen in de 
tekst aangegeven door middel van het jaar van 
uitgifte: (1923). 

5. L Tibbe, 'Jac. van den Bosch als theoreticus in 
het voetspoor van Ruskin, Morris en Crane' , 
tent. cat.Assen (Drents Museum), Jac. van den 
Bosch 1868-1948,Assen 1987. 

6. Schoonheid is ' ... the harmony of all parts 
achieved in such manner that nothing could be 
added ortaken away or allered except tor the 
worse' . The Architecture of Leon Battista Alberti 
in Ten Books, London 1726. Vertaling uit het 
Latijn. 

7. R. Wittkower, Principlesin the Age of Humanism, 
London 1973. 

8. Jac. van den Bosch, 'Nationale Kunst ', Onze 
Kunst, 6(1907), p. 138. Zie hierover ook: C. 
Schoemaker, 'Meubels en interieurontwerpen', 
tent. cat. Assen (Drents Museum), Jac. van den 
Bosch 1868-1948, Assen 1987, pp. 44-85. 
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ELIASP~BOMMEE 
BOEKBINDER 

KERKSTRAAT 5~ 
AMSTERDAM 

.""' ' ·.: 

Th. Molken boer, affiche voor de boekbinder 
E.P. van Bommel, 1897, coll. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 



Paul Brom berg, propagandist van de moderne 4 
1 

beweging 
4.1 De binnenhuisarchitect Paul Bromberg 
(1893-1949) 
Paul Bromberg werd in 1893 geboren te 
Amsterdam. In de meubelhandel van zijn 
vader kon hij al van jongs af affiniteit met de 
woninginrichting ontwikkelen. Op twintigjarige 
leeftijd opende Bromberg zijn eigen bureau 
voor binnenhuisarchitectuur aan de 
Amsterdamse Van Baerlestraat. Tijdens een 
verblijf te Berlijn van 1908 tot 1909 had hij zijn 
eerste praktische ervaring opgedaan in het 
meubelontwerpen.Om zich verder in het vak 
te bekwamen ging Bromberg in Amsterdam in 
de leer bij de architect J.L. van lshoven 
(1870-1931 ). Ongetwijfeld kwam Bromberg 
via deze vriend en tijdgenoot van Jac. van den 
Bosch in aanraking met de ideeën over de 
Nieuwe Kunst, met name die van Serlage en 
zijn geestverwanten., 

Paul Brom berg, kast, c.1918, in: Levende Kunst 
1 (1918), pp. 137-146. 

De meubels die Bromberg aan het begin van 
zijn loopbaan ontwierp, getuigen sterk van 
rationalistische opvattingen ten aanzien van 
vormgeving. Afbeeldingen van zijn eerste 
interieurs tonen dat hij zich terdege bewust 
was van de mogelijkheden om uitgaande van 
het architectonische karakter van ruimten een 
harmonisch totaalbeeld te verwezenlijken. 
Brombergs ontwerpen trokken vooral 
aandacht door de soepele lijnwerkingen en de 
vindingrijkheid om het praktische gebruik 
mogelijk te maken. Het was voor Joseph de 
Leeuw, directeur van de firma Metz & Co, 
aanleiding om Bromberg een functie aan te 
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bieden als hoofd van de afdeling 
Kunstnijverheid en Woninginrichting. Van 
1918 tot 1924 ontwierp Bromberg onder zijn 
eigen naam meubels en interieurs voor deze 
firma, terwijl hij tevens verantwoordelijk was 
voor de inkoop van de 
kunstnijverheidsartikelen. Daarna was hij tien 
jaar als binnenhuisarchitect verbonden aan 
de afdeling Moderne Interieurkunst van de 
firma H. Pander & Zonen te Den Haag. 
Hoewel zijn stijl zich gedurende die tijd ging 
ontwikkelen tot een van het luxueuze genre, 
op grond van de aard van de bedrijven, bleef 
het rationalistische principe als basis bij het 
ontwerpen duidelijk aanwijsbaar. 
In de loop van zijn carrière ontwierp Bromberg 
vele meubels, interieurs voor woningen, 
kantoren, theaters, stands en 
tentoonstellingen, en verschillende 
toneeldecors.2 

Paul Bromberg, artsenspreekkamer met 

boekenberging op galerij (Giso-verlichting naar 

ontwerp van W.H. Gispen en metalen stoel uit de 
Thonet-collectie), 1936, foto: part. coll. 

Door de aard van zijn werk is Bromberg niet 
echt een avantgardist te noemen; hij was 
echter wel tot over de landsgrenzen een 
bekend binnenhuisarchitect. Zijn werk kreeg 
door deelname aan diverse exposities en door 
een groot aantal publikaties veel bekendheid. 
Toch zou hij met name opvallen door de vele 
boeken en artikelen over de eigentijdse 
vormgeving van gebruiksartikelen, interieurs 
en architectuur en over kwesties, die hiermee 
nauw verbonden zijn, zoals opleidingen en 
beroepspraktijk. 



Paul Bromberg, gefotografeerd door Erwin Blumenfeld, begin jaren dertig. 
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Paul Bromberg, stand voor de Raad van Arbeid op de 38e Jaarbeurs te Utrecht, 1938, foto: coll. Stedelijk 
Museum Amsterdam. 

4.2 De publikaties van Paul Bromberg 

In het schrijven over eigentijdse vormgeving 
zag Bromberg een middel om de nieuwe 
idealen aangaande de visualisering van de 
nieuwe levensvormen openbaar te maken. 
Zijn lust tot schrijven was al tijdens zijn 
middelbare schooltijd naar voren gekomen 
toen hij een schoolkrant had opgericht. Vele 
publikaties zouden er van zijn hand 
verschijnen; thans zijn er meer dan 700 
bekend. 
Voor zover te achterhalen schreef hij zijn 
eerste bijdrage in 1918 voor het tijdschrift 
Levende Kunst. Dit 'Nederlandsch 
Maandschrift, gewijd aan de hedendaagscha 
bouwkunst, nijverheidskunst en alle verdere 
kunstuitingen, welke in verband staan met 
onze samenleving' werd vrijwel gelijktijdig 
opgericht met De Stijl en Wendingen. De 
hoofdredacteur was de architect Co Brandes 
(1884-1955). Ook Serlage en de medewerkers 
van de De Stijl Jan Wils (1891-1972) en Vilmos 
Huszár (1884-1960) publiceerden in dit blad, 
dat tot 1919 verscheen. 
Op uiteenlopende wijze trachtten 
verschillende kunstenaars in die naoorlogse 
tijd hun idealistische verwachtingen ten 
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aanzien van een nieuwe toekomst voor kunst 
en maatschappij te verwoorden. 
Terwijl in Oe Stijl de toekomstverwachtingen 
en het harmoniebeginsel sterk verabsoluteerd 
werden beschreven, bleken anderen te 
zoeken naar oplossingen uitgaande van de 
sociale, economische en politieke 
werkelijkheid. De architecten/ontwerpers van 
de Amsterdamse School, waarvoor 
Wendingen de spreekbuis was, danken hun 
socialistische image vooral aan hun nauwe 
contacten met de SOAP-bestuurders, die hun 
stempel drukten op de woningbouw in de 
hoofdstad. Bovendien klonken sociaal
democratische opvattingen sterk door in het 
werk van vele kunstnijveren, aangesloten bij 
deVANK. 
Dat de esthetische verwarring en het 
individualisme, zoals die leefden onder de 
kunstenaars, vanzelfsprekend de aanleiding 
waren voor de esthetische bandeloosheid 
onder het volk, was voorT. Landré, een van 
de oprichters van de VANK, duidelijk.3 Als 
overtuigd socialist zag hij in cultuureducatie 
een belangrijke taak voor de kunstenaars: 
'Er zijn tenslotte maar weinig menschen, in 
wie, bij hun geboorte, het zuiver esthetisch 
gevoel, dat men goede smaak noemt, zóó 



sterk aanwezig is dat het in staat zou zijn zich 
zelfstandig te ontwikkelen in normalen richting. 
Bij de meesten moet dat gevoel worden 
ontwikkeld door beïnvloeding van buiten, en 
het zijn de kunstenaars, - d.w.z. de 
menschen met een eigen sterk esthetisch 
gevoel (en macht om dat gevoel tot uiting te 
brengen) - van wie die invloed moet uitgaan 
(. .. ) Want schoonheid is niet maar een luxe, 
zij is een noodzakelijke levensbehoefte, zonder 
welke wij gaan lijden aan een geestelijke 
uithongering, waarin wij totaal verteren en 
verdorren. En hoe moeten wij genieten, 
wanneer wij de bekwaamheid, de geschiktheid 
missen om schoonheid te onderscheiden!' 

Om dit doel te bereiken werden reeds vanaf 
het begin van deze eeuw tentoonstellingen 
georganiseerd, onder andere door de 
vereniging Kunst aan het Volk in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam.4 De veelal 
paternalistische houding, die hieruit sprak, 
bleek echter op het publiek weinig effect uit te 
oefenen. De vraag naar kwalitatief goede 
eigentijdse vormgeving liet te wensen over, 
waardoor in hoofdzaak inferieur huisraad 
werd geproduceerd. Tot de andere 
propagandamiddelen die vervolgens werden 
aangewend behoorden lezingen en 
publikaties. 
Door goede voorbeelden openbaar te maken 
en deze toe te lichten werd getracht het 
begrip van het publiek te wekken en 
fabrikanten te wijzen op goede mogelijkheden 
voor samenwerking met kunstenaars. Een 
grote reeks publikaties verscheen, waaronder 
de Jaarboeken van de VANK, de serie De 
Toegepaste Kunsten in Nederland, diverse 
adviesboeken voor de inrichting van de 
woning en publikaties in uiteenlopende 
periodieken. Paul Bromberg was een van de 
auteurs. Hij verbond zijn naam op welhaast 
onnavolgbare wijze aan een indrukwekkende 
reeks publikaties. 

Zijn propaganda voor de nieuwe 
ontwikkelingen uit binnen- en buitenland 
richtte Bromberg gedurende zijn gehele 
carrière zowel op het publiek als op 
ontwerpers en fabrikanten. Hij schreef in 
diverse soorten periodieken, van weekbladen 
als De Groene Amsterdammer en De 
Haagsche Post tot meer vakgerichte bladen 
als Prisma der Kunsten, Binnenhuis (en 
Buitenwereld) en Goed Wonen . De aard en de 
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R. Gerbrands, omslag van deel 6 uit de serie De 
Toegepaste Kunsten in Nederland, Rotterdam 1925, 
part. coll . 
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W. Sandberg, omslag van het tweede nummer van 
Nieuwe Vormen, ca. 1939, foto: part. coll . 



toon van zijn artikelen stemde hij af op het 
beoogde lezerspubliek. Bromberg was zelf 
ook menige keer de stuwende kracht achter 
de oprichting van verschillende tijdschriften, 
zoals bij het door de firma H. Pander & Zonen 
uitgegeven Thuis en bij Binnenhuis (en 
Buitenwereld), Th reeA's en Stijl/Nieuwe 
Vormen. Hij maakte eveneens deel uit van de 
redactie van Prisma der Kunsten en Goed 
Wonen, terwijl hij met regelmaat bijdrage 
verleende aan De Vrouw en haar Huis, 
lntérieur en Ons Eigen Tijdschrift. Bovendien 
verscheen een tiental boeken van zijn hand. 
Als eerste schreef hij twee kinderboeken, 
waarin hij op speelse wijze het kind esthetisch 
onderwees over de schoonheid van kunst en 
leven. 
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Informatieblad over het tijdschrift Goed Wonen, ca. 
1948, part. coll. 

In de crisistijd van de jaren dertig kwam hij in 
een aantal artikelen en in twee boekjes met 
bruikbare eenvoudige wenken en 
voorbeelden van produkten voor de inrichting 
van de woning. Practische Woninginrichting 
en De Kleine Practische Woning, 
respectievelijk uit 1933 en 1935, werden met 
enthousiasme en lof door publiek en pers 
ontvangen; van beide deeltjes zou een 
tweede herziene druk verschijnen. Al eerder 
waren er adviesboekjes voor de 
woninginrichting verschenen, maar daarin 
kwamen alleen ontwerpen van kunstenaars 
aan bod, terwijl aanwijzingen over de 
mogelijkheden van aanschaf van de artikelen 
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ontbraken. Juist het vermelden van exacte 
gegevens over de produkten van 
verschillende bedrijven zag Bromberg als een 
middel om de goede artikelen, die op de markt 
waren, ruimere bekendheid te geven. 
In het voorwoord van de eerste druk van 
Practische Woninginrichting lichtte hij zijn 
keuze als volgt toe: 'Ik stel er prijs op 
uitdrukkelijk te verklaren, dat bij het 
vermelden der leveranciers alleen de goede 
hoedanigheid van hun artikel het 
uitgangspunt was; het opnemen van 
afbeeldingen, firma-naam en prijzen 
geschiedde gratis, zelfs de cliché-kosten 
behoefden niet vergoed te worden. In het 
belang van objectieve voorlichting zullen 
opmerkingen van adviseurs, verbruikers en 
fabrikanten voor herdruk of aanvulling mij 
zeer welkom zijn.' In het voorwoord van de 
tweede druk wees hij er alsnog met klem op 
dat er buiten de genoemde produkten nog 
andere goede bestonden, maar dat zijn keuze 
slechts zo gemaakt was om richtlijnen aan te 
geven. 
In het boekje De Kleine Praktische Woning 
toonde hij een grote hoeveelheid ontwerpen 
voor kleine, veelal gestandaardiseerde 
woningen uit binnen- en buitenland en 
besteedde hij aandacht aan 
bouwvoorschriften en 
inrichtingsmogelijkheden. 
Na de Tweede Wereldoorlog verschenen de 
uitgaven Doelmatig Bouwen en Wonen en 
Bouwen in Nieuwe Banen, waarin hij verslag 
deed van zijn bevindingen omtrent 
gestandaardiseerde bouwmethoden, welke 
hij tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten 
van 1940 tot 1945 aldaar had onderzocht. In 
zijn Amerikaanse tijd schreef Bromberg in 
opdracht van het Nederlands 
Informatiebureau twee boekjes over de 
Nederlandse kunstnijverheid en architectuur, 
waaraan hij ook in 1941 in het blad 
Knickerbocker Weekly (Free Netherlands) een 
serie artikelen had gewijd. Na zijn terugkeer in 
Nederland verscheen Amerikaanse 
Architectuur. Ook elders publiceerde hij over 
de nieuwste ontwikkelingen in vormgeving en 
techniek, die in Amerika tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vooral door toedoen van de 
oorlogsproduktie mogelijk waren geweest, 
zoals het door Charles en Ray Eames 
ontwikkelde hoogfrequent lamineren.s 
Ook in het tijdschrift Goed Wonen en in zijn 
boekje Meubels en Mensen uit 1948 bleef hij 



adviezen geven ter bestrijding van de nog 
steeds heersende 'wansmaak' en ter 
promotie van de eigentijdse vormgeving. 
Zoals in al zijn publikaties lag ook hierin de 
gedachte van praktische voorlichting naast de 
geestelijke bewustwording van de mens ten 
grondslag. Hij bleef er van overtuigd dat het 
publiek bewust gemaakt moest worden van 
de voordelen die moderne woninginrichting 
kon bieden: 'Vooroordelen uit te wisseri is 
echter niet eenvoudig; vooral niet omdat er 
onder hetgeen als "modern" meubel wordt 
aangeboden een ontstellende hoeveelheid 
uitschot schuilt. Bij het bestuderen van de 
psychologie van de "smaak" moeten wij niet 
uit het oog verliezen, dat voorlichting voor 
smaakvorming ontbreekt en dat slechts 
weinig mensen interieurs kennen waarin een 
harmonische ruimtewerking is bereikt. 
Vooroordelen berusten dus op 
onbekendheid. '6 

4.3 Handwerk, serie- of massaprodukt en 
de rol van de kunstenaar 

Al vóór de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden 
de ontwerper Willem Penaat (1875·1957) en 
de architect Jan Gratama (1877-1947) 
plannen voor de oprichting van een bond 
(waarvoor later de aanduiding 'Driebond' 
werd gehanteerd) in de geest van de in 1907 
opgerichte Deutscher Werkbund, die zorg zou 
moeten dragen voor de technisch-esthetische 
veredeling van met name de industriële 
produktie. 
In deze bond zouden ontwerpers, fabrikanten, 
kooplieden, andere belanghebbenden en 
deskundigen moeten samenwerken om het 
beoogde doel te bereiken. Door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog werd de 
voortgang van de voorbereidende 
werkzaamheden echter belet. De plannen 
bleven bestaan en de ideeën omtrent 
samenwerking tussen industrie en 
kunstenaars leefden voort, maar werden 
slechts sporadisch tot werkelijkheid gemaakt. 
De industrie moest in de naoorlogse tijd 
opboksen tegen de goedkope produkten, die 
in grote hoeveelheden uit Duitsland werden 
geïmporteerd. Nu waren niet meer alleen de 
gebruikelijke stijl- en materiaalimitaties bij de 
massaproduktie een doorn in het oog van de 
kunstenaars, ook de inferieure kwaliteit moest 
bestreden worden. 
Al eerder kwam aan de orde dat publikaties 
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een belangrijk middel waren in de 
voortdurende strijd tegen de gangbare 
massaprodukten en vóór de promotie van de 
rol, die de kunstenaars in het industriële 
proces zouden kunnen spelen. Vanuit een 
zelfde optiek ontwierp Penaat als voorzitter 
van de VANKeen plan voor een advies- en 
informatiebureau voor kunstnijverheid. 
In 1921 werd het Instituut voor Sier- en 
Nijverheidskunst (ISN) opgericht met een 
subsidie van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Ter bevordering 
van de samenwerking tussen kunstenaars en 
industrie kreeg dit instituut als voornaaamste 
taak het verlenen van adviezen en het bieden 
van informatie over kunstenaars en hun 
produkten aan de industrie, 
onderwijsinstellingen en belangstellenden in 
binnen- en buitenland. 
Ook Paul Bromberg gaf er in zijn vroegste 
publikaties uit 1918 blijk van positief te staan 
tegenover samenwerking tussen kunstenaars 
en industrie: 
'Wat nodig is voor de innerlijke ontwikkeling 
der kunstenaars zelve, dat is het geven van 
mogelijkheid om hun scheppingen te kunnen 
omzetten in de materie, het zijn opdrachten 
( . .. ) Een verblijdend teeken is dat kortelings 
eenige groote meubileer-inrichtingen modellen 
van moderne ontwerpers hebben aangekocht 
en zoo getoond hebben de kunstnijverheid 
verder te willen brengen. Meer en meer valt op 
te merken dat kunstenaars zich gaan 
toeleggen op het vervaardigen van 
gebruiksartikelen. Het moet van de fabrikanten 
gewaardeerd worden, dat zij een dergelijke 
samenwerking tot stand weten te brengen, 
een taak die veel energie, geduld en toewijding 
vraagt. Kunnen ontwerpen van kunstenaars 
aan de markt gebracht worden tegen ongeveer 
de prijzen van andere soortgelijke producten, 
dan is iets bereikt dat den fabrikant voldoening 
kan geven. '7 

Hoewel hij hierbij niet aangaf op welke 
resultaten van samenwerking hij doelde, zijn 
ons enige voorbeelden uit die tijd bekend. 
Hendrik Wouda was sinds 1914 als 
interieurarchitect verbonden aan de firma H. 
Pander & Zonen te Den Haag, welke 
beschikte over de grootste meubelfabriek van 
Nederland.s Verder weten we dat de 
ontwerper D. van Dorp omstreeks 1916 ging 
samenwerken met de Nederlandse Fabriek 
voor Betimmeringen voorheen Gebr. Reens.9 
De Utrechtse architect P.J.C. Klaarhamer 



H.Wouda, diverse meubels in een modelkamer van Pander te Amsterdam, 1926, in : folder H. Pander & 
Zonen, 1926. 

(1874-1954), bij wie Gerrit Rietveld 
(1888-1964) in de leer is geweest, ontwierp in 
1916 een aantal meubels, waarvan er enkele 
bij Vroom en Dreesmann te koop waren. 10 

Het bleef echter bij een gering aantal gevallen 
van samenwerking. De resultaten van de 
industriële produktie, waarbij kunstenaars de 
ontwerpen leverden, werden doorgaans 
geprezen als gunstige voorbeelden wijzende 
op een hoopvolle toekomst voor de 
massaproduktie. 
Over het algemeen was vooral in de 
meubelindustrie hierbij nog slechts sprake 
van serieproduktie. De massameubelindustrie 
ging door met het vervaardigen van het 
goedkope goed in slechte kwaliteit. Naast de 
stijlimitaties maakte eveneens de namaak van 
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ontwerpen van kunstenaars opgang. Het 
massaprodukt behield hierdoor haar 
negatieve kwalificatie. 
Een aantal fabrikanten deelde de ideële 
instelling van de kunstenaars over de 
noodzaak van samenwerking in het 
industriële proces. Om elkaar te stimuleren en 
het esthetisch en technisch verantwoorde 
industrieprodukt te propageren werd in 1924 
de Nederlandse Bond voor Kunst in Industrie 
(BKI) opgericht. Leden van deze organisatie 
waren bedrijven, die door kunstenaars 
ontworpen kwaliteitsprodukten op de markt 
brachten . Deze bond, die tot 1950 zou 
bestaan , vertegenwoordigde slechts een zeer 
beperkt gedeelte van de Nederlandse 
industriële wereld.,, 



P.J.C. Klaarhamer, driedelig dressoir van eikehout, uitvoering door G. Rietveld , 1916, coll. Centraal 
Museum Utrecht. 

Het werk, dat door de aangesloten firma's 
geproduceerd werd, was vanaf 1925 te zien 
op door de BKI georganiseerde 
tentoonstellingen. In het Stedelijk Museum te 
Amsterdam waren in 1927 voor het eerst 
industrieel vervaardigde produkten te zien op 
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een tentoonstelling van de BKI. Naast SKI
leden werden verschillende andere bedrijven 
uitgenodigd om te exposeren. De reacties 
hierop waren over het algemeen gunstig. Ook 
Bromberg meende dat het juist was om 
industrieprodukten in een museum te tonen, 



mits deze de moeite van zo'n officiële 
aanbeveling waard zouden zijn. Hij stelde 
voor dat ter beoordeling van inzendingen een 
speciale commisie in het museum aangesteld 
zou moeten worden ter advisering van de 
directeur. Ook leek het hem een goede 
gedachte om dergelijke exposities geregeld te 
houden om het effect te vergroten.12 Vanaf 
1931 werd vanuit de VANKeen dergelijke 
commissie voor wisselende tentoonstellingen 
in het Stedelijk Museum ingesteld. Bromberg 
was een van de commissieleden: hij zou 
verschillende exposities in het museum 
organiseren.13 

In 1927 constateerde Paul Bromberg: 
'Op het ogenblik is het voor een mensch die 
gevoel heeft voor mooie dingen, nog altijd een 
speuren om "handwerk" te vinden. 
Inderdaad, (als men de sociale-ethische 
momenten buitensluit) heeft het handwerk 
soms nog veel voor. Maar dit zal niet zo blijven 
(. .. ) Tot heden is bijna uitsluitend getracht 
met de machine iets na te bootsen wat vroeger 
handwerk verricht heeft(. .. ) We moeten voor 
de machine dus een eigen vorm vinden (. . . ) 
We zijn in een tijd van overgang. Het handwerk 
willen we nog noode missen en toch voelen we 
dat de machine ons roept. '14 

Vooral op grond van de schrijnende, 
armoedige situatie van de omgeving waarin 
het handwerk ontstond, de huisindustrie, 
prefereerde hij de industriële produktie in de 
modern geoutilleerde fabrieken. Ook stelde 
hij dat de nieuwe mogelijkheden die de 
verfijnde techniek van de machine te bieden 
had optimaal benut moest worden. 
Daarentegen wees hij een 'wetmatigheid van 
de machine, met een eigen kosmos' af; de 
machine moest duidelijk een hulpmiddel 
blijven. Hiermee ageerde hij in 1929 in het 
VANK Jubileum-orgaan 1904-1929 tegen het 
nuchtere standpunt van Piet Zwart 
(1885-1977), die ervan uitging dat de 
ontwerper van gebruiksartikelen zich had te 
onderwerpen aan de dwingende 
wetmatigheid van de techniek. 
Zwart was van mening dat de techniek de 
vormgeving van gebruiksvoorwerpen diende 
te bepalen. Hij sloot de mogelijkheid van de 
combinatie kunst en industrie uit op grond van 
een industrieel en maatschappelijk 
standpunt, dat vooral door ideële 
denkbeelden leek bepaald. 
De ideeën van Piet Zwart reflecteerden voor 
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een groot deel de theoretische en utopische 
idealen, die het Duitse opleidingsinstituut 
Bauhaus (1919-1933) vooral vanaf 1923 
kenmerkten. Hoewel het reële effect dat het 
Bauhaus op de Nederlandse ontwikkeling had 
pas echt na de Tweede Wereldoorlog tot 
uiting zou komen, was er in ons land een 
aantal ontwerpers dat in die tijd een 
gelijkluidende visie uitdroeg. 
Met de idealen en ideeën van het Bauhaus 
was Bromberg het in grote lijnen eens. Het 
romantische idealisme, dat het culturele 
klimaat in het naoorlogse Duitsland had 
gekenmerkt, kreeg binnen het Bauhaus in de 
beginperiode vorm door het streven naar een 
eenheid tussen kunst en ambacht. De realiteit 
dwong echter een meer praktische instelling 
af, oftewel, zoalsOskar Schlemmer het 
uitdrukte, 'geen kathedralen meer, maar 
machines om te leven'. De verwerking van de 
invloeden werden in het Bauhaus duidelijk op 
de in 1923 in Weimar georganiseerde 
tentoonstelling 'Kunst und Technik, eine neue 
Einheit' . 
Niet alleen het Russische en Hongaarse 
constructivisme en de Nieuwe Beelding van 
De Stijlleek hierbij van belang; ook de door Le 
Gorbusier (1887-1965) vanaf 1920 in het 
tijdschrift L 'Esprit Nouveau verkondigde 
ideeën over op de machine geïnspireerde 
esthetica kwam tot uitdrukking. Niet zozeer 
het overnemen van mechanische vormen zou 
nagestreefd moeten worden, als wel het 
hernieuwen van de architectonische en 
industriële vormgeving op basis van 
economische en logische principes, die ook 
ten grondslag lagen aan de vervaardiging van 
de machines. 
Bromberg gaf er in zijn bespreking van de 
grote 'Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs', die in 1925 te Parijs werd 
gehouden, nadrukkelijk blijk van de 
afwezigheid van het Bauhaus bij de Duitse 
inzending te betreuren.15 Juist het contact van 
kunstenaars met de industrie, waardoor 
kennis van de machinale mogelijkheden het 
uitgangspunt bij het ontwerpen kon zijn, kon 
voor het gevoel resulteren in een produktie 
van simpele goed-bruikbare en toch mooie 
voorwerpen voor dagelijks gebruik: 
'De beperking in de mogelijkheden is tegelijk 
een beperking van het aantal " ongelukken" . 
We bedoelen dan hier met ongelukken: de 
noodlottige vergissingen in de vormen van 
gebruiksvoorwerpen die ontstaan, indien 



begrippen van doel en dienst van het voorwerp 
worden verschoven door fantastische 
opwellingen zonder basis. ' 
Tot dergelijke ongelukken rekende hij de 
meubelontwerpen van de Amsterdamse 
School, waarbij de karakteristiek van de 
vormen geen samenhang vertoonde met de 
betekenis van die vormen voor het doel van 
het meubel. Het idee, de overheersing van de 
fantasie en het gevoel, was voor deze 
ontwerpen het uitgangspunt geweest. Dat 
bleek duidelijk uit de resultaten: de meubels 
waren log en zeer plastisch van vorm en 
bovendien geheel niet geschikt voor 
machinale vervaardiging. 

M. de Klerk, zitkamer-ameublement, 1916, foto: 
coll . Stedelijke Museum Amsterdam. 

De resultaten die de ontwerpactiviteiten aan 
het Bauhaus opleverden waardeerde 
Bromberg vooral omdat hieruit zo sterk de 
bezinning over de wezenlijke kern van het 
voorwerp sprak. Ook het zoeken naar 
standaardtypen voor de massaproduktie 
beschouwde hij als een waardevolle 
ontwikkeling. Dat standaardisatie als 
vanzelfsprekend een loskoppeling van kunst 
en industrie zou moeten betekenen, zoals Piet 
Zwart het stelde tijdens het V ANK-jubileum, 
werd door Bromberg ten stelligste bestreden. 
Het bleef voor hem een vaststaand gegeven 
dat de kunstenaar, in de hoedanigheid van 
ontwerper, een wezenlijke taak in het 
machinale produktieproces moest hebben. Hij 
zou zijn visie door middel van tekeningen en 
aanwijzingen over moeten brengen, maar 
daar voegde hij aan toe: 
'hij moet het materiaal in zijn ontwerp 
betrekken en een innige samenhang zoeken 
tusschen dit materiaal, zijn ontwerp en de 
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vervaardiging, zoodat tenslotte het werkstuk 
wel degelijk onder zijn onmiddellijke 
medewerking groeit en ontstaat. ' 
Daarnaast moest de mogelijkheid blijven 
bestaan om produkten te ontwerpen voor een 
beperkte oplage, vond Bromberg, omdat 
immers niet iedereen op het massaprodukt 
aangewezen zou zijn. 

4.4 Het metalen meubel 

Toen de decoratieve kunstnijverheid , 
waarvoor vanaf het eind van de jaren zestig 
de term 'Art Deca' wordt gehanteerd, op de 
grote Parijse tentoonstelling van 1925 haar 
hoogtij beleefde, werd binnen het Bauhaus 
geëxperimenteerd met het gebruik van stalen 
buis voor meubelontwerpen. Hoewel staal 
reeds eerder toegepast was voor kantoor- en 
ziekenhuismeubilair, waarbij het meestal een 
vertaling van houten modellen betrof, was het 
materiaalgebruik bij meubels voor woningen 
iets geheel nieuws. 
Het eerste uitgewerkte model was de thans 
als 'Wassily' aangeduide fauteuil van Marcel 
Breuer (1902-1981). Vele andere modellen 
zouden volgen. 
Dat ook andere ontwerpers met staal 
experimenteerden bleek op de 
Werkbundtentoonstelling 'Die Wohnung', die 
in 1927 in de Weissenhofsiedlung te Stuttgart 
werd gehouden. Hier toonden zowel Mart 
Stam (1899-1986) als Ludwig Mies van der 
Rohe (1886-1969) voor het eerst de 
achterpootloze 'vrijzwevende' metalen 
buisstoeL Over de kwestie wie als eerste een 
dergelijke stoel concipieerde bestaat tot nu 
toe nog weinig duidelijkheid. Bekend is dat 
Stam zijn model in 1924 ontwierp, maar dat dit 
in 1926 door Thonet uitgevoerd werd. 
Daarentegen had een student van de Keulse 
Kunstnijverheidsschool al in 1923 een model 
geconstrueerd, dat te zien was op een 
expositie aan het eind van datzelfde jaar.1s 
Buiten Stam experimenteerden ook andere 
Nederlandse ontwerpers met metalen buizen, 
zoals J.J.P. Oud (1890-1963), Gerrit Rietveld 
en Sybold van Ravesteyn (1889-1983). Van de 
twee laatsten waren de experimentele 
modellen te zien op een tentooonstelling in 
het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1928. 
De reacties van de pers op het vertonen van 
dergelijke experimentele modellen waren 
over het algemeen gekenmerkt door grote 



verontwaardiging over de naar 'jodoform
ruikende' meubels. 
Ook Paul Bromberg was toen nog weinig te 
spreken over de metalen meubels. Hij sprak 
over 'het kille schrikbeeld ' dat de nieuwe 
vormgeving in de mens opdrong; een 
vormgeving die totaal niet bij het natuurlijke 
karakter van de mens zou passen .17 
'Het metalen meubel is bedoeld als massa
artikel, maar de massa is nog niet eens toe aan 
het eenvoudige houten meubel, de massa 
zweert nog bij meubels met bokspooten en 
leeuwenkoppen. lnplaats van te trachten iets 
te vervaardigen dat tenminste eenige kans 
heeft ingang te kunnen vinden bij de massa, 
gaat men een materiaal toepassen, dat zelfs 
het merendeel van "moderne " smaken als 
weerzinwekkend aandoet. Is dat romantisch of 
zakelijk?', 
aldus Bromberg in 1929. 
Het is duidelijk dat hij hierbij een geheel ander 
standpunt innam dan de Nederlandse 
functionalisten van de 
architectenverenigingen De 8 uit Amsterdam 
en Opbouw uit Rotterdam. Van deze laatste 
vereniging was ook W.H. Gispen (1890-1981) 
lid . Na enige experimenten startte hij in 1929 
met de produktie van metalen meubelen in 
zijn fabriek voor metaalbewerking te 
Rotterdam, waar hij reeds vanaf 1927 zijn 
Giso-lampen in serie vervaardigde. la 
Vanaf 1929 kwamen ook de eerste stalen 
buismeubelen van Mies van der Rohe op de 
Nederlandse markt doordat de Amsterdamse 
firma Van lngen deze uit Duitsland 
importeerde. Na 1931 zou de firma Thonet 
voor de distributie van deze meubels zorg
dragen.19 
Vooral ten aanzien van een fauteuil van Mies 
van der Rohe uit 1927 had Paul Bromberg 
ernstige bezwaren.2o Zo vond hij het gebruik 
van metalen buis als steun voor arm en 
elleboog bijzonder ongeschikt; hij 
suggereerde dat de armleggers op deze wijze 
louter ter decoratie (immers zonder betekenis) 
aanwezig waren. Hoewel hij moest toegeven 
dat de stoel uiterlijk heel mooi was, had hij 
voorts onder meer bezwaren tegen het 
'onophoudelijk veeren'en het beschadigen 
van de vloer indien er geen tapijt aanwezig 
was. Daarentegen had hij meer waardering 
voor een ontwerp van Le Gorbusier in 
samenwerking met C. Perriand en P. 
Jeanneret uit 1929: 
'Hier is tenminste een gedachte te bespeuren, 
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al kunnen we met onze burgerlijke begrippen 
van huiselijkheid onmogelijk op de vondst 
verzot zijn. De armlegger is als een 
doorlopende band om twee staafjes 
gewonden die aan de bovenkant van de voor
en achterstijl zijn geklonken. Het band spant 
zich zelf door middel van een sterk elastiek. 
Men heeft in ieder geval een aangename 
armsteun! Ook de zitting is gerieflijk door de 
schuine stand en de achterrug zal dezelfde 
aangename veering geven als de armlegger, 
daar ook hier de losse bekleedstof met elastiek 
wordt gespannen. ' 

Le Corbusier, C. Perriand, P. Jeanneret, metalen 
fauteuil, 1929, in : Binnenhuis 12(1930)11. 

In 1931 herzag Bromberg zijn negatieve 
houding ten opzichte van het metalen 
meubel, omdat er naast 'eenige dozijnen 
kwasi-doelmatige metaal-stoelen, waarbij het 
metaal alleen een mode-functie bekleed' 
inmiddels ook modellen ontworpen waren, die 
op juiste wijze de goede kwaliteiten van het 
materiaal belichaamden. Als voorbeeld 
noemde hij hier een ligstoel van Marcel 
Breuer uit 1928/1929, die in 1930 getoond 
was op de Werkbund-expositie te Parijs en 
door Thonet in de handel werd gebracht. In 
datzelfde jaar paste hij voor de eerste keer 
metalen meubelen toe in een door hemzelf 
ontworpen interieur van een Haags woonhuis , 
waar zelfs de gewraakte stoel van Mies van 
der Rohe bij was! Zelf ontwierp hij geen 
metalen meubelen. 
Omstreeks 1930 richtten internationaal vele 
ontwerpers zich op het probleem van de 
toepassing van staal voor meubels. De 
kwaliteit liet veelal te wensen over, maar, zo 



meende Brom berg, doordat er zoveel 
uitgeprobeerd werd konden de 
'ziekteverschijnselen' zich snel duidelijk 
manifesteren. 
Het was doorgaans een zeer selectief publiek 
dat zijn woning met stalen meubilair wilde 
inrichten. De als zakelijk bedoelde modellen 
kregen derhalve het cachet iets buitenissigs 
te zijn. Ofschoon massaproduktie was beoogd 
bleven de meeste metalen meubelen hoog in 
prijs, omdat de vraag van het publiek zich nog 
niet vrij had kunnen maken van de 
woonomgeving uit vroegere tijden. Ook Le 
Gorbusier wees er verschillende keren op dat, 
ondanks de sociale noodzaak, de technische 
vernieuwingen in vormgeving alleen 
doorgevoerd zouden kunnen worden als het 
publiek er rijp voor zou zijn.zz Deels lag voor 
Bromberg toch ook de fout bij de kunstenaars 
zelf: 
'De tijdsgeest is ( . .. ) zóó vervuld van het 
vraagstuk, dat zelfs bij opdrachten voor het 
inrichten van luxueuse appartementen veel 
kunstenaars toch meubilair concipieeren, dat 
gelijkt op een massa-produkt in zeer kostbare 
uitvoering. Dit is begrijpelijk en bij het 
ontbreken van andere kansen om proeven te 
nemen is het zelfs een geluk, dat de 
opdrachtgevers er tevreden mee zijn, maar het 
is averechts als men slechts de machinale 
vorm wil gaan tolereeren, ook voor kostbare 
meubelen, die voor het grootste gedeelte van 
hun ontstaan tot het handambacht 
behooren. '2J 

Hieruit blijkt weer de tegenstelling in opvatting 
met de functionalisten, die geen duidelijk 
onderscheid wilden maken tussen arm of rijk, 
maar slechts een standaardinrichting voor 
ieder identiek voor ogen hadden. Bromberg 
bleef de rol van de kunstnijveraar, die zich 
bezighield met handwerk voor speciale 
opdrachten, even hoog stellen als die van de 
ontwerper van de massa/serie-produktie. 
Verschillende Nederlandse ontwerpers, 
vooral uit de hoek van De 8 en Opbouw, 
leverden in de eerste helft van de jaren dertig 
metalen meubels in samenwerking met 
buismeubelenfabrikanten. Zo werd in 
Rotterdam het bedrijf DJ opgericht door Ph. 
Dekker; J. van Ettinger en Paul Schuitema. 
Het was een redelijk succesvol bedrijf 
ofschoon de omzet niet erg hoog was. Als 
vaste ontwerpers waren in dienst: B. 
Merkelbach en Ch. Karsten, J . van Loghem, 
Arie Verbeek en Wim van Gelderen. Ook Cor 
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Alons (1892-1967) ontwierp verschililende 
stalen meubelen, waarvan de eerste modellen 
werden gemaakt door DJ in 1932. Vanaf 1935 
startte de firma Oostwoud te Franeker met de 
serieproduktie van deze modellen.z4 In zijn 
boekje Practische Woninginrichting uit 1933 
toonde Bromberg verschillende modellen van 
Alons, Gispen, Rietveld, Schuiterna en 
andere Nederlandse ontwerpers: zelfs de 
eerder besproken stoel van Mies van der 
Rohe, uitgevoerd door Thonet, stond erin, 
maar .. . nu met bakelieten strips op de 
metalen buis van de armleggers! 

Gor Alons, metalen stoel, uitvoering door 0 3 , 1932, 
foto: part. coll . 

In de loop van de jaren dertig gingen steeds 
meer bedrijven metalen meubelen 
produceren. Uit de Jaarbeursverslagen van 
Bromberg in het tijdschrift Binnenhuis blijkt 
dat bij de ontwikkeling van het metalen 
meubel plagiaat herhaaldelijk aantoonbaar 
was. Het relatief uniforme karakter van de 
meubels nodigde makkelijk hiertoe uit. Het 
had echter tot gevolg dat er vele modellen op 
de markt kwamen van mindere kwaliteiten. 
In Praktische Woninginrichting waarschuwde 
Bromberg hier al min of meer voor: 
'Het verchromen is van veel beteeken is daar 
onvoldoende aandacht of ervaring aanleiding 
kan zijn, dat het materiaal spoedig opnieuw 
verchroomd moet worden of door roest wordt 
aangetast. Men kieze metalen meubelen van 
betrouwbaar fabrikaat. ' 



Desondanks zou het metalen meubel zijn 
exclusieve karakter niet verliezen: de prijs 
bleef vrij hoog en van echte massaproduktie, 
zoals beoogd, was geen sprake. Binnen de 
Nederlandse nieuwe zakelijkheidsbeweging 
resulteerde dit in uitgebreide discussies over 
het punt of metaal wel zo'n geschikt materiaal 
was voor massaproduktie van meubelen . 
Dat dit vraagstuk niet alleen in ons land aan 
de orde kwam, mag blijken uit het feit dat ook 
in het buitenland in de loop van de jaren dertig 
moderne meubels in alternatieve materialen 
werden ontworpen . Vooral blank hout maakte 
grote opgang. Verschillende ontwerpers 
richtten zich op het vraagstuk van het buigen 
van hout om hiermee nieuwe modellen te 
concipiëren . 

Ludwig Mies van der Rohe, metalen stoel met 
bakelieten armleggers, ontwerp uit 1927, 
aangepaste versie van Th on et uit ca. 1932, in : 
P. Bromberg, Practische Woninginrichting, 

Amsterdam 1933. 
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Opvouwbare fauteuil van metaal met linnen 
bekleding, uitgevoerd door Metz & Co, ca. 1935, in : 
P. Bromberg, De Kleine Practische Woning, 

Amsterdam 1935. 

G. Rietveld, metalen bedden, uitgevoerd door Metz 
& Co, ca. 1934, in: P. Bromberg, De Kleine 
Practische Woning , Amsterdam 1935. 

Metalen stoel uit de collectie van Thonet, ca. 1935, 

in: P. Bromberg, De Kleine Practische Woning, 

Amsterdam 1935. 



Metalen fauteuils, uitgevoerd door N.V. de Cirkel, 
ca . 1935, in : P. Brom berg , Practische 
Woninginrichting , Amsterdam 1938 (tweede en 
herziene uitgave van 1933). 

Kapstok van metalen buis, uitgevoerd door 
Gispen's Fabriek voor metaalbewerking, ca. 1938, 
in: P. Bromberg, Practische Woninginrichting, 
Amsterdam 1938 (tweede en herziene uitgave van 
1933). 

4.5 De criteria voor verantwoorde 
vormgeving 

Met de uitspraak 'Vormenweelde is geen 
vereischte om schoonheid te geven; 
zuiverheid in vormen is reeds weelde' gaf 
Bromberg er in zijn eerste publikatie uit 1918 
al blijk van zich aan te sluiten bij de ideeën 
van ontwerpers als Berlage, De Bazel, 
Lauweriks en Penaat. De uitbundigheid in 
vormgeving van ontwerpers uit de 
Amsterdamse School wees hij ermee af. 
Esthetische overwegingen zouden 
ondergeschikt moeten zijn aan het uitdrukken 
van het wezenlijke karakter van het voorwerp. 
De praktische bruikbaarheid stelde hij als een 
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belangrijke eis aan alle onderdelen van de 
huisraad, die alle als gebruiksvoorwerpen 
beschouwd moesten worden. Voor meubilair 
betekende het dat het beweegbaar moest zijn. 
Alleen in het geval dat verplaatsbaarheid niet 
noodzakelijk was, moest het meubel opgevat 
en ontworpen worden als zijnde een 
onderdeel van de wand. De bestemming was 
dus een belangrijk gegeven. Indien aan deze 
eisen werd voldaan zou het interieur 
doelmatig in te richten zijn . 
Onder invloed van de veranderende 
tijdsomstandigheden zou de vorm van de 
voorwerpen steeds weer moeten veranderen 
om aan te kunnen sluiten bij veranderende 
levenshoudingen. De eigenschappen van de 
toegepaste materialen zouden de vorm mede 
bepalen. Uiterlijkheden bij 
materiaaltoepassing moesten vermeden 
worden. 
Van werkelijke 'zakelijkheid' kon slechts 
sprake zijn als het 'wezen' als uitgangspunt : 
genomen werd, zo stelde Bromberg in 
verband met het metalen meubel. 
Verschillende voorbeelden getuigden er naar 
zijn mening van slechts uiterlijk zakelijk te zijn 
door het gebruik van de stalen buis, maar in 
feite een romantisch karakter met zich mee te 
dragen door de gekozen vormgeving. Het 
decoratieve element was voor hem, in 
tegenstelling tot de radicaal a-esthisch 
ingestelde functionalisten van De 8 en 
Opbouw, een niet te veronachtzamen aspect 
bij het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen: 
'niet de versiering moet verbannen, niet elke 
fantastische /ijnwerking, profiel- of 
kleurschakering, maar alle bijkomstigheden, 
die niet in de groote conceptie onmiskenbaar 
als dragers van het geheel behooren. '2s 

Hiermee reageerde Bromberg indirect op de 
afwijzing van een esthetisch beginsel , zoals 
de functionalisten van de 
architectenvereniging De 8 dit vanaf 1927 
verkondigden. 
Het idee van de meerwaarde, die de kunst te 
bieden had óók aan gebruiksvoorwerpen, 
werd herhaaldelijk beklemtoond door de 
gematigd moderne ontwerpers uit de hoek 
van de VANK. Ook Serlage wees de 
'gevoelsarmoede' van de nieuwe 
zakelijkheidsbeweging af. Hij was van mening 
dat de kunst pas dáár begon waar de techniek 
eindigde. Het verwijt naar de functionalisten 
dat ze hun strakke, dogmatische houding ten 
aanzien van vormgeving ondanks de 



maatschappelijke context niet versoepelden 
werd in de loop van de jaren dertig steeds 
vaker geuit. Ook binnen de nieuwe 
zakelijkheidsbeweging gaf dit aanleiding tot 
hooglopende discussies, terwijl bovendien de 
contradictie tussen ideaal en praktijk tot 
uitdrukking kwam in het gerealiseerde werk.2s 
In de lijn van de ideeën van Serlage bleef 
Bromberg grote waarde hechten aan de 
schoonheid: 
'Zoo kan ons leven meer waarde krijgen als wij 
iets gaan voelen van de materiaalschoonheid, 
van de technische en plastische bekoring die 
gebruiksvoorwerpen in onze woning kunnen 
bezitten. Als wij de bekwaamheid tot deze 
waarneming hebben verworven, staan wij 
open voor een wijde, rijke wereld- wij hebben 
een hooger uitzicht over het leven in een 
heerlijke atmosfeer. '27 

Tot de schoonheid van een produkt zouden 
de kwaliteit, deugdelijk materiaalgebruik èn 
de goede constructie bijdragen. 
Het imiteren van vormen, zowel van 
historische als van experimentele 
voorbeelden, moest stellig afgewezen 
worden, omdat de utiliteit ermee 
veronachtzaamd zou worden. De 
gebruikseisen die in het verleden aan de 
gebruiksvoorwerpen werden gesteld waren 
immers allang achterhaald, zodat toepassing 
van historische stijlen op ondoelmatigheid 
terug zou vallen. Bij experimentele modellen 
waren de toekomstvisioenen van de 
ontwerper het uitgangspunt; de vormen ervan 
sloten derhalve niet aan bij de heersende 
tijdsomstandigheden. Imitaties van 
materialen moesten afgewezen worden 
omdat de eigenschappen van de nagebootste 
materialen niet aanwezig waren. 
De nieuwe vormgeving moest gebaseerd zijn 
op de nieuwe technische mogelijkheden en 
de nieuwe produktiewijzen; daarin was 
Bromberg het zeker eens met de 
functionalisten. 

4.6 De voorbeelden van goede 
vormgeving 

In zijn gehele gepubliceerde oeuvre toonde 
Bromberg zich als een uiterst betrokken, 
maar ook streng criticus. Hij was goed op de 
hoogte van de binnen- en buitenlandse 
ontwikkelingen. Een groot aantal 
tentoonstellingen, beurzen en 
modelinrichtingen liet hij in zijn publikaties de 
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revue passeren. Vooral de opmerkelijk goede 
of slechte voorbeelden, die te zien waren, 
belichtte hij nader: 
'Wij meenen dat de ontwikkeling meer gebaat 
is met juist zoo scherp mogelijk de 
moeilijkheden samen te vatten en te blijven 
wijzen op de fouten (. .. ) Veroordealen omdat 
het afwijkt van hetgeen wij kennen is prat gaan 
op bekrompenheid, maar loven omdat men 
anders zou kunnen denken, dat wij niet met 
onze tijd meegaan, is angst voor eigen 
onmacht en onoprecht. '28 

Al eerder kwamen verschillende metalen 
meubelen als voorbeelden van goede 
moderne vormgeving aan de orde. Een 
andere ontwikkeling in meubelvormgeving, 
geschikt voor machinale vervaardiging, kreeg 
eveneens uitvoerig de aandacht in Brombergs 
publikaties: het samenvoegbare oftewel 
combinatiemeubeL Erich Dieckmann, docent 
aan het Bauhaus, was volgens hem een van 
de eersten die eind jaren twintig het systeem 
voor huiselijk gebruik introduceerde. Zo'n 
dertig jaar daarvoor waren er al Amerikaanse 
stapelkasten op de markt gekomen, waarbij 
het echter louter om de utiliteit ging.29 

In het samenvoegbare meubilair, gebaseerd 
op mogelijkheden voor standaardisatie bij de 
produktie, werd een goede mogelijkheid 
gezien om een persoonlijk, doelmatig èn 
esthetisch interieur samen te stellen. Het ging 
er vooral om dat het publiek zijn voorkeur voor 
de ameublementen los moest laten. Het 
samenvoegbare meubilair kon door de 
uiteenlopende toepassingsmogelijkheden het 
besparen van ruimte-gebruik bevorderen. 
Vooral in de kleiner wordende woningen 
waren de forse ameublementen 
ruimteverslinders. 
De samenvoegbare meubelen van Franz 
Schuster kwamen in Nederland in de handel, 
onder andere bij de firma H. Pander & Zonen, 
waar Bromberg werkzaam was. Vanaf 1929 
gingen ook Nederlandse ontwerpers zich 
ermee bezighouden. Bromberg was erg te 
spreken over de modellen, die Willem Penaat 
voor Metz & Co ontwierp. Ook bedrijven als 
De Genneper Molen en My Home brachten 
ontwerpen op de markt, respectievelijk van 
P.E. L. lzeren (1886-1943) en Bas van Pelt 
(1900-1945), waarover Bromberg zijn 
waardering liet blijken. Toch constateerde hij 
geregeld met spijt dat het Nederlandse 



W. Penaat, samenvoegbare meubelen, uitgevoerd in eikehout met rio-palissander plint door Metz & Co, 
ca. 1932, in: P. Bromberg, Practische Woninginrichting, Amsterdam 1933. 

publiek de voordelen van dit soort meubels 
niet inzag. De prijs bleef te hoog, waardoor 
echte massaproduktie niet gerealiseerd kon 
worden. Varianten op dat soort meubels 
zouden echter na de Tweede Wereldoorlog 
met succes geproduceerd worden en zijn tot 
de dag van vandaag her en der te koop. 
Een ander voorbeeld van meubilair, dat in 
gestandaardiseerde vorm geproduceerd 
werd, was het gebogen houten Thonet
meubel. In 1929 schreef Bromberg het 
verheugend te vinden, dat deze meubelen 
hun intrede hadden gedaan in de woning. Het 
was waarschijnlijk Le Corbusier, die als eerste 
Thonet-meubilair gebruikte bij 
woninginrichting. In 1925 waren er enkele te 
zien in zijn Pavillon de L'Esprit Nouveau op de 
'Exposition Internationale des Artistes 
Décorateurs' te Parijs. 
'Het gebogen hout heeft de standaard van ons 
comfort, wat het zitten betreft, in sterke mate 
verhoogd. Het type " Thonet"-stoel bevredigt 
onze eisch aan " uitrusten" op een stoel 
volkomen; dit massa-produkt brengt dus een 
goede stoel onder ieders bereik', aldus 
Bromberg in 1932. 3o 
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Stand van de firma Thonet op 37e Jaarbeurs te 
Utrecht, 1937, in: Binnenhuis en Buitenwereld 
19(1937)9. 

Herhaaldelijk sprak hij zijn waardering uit voor 
de modellen van Thonet, die met regelmaat te 
zien waren op de Utrechtse Jaarbeurs. Vooral 
van de kant van de functionalisten werden 
deze meubels in interieurs toegepast. Ook het 
naoorlogse Goed Wonen gebruikte modellen 
van Thonet in modelwoningen, als voorbeeld 
voor het verantwoorde meubel. 

Door de economische wereldcrisis waren de 
meubelproducenten genoodzaakt te voldoen 



aan de vraag van het publiek naar 
goedkopere modellen en zodoende te 
concurreren met de meubels uit het 
buitenland, die in grote hoeveelheden 
geïmporteerd werden. Al eerder is hier 
beschreven dat dit veelal resulteerde in de 
produktie van modellen van inferieure 
kwaliteit. Er waren echter ook bedrijven, die 
de oplossing zochten in het ontwikkelen van 
eenvoudige modellen, waarbij de kwaliteit 
gehandhaafd bleef. 
Zo ging de firma Pander over op het 
vervaardigen van de zogenaamde Multi Pro 
meubels, waarvoor Wouda en Bromberg de 
ontwerpen leverden. De kwaliteitsgarantie 
bleef gelijk aan die van de duurdere modellen. 
In tegenstelling tot deze waren de Multi Pro 
modellen standaard uit voorraad leverbaar. 
Ze werden in serie geproduceerd. 

P. Bromberg, Multi pro boekenkastje vaneike-en 
notehout, uitvoering Pander, 1933, foto: coll. 
Stedelijk Museum Amsterdam. 

Ook Cornelis van der Sluys (1881-1944) 
ontwierp, uitgaande van serieproduktie, vanaf 
1933 eenvoudige meubels van blank 
eikehout, die op basis van standaardisatie te 
vervaardigen waren. Bromberg had veel 
waardering voor het werk van Van der Sluys: 
hij vertoonde de nieuwe serie in het tijdschrift 
Binnenhuis en nam enkele modellen als 
voorbeeld in de eerste druk van De Kleine 
Practische Woning. 
In deze uitgave kregen ook de zogenaamde 
kratmeubelen van Rietveld aandacht. 
Bromberg vond deze modellen, die door Metz 
& Co in de handel waren gebracht, zeer 
geschikt als meubilair voor weekendhuisjes. 
Het werk van De Stijl kon hij over het 
algemeen voornamelijk waarderen om de 
waarde, die ervan uitging voor de 
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ontwikkeling van de moderne vormgeving. 
Toch werden de eisen voor praktisch gebruik 
nogal eens veronachtzaamd: 
'het is geen nieuwe zakelijkheid maar een 
nieuwe psychologie, die later toevallig bleek te 
lijken op de nieuwe zakelijkheid' schreef hij in 
1934.31 

C. van der Sluys, kastje van eikehout, 1933, in : 
P. Bromberg, De Kleine Practische Woning , 

Amsterdam 1935. 

Het werk van Rietveld waardeerde Bromberg 
om dezelfde reden, maar hij wees er 
herhaaldelijk op dat het hier duidelijk 
experimenten betrof, waarbij niet altijd de 
mogelijkheden van geperfectioneerde 
machinale houtbewerking in acht waren 
genomen. 
Toen er binnen de functionalistische 
beweging naar aanleiding van de 
afzetproblemen van de metalen meubelen 
dicussies op gang kwamen over de 
materiaaltoepassing en er gezocht werd naar 
redelijke alternatieven voor de produktie van 
moderne meubelen, was het lda Falkenberg
Liefrinck die riet en rotan introduceerde. Zij 
ontwierp al enige tijd stoelen van dit materiaal 
voor de firma Schulting te Noordwolde, een 
plaats waar vanaf de 19de eeuw rietmeubelen 
gemaakt werden. Het materiaal had als 
voordeel licht, goed buigbaar en niet duur te 
zijn . Een nadeel was echter dat ze nauwelijks 
anders dan door handwerk geproduceerd 
konden worden. De toepassing van dit soort 
meubelen bleef echter vooral beperkt tot 
serre-kamers en weekendhuisjes. Na de 
Tweede Wereldoorlog, toen er enorme 
schaarste was van materialen voor meubels, 
werd toepassing in de woning algemener. 



G. Rietveld, kratmeubelen, uitgevoerd in 
ongeschilderd vurehout door Metz & Co, 1934, in : 
P. Bromberg, De Kleine Practische Woning , 

Amsterdam 1935. 

I. Falkenberg-Liefrinck, rotan fauteuil, ca . 1934, in : 
P. Bromberg, Practische Woninginrichting, 

Amsterdam 1938 (tweede en herziene uitgave van 

1933). 

De invloed van buitenlandse ontwikkelingen 
op de meubelindustrie in Nederland was 
groot. Vooral in de tweede helft van de jaren 
dertig, toen het min of meer zakelijke meubel 
uit de gratie raakte, werd de volkskunst, die in 
Duitsland onder invloed van politieke 
ontwikkelingen hoogtij vierde, als voorbeeld 
genomen. Bromberg zette zich sterk af tegen 
deze ontwikkeling, die volgens hem vooral 
voortkwam uit het feit dat de Nederlandse 
meubelproducenten zo bitter weinig 
,interessants te bieden hadden. 

A. Guénot, slaapkamermeubilair in lak met 
spiegel.glas, 1934, in : Binnenhuis 17(1935)1 . 

Ook de aandacht voor het Franse decoratieve 
genre wees hij af. Het Franse meubel had 
over het algemeen de allure van iets luxueus, 
iets verfijnds, maar het was nooit voor 
massaproduktie bedoeld . Het werd 
voornamelijk ambachtelijk gemaakt. Het 
uiterlijk, de vormgeving van het Franse 
meubel mocht dadrom zeker niet door 
Nederlandse meubelfabrikanten als 
voorbeeld worden gesteld. Van enige vorm 
van zakelijkheid was bij deze meubelen niet of 
nauwelijks sprake. De versieringen waren 
doorgaans toegevoegd, het gebruik van 
spiegelglas was daarbij zeer geliefd. Een 
bureau van André Lurcat is een goed 
voorbeeld van schijnconstructie, zoals bij 
Franse meubelen vaak te zien was: de 
bladregellijkt zich voort te zetten in de 
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laden kastjes. 
Toch kon Bromberg wel waardering hebben 
voor het werk van verschillende Franse 
ontwerpers, juist om die verfijning van de 
vormen. Regelmatig bezocht hij de jaarlijkse 
'Salon des Artistes Décorateurs' te Parijs. 
Vooral het werk van Émile-Jacques Ruhlmann 
(1879-1933) zag hij als staaltjes van 



vakmanschap door de perfecte uitvoering en 
de elegante vormgeving. Dit was echter 
mogelijk door de beperkte oplage, waarin ze 
gemaakt werden. Dergelijke meubels waren 
dan ook vrij kostbaar. 

A. Lurcat, bureau met stoel , ca. 1936, in : 
Binnenhuis en Buitenwereld 18(1936)8. 

Toen in 1933 voor de eerste keer meubilair 
van de Fin Alvar Aalto ( 1898-1976) getoond 
werd door de firma Metz & Co trok dit de 
belangstelling van het kritische oog van Paul 
Bromberg. Het betrof een opklapbare 
bedbank met een buisstalen frame, die 
waarschijnl ijk in 1929 was ontworpen. Ook 
over de daarna verschijnende modellen van 
gebogen 'plywood' sprak Bromberg zich 
lovend uit: de vormgeving van de stoelen was 
duidelijk gebaseerd op de vormen van het 
menselijk lichaam, industriële produktie was 
het uitgangspunt en uiterste doelmatigheid in 
gebruik het resultaat. 
Internationaal werden de meubels van Aalto, 
vooral in functionalistische kringen, bijzonder 
gewaardeerd. In 1935 was een stoel te zien op 
de door Mart Stam voor de VAN K 
georganiseerde tentoonstelling 'De stoel 
gedurende de laatste 40 jaar' in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam. Volgens de 
toelichting op de gekozen modellen in het 
tijdschrift Oe 8 en Opbouw vond Stam de stoel 
iets te onbeheerst gebogen, maar zag hij erin 
wel een hoopvolle aanzet voor de toekomst. 
In 1938 werd in het New Yorkse Museum of 
Modern Art een grote 
overzichtstentoonstelling gewijd aan het werk 
van Aalto. Ongetwijfeld oefenden de modellen 

A. Aalto, twee fauteuils en een tafeltje van Fins berkehout, 1931-1933, in: P. Bromberg, Practische 
Woninginrichting, Amsterdam 1938 (tweede en herziene uitgave van 1933). 
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van Aalto, samen met de gebogen houten 
meubels die Breuer aan het eind van de jaren 
dertig in Amerika ontwierp, grote invloed uit 
op de organische vormgeving die naar 
aanleiding van een prijsvraag in 1940 tot bloei 
kwam. 

Ch. Eames enE. Saarinen. respectievelijk stoel met 
armleggers en stoel, bekroonde inzendingen van 
een prijsvraag uit 1940, in: tent. cal. New Vork 
(Museum of Modern Art), Organic Design in home 

furnishings, New Vork 1940. 

Ch. en R. Eames, diverse meubelen van 'plywood', 
1946, in: P. Bromberg, 'Moderne meubels, 
moderne technieken', Ruimte-vorm-sfeer, ed. 
0 . van Tussenbroek, z.p. z.j. 

Charles Eames (1907-1978) en Eero Saarinen 
(1910-1961) kwamen als winnaars uit de bus. 
Hun proefmodellen werden op de 
tentoonstelling 'Organic Design in Home 
Furnishing ' in het Museum of Modern Art te 
New York in 1940 getoond. Ook Paul 
Brom berg, die in die tijd in de Verenigde 
Staten woonde, zag de tentoonstelling. Bij zijr 
terugkeer in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog nam hij de catalogus mee als 
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een geschenk voor het Stedelijk Museum te 
Amsterdam. In enkele publikaties besprak hij 
bovendien de meubels, die Eames samen met 
zijn echtgenote Ray op grond van de eerste 
modellen ontwikkelde uitgaande van 
hoogfrequent lamineren. In tegenstelling tot 
de eerste modell~n boekten deze stoelen in 
de verkoop goede resultaten. Ook in 
Nederland zou deze vormgeving de aandacht 
krijgen. Verschillende ontwerpers 
ontwikkelden in de naoorlogse tijd meubels 
uitgaande van de hoogfrequentie-techniek. 32 

Hoewel Bromberg, op grond van het feit dat 
hij zelf meubelontwerper was, meubilair het 
meest gedetailleerd en kritisch in zijn 
publikaties aan de orde bracht, kwamen ook 
andere produkten met kennis van zaken ter 
sprake. Uitgaande van de idee dat juiste 
toepassing van dag- en kunstlicht bij zouden 
dragen tot het optimaal doelmatige gebruik 
van ruimte hechtte hij als binnenhuisarchitect 
waarde aan een gerichte keuze van de 
verlichtingsapparatuur. Tegenover de geijkte 

W. Gispen, Giso verlichting, ca. 1931 , in: 
P. Bromberg, Practische Woninginrichting, 
Amsterdam 1933. 



modellen, die beïnvloed waren door de 
verlichtingsmiddelen uit het gastijdperk, 
stelde hij moderne verlichtingsapparatuur 
zoals cylinders, indirecte 
verlichtingsmogelijkheden en het simpele 
bolletje aan het plafond. Een kap, liefst van 
hoornperkament, kon toegepast worden bij 
staande modellen om de gloeilamp af te 
schermen en enige woonsfeer te bereiken. 
Voorbeelden van goede 
verlichtingsapparatuur waren de Giso-lampen 
uit het assortiment van de firma Gispen. Deze 
lampen, die Willem Gispen vanaf 1926 
ontwierp en aan de hand van standaardisatie 
in grote series produceerde, vond Bromberg 
uitstekend van vorm, maar niet voor elk doel 
geschikt vanwege de geringe tempering. 

P. Bromberg, woonkamer met Leerdam
cylinderverlichting (ontwerp F. Lensvelt) aan 
weerszijden van de schouw, 1931, in: P. Bromberg, 
Het Hollandsche Interieur, Amsterdam 1931. 

Andere modellen, die de toets der kritiek 
konden doorstaan, waren de cylinders die 
Frits Lensvelt ontwierp voor de glasfabriek 
Leerdam. De toepassing ervan bood de 
mogelijkheid tot versterking van de 
karakteristieke verhoudingen van ruimten. 
Voor eenvoudige hoofdverlichting was de 
Hamolite apparatuur bijzonder geschikt. 
Onder invloed van de uit Amerika afkomstige 
'luminator' werden in Nederland diverse 
modellen van staande lampen voor indirecte 
verlichting ontworpen. El mar Berkovich 
ontwikkelde voor Metz & Co enige van 
dergelijke exemplaren, maar ook hanglampen 
enplafonniers behoorden tot de collectie. 

De verschillende verlichtingsmodellen, die in 
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de jaren dertig geproduceerd werden, 
benaderden steeds meer het gebied van de 
anonieme technische apparatuur, waarbij de 
samenwerking van ontwerpers en industrie 
moeilijker te traceren is. Doelmatigheid en 
efficiëntie in gebruik waren hierbij uiteraard 
de hoofdvereisten. Ofschoon aan de 
vormgeving van dergelijke voorbeelden van 
massaproduktie zeker veel aandacht werd 
besteed, kwam deze in publikaties slechts 
zelden ter sprake. Veelal kwamen radio's, 
kachels, fornuizen en dergelijke bovendien 
zonder vermelding van de naam van de 
ontwerper ter sprake. Dit riep vanuit de hoek 
van de ontwerpers weinig weerstand op. Toch 
werden de produkten zeker niet genegeerd. 

E. Berkovich, staande lamp voor indirecte 
verlichting, uitgevoerd door Metz & Co, ca. 1932, in: 

P. Brom berg, Practische Woninginrichting, 

Amsterdam 1933. 



Hamolite plafonniers model no. 8, ca. 1938, in : 
P. Bromberg, Practische Woninginrichting, 
Amsterdam 1938 (tweede en herziene uitgave van 
1933). 

Hala-uitschuifbare lamp, ca. 1935, in : P. Bromberg, 
De Kleine Practische Woning, Amsterdam 1935. 

Frisia-haard, in : P. Bromberg, Practische 
Woninginrichting, Amsterdam 1938 (tweede en 
herziene uitgave van 1933). 
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A. Verbeek, electrisch buiskacheltje uitgevoerd 
door lnventum, 1929, coll . Stedelijk Museum 
Amsterdam. 

Serveerwagen uitgevoerd door Servito-exploitatie 
uit Amsterdam, ca. 1935, in : P. Brom berg, De 
Kleine Practische Woning , Amsterdam 1935. 

In zijn adviesboekjes en in het tijdschrift 
Binnenhuis vermeldde Bromberg de nieuwe 
produkten die op de markt waren. In 1933 
lichtte hij zijn voorkeur als volgt toe: 
'de charme van een voorwerp, die berust op 
haar pretentie/oaze bruikbaarheid is eeuwig. 



De aanvalligheid van den vorm schuilt niet in 
het aanwezig zijn van een zeker kwantum 
décor. Hoe meer die waarheid doordringt hoe 
minder duidelijk de begrenzing wordt tusschen 
een voorwerp, dat wij puur als gereedschap 
beschouwen of dat behalve zijn 
gebruikswaarde ook nog "mooi" moet zijn. '33 

Keukenkast-indeling uit de 'Poncet' -collectie van 
J . Weck & Co uit Arnhem, in : P. Bromberg, De 
Kleine Practische Woning , Amsterdam 1935. 

Handweefsels van Het Paapje, ca. 1933. in : 
P. Bromberg, Practische Woninginrichting , te 
Amsterdam 1933. 

P. Bromberg, interieurontwerp met voorbeelden van stoffen van De Ploeg en Krommenie-linoleum, 1935, 
in : P. Brom berg, De Kleine Practische Woning, Amsterdam 1935. 
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NIEUWE ONTWERPeN-IU.EUREN 
EFFEN MQQUET1'E$ IN BANEN 
LOOPERS é'lf TA I IJT;EN 
GORDIJN- EN MEUBI;l,STOFFEN 

eEZOEKT ONZE STAND NR. 2128 
VOORJAARSBElJRS - UTRECHT 

N. V. GESRS. VAN DEN BERGH'.p KON. FABRIEKEN- OSS 

Aankondiging van de presentatie van nieuwe ontwerpen van Gor Alons voor de Produktie Van den Bergh
Alons op de 28e Jaarbeurs te Utrecht in 1933, part. coll . 

C. Alons , tapijt uit de produktie Van de Bergh· Alons , uitgevoerd door N.V. Gebr. Van den Bergh te 
Oss en enkele metalen meubelen, uitgevoerd door 0 3 uit Rotterdam, 1933, foto: part. coll . 
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Ten aanzien van de overige huisraad, zoals 
stoffering, glas, aardewerk, keukengerei en 
behang, uitte Bromberg in zijn publikaties zijn 
duidelijke voorkeur voor ontwerpen, die door 
toedoen van ontwerpers tot stand kwamen. 
Niet alleen de machinaal vervaardigde 
produkten kregen de aandacht, maar ook de 
resultaten van ambachtelijke makelij werden 
opgemerkt. In dit verband haalde hij enkel de 
verantwoorde voorbeelden aan. 
In het algemeen kreeg vóór de Tweede 
Wereldoorlog bij industriële produktie de 
kunstenaarscollectie een uitgelezen rol 
toebedeeld en had deze daardoor veelal een 
luxueuzer aanzien. Of dit echter nà de oorlog 
zou veranderen is de vraag. Vele ontwerpers 
hebben vóór de oorlog de ontwikkeling van de 
industriële vormgeving voorbereid. Bromberg 
was er een van. Hij stierf in 1949. 

C. Lebeau, tafellinnen dessin 'Rythme', uitgevoerd 
door Van Dissel uit Eindhoven, 1932, in: 
P. Bromberg, Praktische Woninginrichting, 

Amsterdam 1933. 
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A.D. Copier, bloemvazen in grijs violet, uitgevoerd 
door glasfabriek Leerdam, ca. 1937, in: 
P. Bromberg Praktische Woninginrichting, 
Amsterdam 1938 (tweede en herziene uitgave van 

1933). 

E. Bellefroid, theeservies, uitgevoerd door De 
Sphinx uit Maastricht, 1934, in: P. Bromberg, 
Praktische Woninginrichting, Amsterdam 1938 

(tweede en herziene uitgave van 1933). 



H. Roozendaal, onderdelen van een kristallen servies, uitgevoerd door Kristalunie uit Maastricht, in: 
P. Bromberg, Praktische Woninginrichting, Amsterdam 1933. 

Noten 

1 . Nadat Jac. van den Bosch eind vorige eeuw 
diverse meubelontwerpen in opdracht van H.P. 
Serlage had geleverd werd de samenwerking 
voortgezet door de oprichting van 't Binnenhuis 
in 1900. Zie tent. cal. Haarlem (De Hallen), Jac 

van den Bosch en de vernieuwing van het 
Binnenhuis, Haarlem 1976. 

2. Voor uitvoeriger inzicht in de ontwikkeling van 
Brombergs werk verwijs ik naar de onlangs 
verschenen monografie: M. Teunissen, Pau/ 
Bromberg 1893-1949. Binnenhuisarchitect en 

publicist, Rotterdam 1987. 
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3. T. Landré, De Moderne Woning-inrichting, 

Amsterdam 1914. 
4. Over deze tentoonstellingen is meer informatie 

te vinden in: tent. cal. Amsterdam (Stedelijk 
Museum), 80 jaar wonen in het Stedelijk, 

Amsterdam 1981 . 

5. Zie hierover 4.6 De voorbeelden van goede 

vormgeving. 
6. P. Bromberg, Meubels en Mensen , Amsterdam 

1948 (tweede druk 1950). 
7. P. Brom berg, 'Binnenhuis-kunst', Levende 

Kunst 1 (1918), pp. 169-179. 

8. M. Teunissen, 'Pander', tent. cal. Amsterdam 
(Stedelijk Museum), Industrie & Vormgeving in 
Nederland 1850-1950, Amsterdam 1985, pp. 

260-263. 
9. T. Landré, Richard Reens, Bussum 1916/1917 

(deel1 van de serie Moderne Hollandscha 

Interieurs). 
10. H. Martens/M . Teunissen , 'Meubels. 

Geschiedenis' , tent. cal. Amsterdam (Stedelijk 
Museum), Industrie & Vormgeving in Nederland 

1850-1950, Amsterdam 1985, pp. 248-259. 

11 . A. Ramakers, Tussen kunstnijverheid en 
industriële vormgeving: de Nederlandscha Bond 

voor Kunst in Industrie, Utrecht 1985. 
12. P. Brom berg, 'Tentoonstell ingen in het 

Stedelijk Museum Amsterdam ', Binnenhuis 
1 0(1928)26, p. 353. Het tijdschrift Binnenhuis, 
vanaf 1935 Binnenhuis en Buitenwereld, stond 

geheellos van 't Binnenhuis, de werkplaats 
annex winkel, die van 1900 tot 1929 te 
Amsterdam gevestigd was. Binnenhuis, 
veertiendaagsch tijdschrih voor 
woninginrichting en kunstnijverheid, verscheen 

vanaf 1927 als voortzetting van 
Woninginrichting Ons Orgaan en zou tot de 

Tweede Wereldoorlog uitkomen. De 
hoofdredacteur was Paul Bromberg, de 
uitgever was Moorrnan's Periodieke Pers. 

13. Ook Willem Sandberg (1897-1984), de latere 
directeur van het Stedelijk Museum, werd in 

1934 lid van deze commissie van wisselende 

tentoonstellingen . 
14. P. Bromberg, 'Handwerk en machine , Ons 

Eigen Tijdschrift 5(1927)7, pp . 242-243. 

15. P. Bromberg, 'Wat we op de Parijsche 

Tentoonstelling niet vonden', De Vrouw en haar 

Huis 20(1925-1926), pp . 206-211 . 

16. 0. Mácel, 'Avantgarde-Design und Justiz', 
Avantgarde und Industrie, ed. S. von Moos/Chr. 

Smeenk, Delft 1983, pp. 150-162. 

69 

17. P. Brom berg , 'Leipzig en Londen', Binnenhuis 
10(1928)7, pp. 97-98. 

18. A. Koch, 'Gispen', tent. cal. Amsterdam 
(Stedelijk Museum), Industrie & Vormgeving in 
Nederland 1850-1950, Amsterdam 1985, pp. 

268-271 . 
19. A. Eggink, 'De introduktie van het 

stalenbuismeubel in Nederland', Nederlands 
Kunsthistorisch Jaarboek. 31, Haarlem 1981 , 

pp. 561-574. 
20. P. Bromberg, 'Het metalen meubel' , 

Binnenhuis 12(1930)11 , pp. 122-124. Deze 
versie van de fauteuil van Mies van der Rohe is 
afgebeeld in : J . van der Geest/0. Mácel, Het 
Museum van de continue lijn /The Museum of 
the continuous fine. Stalen buisstoelen 
1925-1940, Amsterdam 1986. 

21 . P. Brom berg , 'Onze Meubelen. Staal of Hout?', 
De Groene Amsterdammer 55(1931 )2805. 

22. A. Ban ham , Theory and Design in the First 

Machine Age, London 1978. 
23. P. Brom berg, Het Hollandsche Interieur, 

Amsterdam 1931. 

24. M. van der Burgh, Cor A/ons 1892-1967. 
Binnenhuisarchitect en industrieel ontwerper, 
Rotterdam 1987. 

25. P. Bromberg, Het Hollandscha Interieur, 

Amsterdam 1931 . 
26. tent. cal. Amsterdam (Stedelijk Museum), Het 

Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960, 

Delft/ Amsterdam 1983. 
27. (P . Bromberg), 'Kunstnijverheid (fragment van 

een radio-rede)' , Binnenhuis 15(1933)10, pp . 
74-76. 

28. P. Bromberg, 'Beschouwingen over de 

Buitenlandscha Vakpers' , Binnenhuis 

12(1930)15, pp. 176-177. 

29. P. Brom berg, 'Onze Meubels. De 21 ste Salon 
des Artistes Décorateurs te Parijs', De Groene 
Amsterdammer 55(1931 )2807. 

30. P. Brom berg , 'Het Zitmeubel', Binnenhuis 

14(1932)9, pp .65-67. 

31. P. Brom berg , 'Moderne tapijten, 
tentoonstelling bij Metz & Co. ', Binnenhuis 

16(1934)22, pp . 169-170. 

32. P. Vöge/B. Westerveld, Stoelen. Nederlandse 
ontwerpen 1945-1985, Amsterdam 1986 en P. 

Vöge, 'Een stoel uit één stuk', Jong Holland 
2(1986)3, pp. 36-41. 

33. (P. Bromberg), 'Kunstnijverheid (fragment van 

een radio-rede)' , Binnenhuis 15(1933)10, pp. 

74-76. 
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Elektrische apparaten, jaren '50, foto: coiL Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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Goed Wonen en de opbouw na de 
Tweede Wereldoorlog 

5 

Nederland 1945. Havens, vliegvelden en vele 
bruggen zijn onbruikbaaar. 87.000 huizen zijn 
verwoest, 43.000 huizen zijn zwaar en 
300.000 licht beschadigd. Verder staan vele 
fabrieken en 28.000 machines inmiddels bij 
onze oosterburen. De totale oorlogsschade 
wordt geraamd op 25 miljard gulden. Geld en 
grondstoffen ontbreken vrijwel geheel. 
Bovendien is Nederland grotendeels zijn 
functie als handelsnatie kwijt. 
Ziehier de ontreddering van een natie. 

5.1 Puin ruimen 

De oorlog had samen met de al eerder 
plaatsgevonden crisis in de jaren '30 de 
Nederlandse volkshuishouding een 
behoorlijke knauw gegeven. De eerste vijf jaar 
na de bevrijding stonden in het teken van 
herstel en wederopbouw. Er moest zowel 
letterlijk als figuurlijk puin worden geruimd. 
Fabrieken werden hersteld, er kwamen weer 
machines, de woningbouw kwam langzaam 
weer op gang en alleen de meest 
noodzakelijke produkten werden 
geproduceerd. Zonder leningen en 
schenkingen uit het buitenland zou dit niet zo 
snel mogelijk zijn geweest. Vooral de 
Marshall-hulp uit Amerika bood uitkomst. 
Omdat Nederland tijdens de oorlog voor het 
grootste deel zijn handelsfunctie was kwijt 
geraakt en die in de jaren daarna ook niet 
meer zou terugkrijgen, werd de nadruk gelegd 
op de industrie. Nederland diende een 
industrie- in plaats van een handelsnatie te 
worden. 
Tegen 1950 was de economie weer op een 
peil beland, waarop zij zelfstandig schokken 
en verstoringen kon opvangen. Door prijs- en 
loonmatiging, die tot 1964 zouden duren, was 
Nederland in een gunstige exportpositie 
gekomen. De export steeg dan ook tussen 
1950 en 1969 met 350%. De aandacht van het 
buitenland verschoof hierbij van textiel, 
voedings-en genotmiddelen naar machines, 
transportmiddelen en chemische produkten. 
De internationale liberalisering van de 
economische betrekkingen en de oprichting 
van de Benelux (1948) en de EEG (1957) 
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vergemakkelijkten de export nog eens. 
Door de binnenlandse naoorlogse 
produktenhonger en de stijging van de export 
nam de omzet van de industrie snel toe. Tot 
het eind van de jaren '60 steeg ook de 
welvaart enorm. 
Vanaf 1964, toen de overheid de prijs- en 
loonmatiging had opgeheven, werden lonen 
en prijzen steeds hoger. Op korte termijn had 
dat niet veel gevolgen; op de wat langere 
termijn tastte het de export-positie van 
Nederland aan. Aangezien de produkten duur 
werden, moest men vanaf toen meer nadruk 
op de kwaliteit gaan leggen.1 

5.2 De consumptie van massaprodukten 

Doordat het zwaartepunt in Nederland meer 
op de industrie in plaats van op de handel was 
komen te liggen en de technische 
ontwikkeling zich zeer snel begon te 
voltrekken, kwam in veel takken van de 
industrie na de oorlog eindelijk echte 
massaproduktie op. Wat de meubelindustrie 
betreft, gebeurde dat zeer traag. Zelfs in de 
jaren '60 bleek de industrialisatie nog niet op 
grote schaal te zijn doorgedrongen. 
Er waren zo snel mogelijk zo veel mogelijk 
eenvoudige produkten nodig, want er was een 
schrijnend tekort aan gebruiksvoorwerpen. 
De overheid controleerde welke produkten er 
werden gefabriceerd, welke materialen er 
werden gebruikt en in welke hoeveelheden. 
Voor alles moest een aanvraag ingediend 
worden. In navolging van Engeland kregen 
'utility' -produkten de hoogste prioriteit. In de 
meubelindustrie behoorden tafels en stoelen 
tot deze categorie. 
Uit 1 m3 hout moesten minimaal 60 stoelen 
gefabriceerd worden. De ontwerper El mar 
Berkovich (1897-1968) slaagde er zelfs in om 
er 100 uit te halen.2 
De ontberingen van de oorlog hadden in de 
jaren daarna een enorme inhaalvraag naar 
produkten tot gevolg. Doordat de welvaart en 
de produktie van luxe goederen na 1950 snel 
steeg, was men ook in de gelegenheid om die 
honger te stillen. 



In 1948 had één op de vijf gezinnen een 
wasmachine, in 1970 vier op de vijf. De vraag 
naar elektrische apparaten als wasmachines, 
stofzuigers, mixers, radio's en later TV's 
bleek onverzadigbaar te zijn. Philips had 
direct na de oorlog het voordeel gehad dat 
haar Duitse concurrenten Siemens en AEG 
tijdens de bevrijding met de grond gelijk 
waren gemaakt. Daardoor had het bedrijf een 
voorsprong van vier of vijf jaar. De export van 
Philips-produkten liep dan ook zeer goed in 
de eerste jaren na de oorlog. Het ging echter 
niet alleen met Philips goed. De omzet van de 
gehele Nederlandse apparaten-industrie 
steeg tussen 1957 en 1959 van 554 tot 1 . 955 
miljoen gulden. De Nederlandse consument 
was in die tijd nog chauvinistisch genoeg om 
voornamelijk Nederlands fabrikaat te kopen. 

Door reclame, marktonderzoek en de 
mogelijkheid om op afbetaling te kopen steeg 
de consumptie tot een ware 
massaconsumptie. Het fenomeen 'marketing' 
had zijn intrede gedaan. De overgang van een 
produktiegerichte naar een 
consumptiegerichte bedrijfshuishouding 
tekende zich af. 

Consumptiegerichtheid was nu precies 
datgene in de vormgeving van een bedrijf als 
Philips, waarop van veel kanten kritiek kwam. 
Vooral veel ontwerpers vonden in de jaren '50 
en '60 dat Philips te commercieel ontwierp. 
De industrieel ontwerper was lid van een 
team, waartoe ook produktontwikkelaars en 
marketingspecialisten behoorden. Bovendien 
bepaalde de commerciële afdeling uiteindelijk 
of een produkt wel of niet in produktie 
genomen werd. Omzet en verkoopbaarheid 
kregen altijd prioriteit boven originaliteit en 
risico. In grote lijnen wordt deze strategie 
vandaag de dag nog gevolgd, met dien 
verstande dat 'gebruikersvriendelijkheid' nu 
het toverwoord moet worden.3 
Een discussie tussen idealisten en 
commercialisten heeft waarschijnlijk altijd al 
in een of andere vorm bestaan. In de 19de 
eeuw speelde een dergelijke discussie in 
ieder geval in Engeland rond de Arts and 
Crafts Movement In onze tijd, waarin veel 
industrieel ontwerpers in eigen beheer 
produceren, is het 'wel of niet toegeven aan 
de wensen van anderen' weer een actueel 
vraagstuk. De zelf producerende idealisten 
wensen geen concessies aan de industrie en 
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Strijkijzer, uitv. Philips, 1957, foto: coll. Philips 
Concern Archief, Eindhoven. 

Radio, uitv. Philips, 1959, foto: coll. Philips 
Concern Archief, Eindhoven. 

de consument te doen. De commercialisten 
daarentegen menen dat een industrieel 
ontwerper juist altijd rekening moet houden 
met de wensen van producent of consument; 
dat is inherent aan het beroep. 

Door de gestegen welvaart was er in de jaren 
'50 een nieuw type consument bijgekomen: 
de werkende jongere, die nog thuis wonend 
over relatief veel geld beschikte. Een deel van 
deze jongeren werd 'nozems' genoemd. 
Hieronder verstond men niet het 'alternatieve, 
langharige tuig' - zoals nu meestal het geval 
is - , maar het deel van de jongeren dat 
vooralluxe consumptiegoederen aanschafte. 
Zij zetten zich hiermee demonstratief af tegen 
hun zuinige, oppassende ouders. Afgezien 
van het onderscheid in kleding, levenswijze 



en consumptief gedrag hadden ze toch ook 
een opvallende overeenkomst met hun 
ouders. In 1962 bleek uit een enquête dat 
zowel de ouderen als de jongeren hun vrije 
tijd het liefst voor de TV doorbrachten.4 

Naarmate een bepaald produkt minder 
schaars werd, werd de styling van produkten 
belangrijker. De fabrikant richtte zich met zijn 
vormgeving naar de smaak van het publiek en 
paste het omhulsel van het produkt bij tijd en 
wijle aan, zonder het innerlijk te veranderen. 
Dit leverde hem van ontwerpers die aan het 
Instituut voor Industriële Vormgeving waren 
verbonden scheldwoorden op als 
'mooi maker', 'aankleder', 'schminker' en 
'verdoezelaar'. 
Het op deze manier 'kunstmatig verouderen' 
van een produkt werd ook door anderen 
afgekeurd. In de kritiek moest vooral de 
Amerikaanse vormgeving het ontgelden. 
Deze zou zich sinds de crisis in 1929 schuldig 
hebben gemaakt aan kunstmatige 
veroudering van produkten met als enig doel 
winstbejag. 

De economische ontwikkeling en daarmee 
gepaard gaande stijging van de welvaart en 
de massaproduktie zouden de vormgeving en 
de esthetiek in Nederland sterk beïnvloeden. 
Een van de belangrijkste organisaties die zich 
na de Tweede Wereldoorlog met de 
verbetering van de vormgeving en de 
publieke smaak bezig hield was de Stichting 
Goed Wonen. 

5.3 De voorgeschiedenis van Goed Wonen 

In de oorlog waren de meeste 
kunstverenigingen en aanverwante 
organisaties opgeheven of op non-actief 
gesteld. De Vereeniging voorAmbachts-en 
Nijverheidskunst (VANK) en het Instituut voor 
Sier- en Nijverheidskunst (ISN) was het eerste 
lot beschoren. 
De Duitsers hadden alle kunstenaars die 
wilden blijven werken verplicht lid te worden 
van de Kulturkammer. De ontwerpers die dat 
weigerden waren veroordeeld tot het tijdelijk 
opgeven van hun kunstenaarschap. Zij 
konden alleen wat experimenteren in een 
achterkamertje, zich bezighouden met 
ontwerpen die voorlopig niet uitgevoerd 
zouden kunnen worden of het vervaardigen 
van unica. Van ontwerpen voor de industrie 
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was zeker tegen het einde van de oorlog 
nauwelijks meer sprake. 
Reeds voor de oorlog ten einde was, maakte 
een aantal kunstenaars plannen voor een 
algehele herziening van de samenleving op 
materieel en geestelijk niveau. Er heerste een 
sfeer van groot idealisme en vertrouwen in het 
volk wat betreft medewerking aan de 
totstandkoming van deze herziening. 
De ontwerper Piet Zwart (1885-1977) had zich 
in de oorlog al verdiept in de eisen, die in de 
toekomst àan de industriële vormgeving en de 
ontwerpers gesteld zouden gaan 
worden. In 1944 schreef hij hierover het 
Rapport inzake richtlijnen en mogelijkheden 
eener technisch-kunstzinnig verantwoorde 
industrieele productie van 
gebruiksvoorwerpen op basis eener sociaal
economisch verantwoorde productie. Zoals in 
het vorige hoofdstuk al werd aangegeven, 
wees hij de benadrukking van het kunstaspect 
in de industriële vormgeving en het 
ontwerpen van unica af. Zwart verweet vooral 
de Bond voor Kunst in Industrie (BKI) zich 
hieraan schuldig te maken. Hij had in zoverre 
gelijk, dat op de tentoonstellingen, die de BKI 
organiseerde voor het merendeel 
ambachtelijk gemaakte produkten stonden. 
De BKI gaf als reden hiervoor op dat zij niet 
genoeg goede industrieproduken kon vinden. 
Voor Zwart diende het produkt het resultaat te 
zijn van de samenwerking tussen sociaal
econoom, technicus en kunstenaar. De 
kunstenaar zou op een academie voor 
industriële vormgeving zowel technisch als 
kunstzinnig gevormd moeten zijn tot een 
vormingenieur. Een academie voor industriële 
vormgeving is er overigens in Nederland pas 
in 1954 gekomen.s 

Na de oorlog werd de term 'industriële 
vormgeving' gebruikt om het ontwerpen van 
industrieel te vervaardigen massaprodukten 
te omschrijven. Onder 'kunstnijverheid' werd 
vanaf toen het ontwerpen van unica verstaan. 
Langzamerhand groeiden deze gebieden 
steeds meer uit elkaar. Tegenwoordig richten 
ontwerpers zich meestal op slechts een van 
de twee gebieden. 

Op 1 september 1945 werd de Vereniging van 
beoefenaars der gebonden kunsten door de 
directeur van het Stedelijk Museum te 
Amsterdam Willem Sandberg (1897-1984) en 
de architect en directeur van het Instituut voor 



Kunstnijverheidsonderwijs (lvKNO) Mart Stam 
(1899-1986) ter vervanging van de ontbonden 
VAN K opgericht. De vereniging zou verder 
door het leven gaan als de Gebonden 
kunstenaars federatie (GKf). Piet Zwart en de 
graficus Wim Brusse (1910-1978) zaten in het 
eerste bestuur. Deze organisatie stond zoals 
zoveel van zijn voorgangers in het teken van 
de 'kunst en maatschappij'-gedachte. De 
initiatiefnemers wilden niet alleen een 
bijdrage leveren aan de totstandkoming van 
goede vormgeving, maar ook aan die van een 
goede maatschappij. In dit licht was er een 
strenge ballotage-commissie, die de kwaliteit 
van het werk en van de mentaliteit van een 
aspirant-lid beoordeelde. 
Hoewel industrieel vormgevers en 
kunstnijveraars in de GKf waren verenigd, 
richtte de federatie zich voornamelijk op de 
industriële vormgeving: 
'De sociale verantwoordelijkheid van de 
kunstenaars in onzen tijd brengt mede, dat hij 
zijn aandacht 
schenkt aan het serieproduct. '6 

Er kwam ook een voorlichtings- en 
adviescentrum van de GKf, met het doel hulp 
te bieden 
'bij het wederinrichten en vernieuwen der 
woning'.l 

Aan het eind van de oorlog had de 
meubelverkoper A. Bueno de Mesquita (geb. 
1908) een rapport geschreven, genaamd De 
sociale functie van den binnenhuisarchitect na 
den oorlog. Uit de aanbevelingen in dit rapport 
vloeide te Amsterdam de oprichting van een 
aantal organisaties op het gebied van de 
woninginrichting voort. Bueno de Mesquita 
zocht in dit rapport naar een reden waarom 
handel, industrie en binnenhuisarchitecten er 
voor de oorlog niet in geslaagd waren de 
smaak van het publiek op te voeden. Zijn 
conclusie was dat goede produkten meestal 
te duur waren en dat de arbeiders naar een 
schijnstatus en -welvaart streefden om hun 
misère te compenseren. Deze schijnluxe zou 
in de toekomst door de welvaart niet meer 
nodig zijn en ook door het publiek niet meer 
worden gewenst. 
Hij stelde ter verbetering een hechte 
samenwerking tussen ontwerpers, 
fabrikanten, distribuanten en overheid voor. 
De ontwerpers hadden voornamelijk als taak 
publiek, handel en industrie van het nut van 
goede vormgeving te overtuigen, maar ze 
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moesten hierbij wel rekening houden met de 
smaak van de massa. Ondanks zijn grote 
pessimisme over de Nederlandse 
wooncultuur was hij optimistisch over de 
komende verbetering door middel van 
genoemde samenwerking en industriële 
produktie. 

''T () 11 c~ 11 

Affiche Goed Wonen, foto: Kunsthistorisch 
Instituut Utrecht. 

Bueno de Mesquita richtte zelf in 1945 de 
Distribuantenvereniging Goed Wonen op. De 
vereniging telde aanvankelijk ongeveer 25 
idealistische leden, die zich over het hele land 
verspreid zouden richten op · 
'het bevorderen van het goede wonen bij zo 
breed mogelijk lagen der bevolking'. 
Dit werd gedaan door middel van 
'het in distributie brengen van gekeurde, 
goede producten door haar leden; het 
verenigen van distribuanten op het gebied der 
woninginrichting en het samenwerken met 
andere lichamen, die een soortgelijk doel 
nastreven'. s 



In dat zelfde jaar richtte de architect en docent 
binnenhuisarchitectuur aan het lvKNO Johan 
Niegeman (1902-1977) in Amsterdam de 
Stichting Nieuwe Wooncultuur op.9 Het doel 
van deze stichting werd in de oprichtingsakte 
alsvolgt omschreven: 
'leiding te geven aan de smaak van het publiek 
( .. .) en bij het publiek belangstelling te wekken 
voor een woontechniek die de voorhanden 
zijnde technische middelen weet te 
mobiliseren en uit te buiten in het belang van 
de modernen mensch in zijn woning'. 
In deze stichting hadden onder andere 
ontwerpers en fabrikanten zitting. 

In 1946 richtten de GKf, de 
Distribuantenvereniging Goed Wonen en de 
Rotterdamse afdeling van de vereniging Ons 
Huis, die zich al langer met woninginrichting 
bezig hield, een soortgelijke organisatie op: 
de Federatieve Stichting Goed Wonen. De 
stichting diende de coördinatie tussen 
genoemde organisaties, de eerder dat jaar 
door hen opgerichte Consumentenstichting 
Goed Wonen en de BKI te verzorgen. 
Hiermee waren vier soorten 
belanghebbenden verenigd: kunstenaars, 
fabrikanten, distribuanten en consumenten. 
Deze organisatie kwam dicht bij realisatie van 
de Driebond-plannen van Willem Penaat uit 
het begin van deze eeuw, met dien verstande 
dat de consumenten eraan waren 
toegevoegd. 
De Stichting Nieuwe Wooncultuur en de 
Federatieve Stichting Goed Wonen voldeden 
tot op zekere hoogte aan de aanbevelingen 
van Bueno de Mesquita. Grote afwezige was 
echter de overheid. Na aanvankelijke 
interesse in de initiatieven rond de 
verbetering van de vormgeving door middel 
van het oprichten van stichtingenals 
bovengenoemde, een academie voor 
industriële vormgeving en informatiecentra, 
verslapte de aandacht al snel. Er kwam 
nauwelijks enige hulp van de overheid. De 
socialistisch georiënteerde idealisten 
betreurden dit in hoge mate. Zij hadden nu 
juist van de overheid een leidende rol 
verwacht.1 o 

5.4 De wortels van de ideologie van Goed 
Wonen 

De ideologie van Goed Wonen was in feite 
een voortzetting van de ideeën van de 
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functionalisten uit het interbellum en van 
rationalisten zoals Serlage en Brom berg. Via 
hen werd de verbinding met een in de 19de 
eeuw begonnen traditie gelegd. 

De Federatieve Stichting Goed Wonen 
borduurde verder op een idee, dat ontwikkeld 
was door William Morris en de Arts and Crafts 
Movement in het midden van de vorige eeuw. 
Aanhangers van dat idee meenden dat goede 
vormgeving van gebruiksvoorwerpen of meer 
in het algemeen van de gehele omgeving een 
bijdrage levert aan het heil van mens en 
samenleving: 
'Het doel van Goed Wonen is de mensen te 
helpen om gelukkige mensen te worden. '11 
In Goed Wonen kwamen twee idealistische 
richtingen op het gebied van 
volksontwikkeling samen: de burgerlijk
liberale richting van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, die sinds 1784 bestond, en 
de sociaal-democratische richting van 
organisaties zoals Ons Huis. Dit resulteerde 
in een op het individu gerichte sociale 
opvatting. Goed Wonen was officieel 
onafhankelijk van een bepaalde politieke 
richting, maar de meeste van haar 
medewerkers kwamen uit de socialistische 
hoek. 
De consumenten werden door J. Bommer, de 
eerste voorzitter, gedefinieerd als 
'al diegenen, die de voorwerpen kopen, om de 
woning tot een menswaardig verblijf te 
maken'. 12 

'Menswaardig' was in dit geval een 
sleutelwoord. Er was veel aandacht voor het 
individu en diens specifieke wensen en eisen. 
De inrichting van een woning diende te 
worden bepaald door beroep, hebbies en 
gewoonten van de eigenaren. Er konden dus 
geen standaardoplossingen gegeven worden. 
In het begin richtte de stichting zich vooral op 
het gezin waarin de man kostwinner en de 
vrouw huisvrouw was. Kinderen kregen 
afhankelijk van leeftijd een spelende of 
studerende rol toebedeeld. Er was overigens 
opvallend veel aandacht voor de kinderen. 
Aan hen werd altijd een aparte speelruimte 
toegedacht en het was geen bijzonderheid 
wanneer de grootste slaapkamer daarvoor 
gereserveerd werd. 
Van gelijke behandeling van man en vrouw 
had Goed Wonen voor de jaren '60 echter nog 
nooit gehoord. De vrouw kreeg weliswaar een 
eigen plaatsje in huis, maar dat was dan wel 



de plaats waar de naaimachine stond. 
Toegegeven moet worden dat er inderdaad 
weinig vrouwen buitenshuis werkten; in 1960 
bestond slechts 8% van de beroepsbevolking 
uit vrouwen. Later kwam het wel voor dat er 
een interieur voor een alleenwonende, 
werkende vrouw besproken werd. 
Deze bespreking vond dan plaats in het 
tijdschrift Goed Wonen, een maandblad voor 
goede woninginrichting, orgaan van de 
stichting Goed Wonen, dat vanaf 1948 
verscheen. In de redactie hadden zitting: de 
binnenhuis-architecte Bé Niegeman-Brandt, 
B. Wijers-Nort, Paul Bromberg, A. Bueno de 
Mesquita, G.M. Dersjant, de ontwerper en 
industrieel W.H. Gispen (1890-1981) en de 
ontwerper Hein Salomonsen (geb. 1910). 
De uitgever van het tijdschrift, BKI-Iid W.L. & 
J. Brusse te Rotterdam, bestond al sinds 1903 
en had ruime ervaring met publikatiesop het r 
gebied van kunst en vormgeving. Een aantal 
boeken van Serlage en de V ANK-jaarboeken 
waren door Brusse gepubliceerd. De ook door 
Serlage bewonderde typograaf De Roos had 
al vroeg voor de uitgever gewerkt. 

-· .............. . 
...."..,.1 .... 

Omslag van het eerste nummer van Goed 
Wonen, 1948. 

1 
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Doelstelling van Goed Wonen, in: Goed 
Wonen 1(1948). 

Het voorlichten van de consument gebeurde 
verder door middel van een toonzaal, die in 
1948 op het Rokin te Amsterdam gevestigd 
werd, brochures, folders, lezingen, 
medewerking aan tentoonstellingen, het 
verlenen van een keurmerk en het inrichten 
van modelwoningen. In de toonzaal kon men 
persoonlijk advies over het inrichten van zijn 
woning krijgen. 

· . .r-·. · 
,;: : 

Keurmerk van Goed Wonen. 

Deze uitgebreide voorlichting direct aan de 
consument, de vertegenwoordiging van 
consumenten in de stichting en het feit dat de 
stichting zich uitsluitend met woninginrichting 
bezighield, waren nieuw in die tijd. 
Op kleinere schaal hadden de Nederlandse 
Bond voor Plattelandsvrouwen en de 
Huishoudraad zich om de woninginrichting 
bekommerd. Modelwoningen waren af en toe 
al door de Centrale Coöperatie voor 



Woninginrichting ingericht (bijvoorbeeld een 
woning in Vreewijk, Rotterdam 1928) en de 
Woningbouwverenigingen hadden zich al 
lange tijd met de woning beziggehouden. Hun 
ideaal van 'licht, lucht en hygiëne' in huis, 
waardoor de arbeider gelukkiger en dus 
produktiever zou worden, werd ook 
aangehangen door de functionalistische 
architekten in het interbellum. In de praktijk 
kwam dit neer op huizen met eenvoudige, 
strakke vormen, veel glas, lichte kleuren en 
ijle meubelen. 
Directe invloed uit deze functionalistische 
hoek ondervond Goed Wonen via enkele 
medewerkers, die lid waren geweest van de 
architectengroep De 8 en Opbouw. Eenvan 
hen, B. Merkelbach (1901-1961), werd in 1956 
hoofdredacteur van het tijdschrift. Hij wilde 
Goed Wonen uit laten groeien tot een brede 
volksbeweging en er voor zorgen dat het 
tijdschrift meer abonnees aantrok door middel 
van een grotere leesbaarheid. Rond 1961 
beleefde het zijn bloeiperiode met ongeveer 
7300 abonnees. Of dit aan Merkelbach te 
danken was wordt hier in het midden gelaten. 
Een andere bron van inspiratie vormde het 
Bauhaus. De stalenbuis-meubelen van 
Marcel Breuer (1902-1981) en Ludwig Mies 
van der Rohe (1886-1969) werden hevig 
bewonderd. Van de 'Barcelona-stoel' van 
Mies van der Rohe werd zelfs gezegd dat het 
de mooiste stoel was, die ooit werd gemaakt. 
De hoge prijzen van dit soort meubelen 
werden door Goed Wonen echter zeer 
betreurd. 

L. Mies van der Rohe, Barcelona stoel, 1929, 
coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

De invloed van het Bauhaus was lijfelijk in 
Amsterdam aanwezig in de vorm van Mart 
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Stam en Johan Niegeman, die beide docent 
aan het Bauhaus waren geweest en de eerste 
jaren na de oorlog aan het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs (lvKNO) 
verbonden waren. 
Niegeman was hoofddocent van de 
binnenhuisafdeling. Hij legde veel nadruk op 
de vrije ontplooiing van de studenten. Het 
eindresultaat telde voor hem minder dan de 
manier waarop de student daar terecht was 
gekomen. De analyse van materiaal, 
constructie en functie vormde de basis van 
het vormonderzoek, dat nooit routinematig 
mocht worden. Niegeman pleitte voor de 
integratie van verschillende kunstdisciplines, 
waarbij hij de overkoepelende functie aan de 
industriële vormgeving toedacht. Bij het 
ontwerpproces moesten de geestelijke en 
materiële behoeften van de mens centraal 
staan. Het was dus zaak dat men die 
behoeften kende en wist hoe ze te 
bevredigen. 
Het experimenteren met verschillende 
materialen en het instellenvan een algemene 
basiscursus aan het begin van de opleiding, 
waarvan de meeste studenten absoluut het 
doel niet bleken te begrijpen, deden sterk aan 
het Bauhaus denken. 
Een groot aantal studenten van Niegeman 
kwam later bij Goed Wonen terecht; Cora 
Nicolaï-Chaillet en Kho Liang Ie (1927-1975) 
behoorden tot de belangrijkste. 

5.5 De toestand waartegen Goed Wonen 
zich afzette 

'Waar het nu om gaat is, dat de wansmaak er 
is, dat we met onze interieurs gevaarlijk aan 
het afzakken zijn naar het banale, en dat 
helaas de meeste mensen dit niet 
bemerken. '13 

Veel interieurs bevatten meubelen, die 
verdacht veelleken op de meubelen, die in de 
vorige eeuw voor neo-stijl doorgingen. Deze 
quasi antieke meubelen werden in deze tijd 
meestal met het etiket 'old finish' aangeduid 
en door de betreffende fabrikanten ook met 
trots als zodanig aangeprezen. De balpoot 
vierde grote triomfen. Een mengeling van 
allerlei stijlen, waarbij de Franse 
Ledewijkstijlen favoriet waren, behoorde nog 
steeds niet tot de uitzonderingen. 
Bijna overal kon men een eettafel, hoge 
stoelen, een enkele fauteuil, een dressoir en 



schemerlampen vinden. Pluche en donkere 
kleuren waren geliefd. 
De plaatsing van de meubelen kende een 
lange traditie: de tafel met stoelen er omheen 
stond in het midden van de kamer, extra hoge 
stoelen stonden, evenals het dressoir,langs 
de muur, fauteuils en schemerlampen waren 
in een hoek van de kamer geplaatst. Wanneer 
men zich een bankstel kon permitteren, was 
dat in dezelfde ruimte als de eettafel geplaatst 
of in een aparte zitkamer. Wat de muren 
betreft was men dol op schilderijtjes, foto's, 
prenten en wat dies meer zij. Hoe meer, des 
te beter. Een symmetrische plaatsing werd in 
bijna alle gevallen gewaardeerd. 

Interieur met old-finish meubelen, in: Goed 
Wonen 9(1956). 

'Het arme, rijkdoende interieur' met 
traditionele meubelen in traditionele 
opstelling, in: Goed Wonen 1(1948). 

De meeste interieurs waren overvol door de 
grote, zware meubelen en allerhande 
snuisterijen. 
Wanneer men zich niet met old-finish 
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6 vijfde jaargang no. 6 Juni 1952 

Spotprent van een volle en overgedecoreerde 
ruimte, in: Goed Wonen 5(1952). 

Spotprent van een symmetrisch ingerichte 
ruimte, in: Goed Wonen 3(1950), p. 143. 

meubelen omringde, wilde dat niet zeggen 
dat men meubelen van het Bauhaus of De Stijl 
gekozen had. Slimme fabrikanten hadden 
namelijk de grote, zware meubelen, waaraan 
de meeste mensen gewend waren, een 
modern sausje gegeven. De meubelen zagen 
er strakker en eenvoudiger uit, maar waren in 
wezen niet veel veranderd. Zie hierover het 
onderzoek van Mary Zeldenrust, behandeld in 
paragraaf 5.8 'Het effect'. 
Namaak was ook te vinden bij de materialen. 
De producenten lieten behang er uit zien als 
hout, textiel , of tegeltjes, gaven machinaal 
gevormd metaal een structuur van de 
hamerslag en verkochten linoleum als 
namaak-parket of -tegeltjes. 



5.6 Het aanbinden van de strijd 

Meubels 

Ondanks alle voorgaande 
hervormingsbewegingen waren het publiek 
en de fabrikanten naar de maatstaven van 
Goed Wonen nog steeds niet voldoende 
'opgevoed'. 
Goed Wonen streed tegen 'wansmaak, 
stijlloosheid en sleur' in een tijd van 
materiaalschaarste en woningnood. 
Vlak na de oorlog heerste er een enorme 
woningnood, die tot ver in de jaren '60 zou 
duren. Nieuwe woningen bleken zeer klein te 
zijn, doordat er op alle mogelijke manieren op 
beknibbeld was. Wanneer men dan 
uiteindelijk een woning had, bleek de 
inrichting problemen op te leveren. Er waren 
nauwelijks meubelen te koop. De meubelen 
die er wel waren, waren schrikbarend duur en 
in de ogen van Goed Wonen meestal nog 
slecht ook. 
Het 'verantwoorde meubel' was, volgens 
Goed Wonen, functioneel, eenvoudig van 
vorm, machinaal geproduceerd, duidelijk van 
constructie, gemakkelijk verplaatsbaar, goed 
schoon te houden, zuinig in materiaalgebruik, 
visueel aantrekkelijk en vooral goedkoop. 
Omdat er zeer weinig van dat soort meubelen 
op de markt waren, liet Goed Wonen zelf 
ontwerpen uitvoeren. Mart Stam en Hein 
Salomonsen ontwierpen bijvoorbeeld 
eenvoudige eetkamerstoelen, die op de 
boerenstoel geïnspireerd waren. Van alle voor 
Goed Wonen geproduceerde meubelen deed 
de stoel van Salomonsen het het beste; de 
andere produkten waren geen groot succes. 

H. Salomonson, stoel, ca. 1950, foto: 
Kunsthistorisch Instituut Utrecht. 
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Om die reden stopte Goed Wonen in 1954 
met het laten produceren van eigen 
ontwerpen. Het was ook minder noodzakelijk 
geworden, omdat er inmiddels meer variatie 
op de markt was dan vlak na de oorlog. 

J. Niegeman, studeerhoek, met eenvoudige 
middelen vervaardigd, in: Goed Wonen 
1(1948). 

In de eerste jaren waren veel materialen 
schaars. Johan Niegeman probeerde zoveel 
mogelijk met het voorhanden zijnde materiaal 
te werken. Hij maakte onder andere een kast 
van sinaasappelkistjes en een prullebak van 
een oud koekblik. Binnenlandse houtsoorten, 
wilgetenen, riet en rotan waren wel in 
redelijke hoeveelheden aanwezig. Deze 
materialen werden daarom veelvuldig 
gebruikt voor stoelen, banken, tafels en 
bedden. Inherent aan het materiaal en de 
verwerkingswijze was de ambachtelijke 
vervaardiging van de meubelen. Dit gebeurde 
voornamelijk in Noordwolde, waar de firma's 
Rohé en Jonkers een goede naam hadden 
opgebouwd. Het ideaal van Goed Wonen was 
industriële massaproduktie, maar doordat dit 
in de meubelindustrie pas in de jaren '70 
vanzelfsprekend zou worden, moest Goed 
Wonen zijn ideaal voorlopig uitstellen. 
Door het buigen van rotan ontstonden 



vloeiende, organische vormen, die aansloten 
bij de vormen, die in die tijd in Amerika 
werden toegepast. Daar werden echter 
geheel andere materialen, namelijk multiplex 
en kunststoffen, veelvuldig gebruikt. 
De vormen van het rotan werden door Goed 
Wonen zeer gewaardeerd, omdat ze uit het 
materiaal en de techniek voortgekomen 
waren. Voor alle vormen gold overigens dat ze 
bij de functie, het materiaal en de techniek 
moesten aansluiten. Men vond op een 
gegeven moment alleen wel dat de 
draagconstructie een opeenhoping van 
materiaal aan de onderzijde van de meubelen 
veroorzaakte. Om dat te vermijden, ging men 
ertoe over daarvoor gebogen metaal te 
gebruiken. Doordat beide materialen gebogen 
werden, pasten ze goed bij elkaar. Een stoel 
van D. vanSliedregt (geb. 1920) is hiervan 
een goed voorbeeld. In Goed Wonen werd hij ,.,. 
aangeprezen als 'eenvoudig, goedkoop, 
degelijk'. 

F. Paulussen, stoel , rotan, in: Goed Wonen 
2(1949). 

In de jaren '50 gingen de fabrikanten ook in 
Nederland over tot het gebruik van de voor de 
meubelindustrie nieuwe materialen triplex, 
multiplex, staaldraad, polyester en andere 
kunststoffen. Er waren genoeg buitenlandse 
voorbeelden te vinden. De Finse architect 
Alvar Aalto (1898-1976) had al in de jaren '30 
uitgebreid met gelaagd hout 
geëxperimenteerd (zie hoofdstuk 4). Zijn werk 
werd herhaaldelijk in Goed Wonen afgebeeld 
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D. van Sliedregt, stoel, uitv. Jonkers, ca. 
1950, colt. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

en gepropageerd. Een iets recenter voorbeeld 
was het werk van de Zweed Bruno Mathsson 
(geb. 1907), dat vooral gewaardeerd werd, 
omdat het in Zweden voor iedereen 
betaalbaar was. De betaaibaarheid bleef tot 
ver in de jaren '50 een van de belangrijkste 
criteria voor Goed Wonen. 
De scandinavischevormgeving kreeg over 
het algemeen veel aandacht. Goed Wonen 
waardeerde de eenvoud en het eerlijke 
materiaalgebruik. 

A. Aalto, theewagen, gelakt hout, uitv. Artek 
Oy, 1936, colt. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 



A. Aalto, stoel, gebogen berkenhout, uitv. 
Artek Oy, 1935, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

W. den Boon, stoel BN-1, ca. 1949, foto: 
Kunsthistorisch Instituut Utrecht. 

8. Mathsson, ligstoel en boekenrek, 1944, in: 
Goed Wonen 1(1948). Foto: G. de Vries. 
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Met nu vergeleken was er zeer weinig 
ltaliaans design te zien . Een van de weinige 
voorbeelden was de fauteuil Diamond van de 
in Amerika wonende ltaliaan Harry Bertoia 
(1915-1978). De draadstoel van C. Braakman 
(geb. 1917) en A. Dekker vertoonde opvallend 
veel verwantschap met deze stoel. Oat was 
overigens niets bijzonders in die tijd . In Goed 
Wonen werden herhaaldelijk artikelen aan 
plagiaatkwesties gewijd. De ltaliaanse 
vormgeving werd verder vertegenwoordigd 
door het werk van Gio Ponti. 
Eero Saarinen (191 0-1961) en het 
Amerikaanse echtpaar Charles (1907-1978) 
en Ray Eames ontwierpen polyester stoelen, 
die hier als voorbeeld gesteld werden. 
Charles Eames werd herhaaldelijk in Goed 
Wonen behandeld als een van de beste 
ontwerpers uit die tijd. 'Hij is een eerste klas 
romanticus en toch is hij praktisch.'1 4 Het 
enige dat men op zijn ontwerpen tegen kon 
hebben was de prijs. Bepaald goedkoop was 
het allemaal niet. Charles Karsten 
(1904-1979) meldde in een nummer van Goed 
Wonen bijna ontsteld dat een fauteuil van 
Eames de prijs van een 'behoorlijk zware 
scooter' had, maar hij moest wei toegeven dat 
het een belangrijk ontwerp was en 

H. Bertoia, fauteuil Diamond, geplastificeerd 
staaldraad, buis en schuimrubber, uitv. Knoll 
Associates, 1952, coli. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 
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'waarschijnlijk weer een grote invloed (zou) 
hebben op de verdere ontwikkeling van het 
hedendaagse meubel' .15 De multiplex 
meubels van Eames hebben een enorme 
invloed op Nederlandse ontwerpen gehad, 
bijvoorbeeld op die van Wim den Boon 
(1912-1968). 

C. Braakman en A. D , stoel, staaldraad, 
buis en schuimrubber, 1957, coli. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 

Verder golden de Thonet-stoelen ook bij Goed 
Wonen als perfecte produkten. Het klassieke 
model no.14 werd toen al bijna 100 jaar 
geproduceerd . Het werd dchter niet zo vaak 
afgebeeld of in modelwoningen gebruikt als 
de vlinderstoel van de Ardentijnen Antonio 
Bonet, Juan Kurchan en Jorge Hardoy, die 
door Wim den Boon een 'ruimtecompositie ' 
werd genoemd. Deze stoel zou aanspraak 
kunnen maken op de titel 'meest in Goed 
Wonen afgebeeld produkt' . 
Tot de Nederlandse meubelen, die Goed 
Wonen goedkeurde, behoorden die van de 
Pastoe-serie van de UMS-fabriek, voor welke 
C. Braakman veel ontwierp en van Groep & 
waartoe, behalve Wim den Boon, Hein Stolle 
en Pierre Kleykamp behoorden. De stalen 



meubelen van Gispen's Fabriek voor 
. Metaalbewerking, voor welke Wim 
(1924-1985) en af en toe zijn vader Gerrit 
(1888-1964) Rietveld ontwierpen werden ook 
goedgekeurd. De Goed Wonen-leden 
betreurden het zelfs dat de stalen meubelen 
hun weg naar de huiskamer nog niet hadden 
gevonden. De Revolt-stoel van Friso Kramer 
(geb. 1922) werd gezien als een vari de 
weinige, succesvolle Nederlandse 
kunststofmeubels. 
Wat de kasten betreft, gaf Goed Wonen de 
voorkeur aan kasten op poten met vee I 
bergruimte, bijvoorbeeld de Trits-kasten van 
A. Bueno de Mesquita. Kasten waren bedoeld 
om dingen in op te bergen, niet als 
imponerend pronkjuweel en uitstalkast voor 
snuisterijen. Het soort zware dressoirs zoals. 
UMS voor de oorlog vervaardigd had, gold 
echter in de jaren '50 nog altijd als teken van 
welstand. 
Open kasten met veel planken voor boeken, 
planten en dergelijke kwamen in de jaren '50 
steeds meer op. Ze konden vaak naar 
believen samengesteld en uitgebreid worden, 
zodat ze zeer flexibel waren. Een zeer 
eenvoudig wandsysteem van Mathsson is 
hierboven afgebeeld. Een ander 
Scandinavisch systeem, het 'String'
wandreksysteem uit Zweden, vond veel 
navolging in andere Ianden. 

G. Ponti, stoel superleggera, ca. 1952, in: 
Goed Wonen 13(1960). 
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E. Saarinen, stoel Tulip , polyester, uitv. Knoll 
Associates, 1955/57, coli. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

Ch. Eames, stoel, gelamineerd hout, uitv. 
Miller & Co, ca. 1945, coli. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 



Ch. Eames, spalk, uitv. Evans Products, 1940-45, coli. Stedelijk Museum, f.msterdam. 

M. Thonet, stoel no.14, uitv. Thonet, voor 
1859, coli. Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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Bonet, Kurchan en Hard~y , vlinderstoel, 
1938, coli. Stedelijk Museum, Amsterdam. 



W. enG. Rietveld, stoel, plaatstaal en 
kunststof, uitv. Gispen's fabriek voor 
metaalbewerking, 1957, coll . Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 

Dressoir, uitv. UMS, jaren '30, in: catalogus 
UMS,z.j . 
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A. Bueno de Mesquita, Trits-kast, ca. 1950, 
foto: archief Stichting Wonen. 

F. Kramer, Revolt-stoel, uitv. De Cirkel, ca. 
1952, foto: Kunsthistorisch Instituut Utrecht. 



String-wandreksysteem, in: Goed Wonen 
9(1956). 

Het interleur 

Het voor Goed Wonen verantwoorde interieur 
was dynamisch, open, gemakkelijk schoon te 
houden en eigentijds. 
De ideeën van de Congrès lnternationaux 
d'Architecture Moderne (CIAM) over 
stedebouw, die in het interbellum ontwikkeld 
waren, werden door Goed Wonen op het 
interieur toegepast. Het CIAM zag de stad als 
optelsom van de verschillende ruimten, die 
voor verschillende funkties (wonen, werken 
en recreatie) nodig waren, en de 
verbindingswegen daartussen. Analoog 
daarmee zag Goed Wonen het interieur als 
een optelsom van eethoek, zithoek, 
kookruimte, studeerhoek, speelhoek, 
slaapruimten, sanitaire ruimten en de 
looplijnen daartussen. Een grote leefruimte 
met daarin een eet-, zit- en werk- of speelhoek 
werd verkozen boven allemaal aparte, kleine 
ruimten. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk in 
te delen, werden veel meubelen tegen de 
muur gezet, zodat er genoeg plaats overbleef 
om te lopen. Bij elkaar horende funkties zoals 
koken en eten werden zoveel mogelijk naast 
elkaar geplaatst. 

©B 

Een 'romantische' (Qoven) en een moderne (onder) opstelling der meubelen, in: Goed Wonen, 
foto: Kunsthistorisch Instituut Utrecht. 
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al.~ het in plaats van :o eens .:ó was 

Aanbeveling voor inrichting, in: Goed Wonen 3(1950). 

Het kopen van gehele ameublementen was 
uit den boze, omdat die veel te veel plaats 
innamen in de kleine woningen. Het interieur 
moest samengesteld worden uit losse 
meubelen, die elk voor een bepaalde functie 
het meest geschikt waren. Vanwege de kleine 
woningen hadden verschillende meubels een 
dubbelfunctie, bijvoorbeeld het divanbed. Het 
in een ruimte plaatsen van houten, rotan en 
metalen meubelen, die alle op zich zelf goede 
produkten waren, leverde geen enkel 
probleem op. 
Het interieur moest zo 'licht' mogelijk zijn, dat 
willen zeggen geen donkere kleuren en geen 
zware, massieve meubelen. Stalenbuis 
meubelen werden door Goed Wonen veel 
gebruikt, omdat ze door hun ijle constructie 
weinig licht tegenhielden en gemakkelijk 
verplaatsbaar waren. Alle meubelen moesten 
overigens gemakkelijk verplaatsbaar zijn, 
aangezien het interieur aan verandering van 
gezinssamenstelling en tijdelijke wensen 
moest kunnen voldoen. 
Grote glaswanden waarborgden het 
binnendringen van genoeg licht. Cora Nicolaï
Chaillet schreef over glaswanden: 
'glazen vliezen maken alleeen nog maar een 
klimaatscheiding tussen binnen en buiten; 
visueel vloeien binnen en buiten ongemerkt in 
elkaar'.16 
De mens moest de uitdaging van de moderne 
maatschappij aankunnen en zich niet meer 

· achter de vitrage verschuilen. Gedrapeerde 
gordijnen werden natuurlijk afgekeurd. 
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Goed Wonen probeerde haar ideeën over het 
exterieur, de indeling, keuken, sanitair en 
verwarming van woningen te slijten aan 
woningbouwverenigingen, gemeenten en het 
rijk. Dat is niet erg gelukt. Het kwam 
herhaaldelijk voor, dat er een modelwoning 
ingericht werd in een gebouw, dat door de 
inrichter geheel werd afgekeurd. 
Medewerking werd dan toch verleend, omdat 
het belangrijk werd geacht, dat de bezoekers 
van de modelwoning zagen wat er nog van te 
maken viel. 

Voorbeeld van afkeurenswaardige 
draperieën, in: Goed Wonen 9(1956), foto: 
Studio Hartland. 



De medewerkers van Goed Wonen 
verwachtten zeer vee I van ge'industrialiseerde 
bouwmethoden om de woningnood te 
bestrijden. Wat de woning betreft waren ze 
zeer progressief in hun aanbevelingen om 
centrale verwarming, geluidsisolatie, goede 

Omslag van Goed Wonen, 14(1961). 
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elektriciteitsvoorzieningen , droogruimten en 
fonteintjes in de toiletten standaard aan te 
brengen. Dergelijke aanbevelingen waren 
vaak op wetenschappelijk onderzoek 
gebaseerd. 



Andere gebruiksvoorwerpen 

De lam pen die de goedkeuring van Goed 
Wonen konden wegdragen waren meestal 
van metaal. Geometrische vormen 
overheersten. De ouderwetse schemerlamp 
had geheel afgedaan. Gispen, Hala, Anvia, 
Indoor en Raak ware.n namen, die men steeds 
weer kon tegenkomen in het tijdschrift. 

'Een van de vele wanproducten', in: Goed 
Wonen 1 (1948). 

Bij het serviesgoed vond men ook 
voornamelijk eenvoudige, onversierde 
vormen. De Nederlandse fabrieken van Fris, 
met de ontwerper W.H. de Vries (1908-1969), 
en Mosa, met de ontwerper E. Bellefrqid 
(1893-1971), produceerden serviezen, die 
goedgekeurd werden. De eierdopjes van Fris 
werden niet aileen door Nederlanders 
gewaardeerd. De directeur van de 
Hochschule fUr Gestaltung te Ulm, Max Bill 
(geb. 1908), gebruikte ook eens een van de 
modellen als goed voorbeeld in een 
publikatie. 
Voor het glaswerk gold eigenlijk hetzelfde: 
eenvoudige vormen zonder decoratie. Het 
gildeservies, dat Andries Copier (geb. 1901) 
rond 1930 voor de glasfabriek Leerdam 
ontwierp, werd nog altijd als een van de beste 
voorbeelden gezien. Het werd aanvankelijk 
met de hand geblazen, maar al snel daarna in 
grote hoeveelheden machinaal 
geproduceerd. Zelfs vandaag de dag is het 
wijnglas van het servies nog een van de 
meest gang bare glazen. De wijnexperts 
menen dat het de wijn geheel tot zijn recht 
laat komen. Een ander goed voorbeeld uit 

W. Rietveld, wandlamp, uitv. Gispen's fabriek 
voor metaalbewerking, 1956, coli. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. 

Leerdam was een likeurstel van Floris 
Meydam (geb. 1919). Leerdam stond al sinds 
de tijd van Berlage in de belangstelling 
vanwege de goede produkten en de sociale 
fabriekscultuur. 
Opvallend bij aile gebruiksvoorwerpen was, 
dater bijna geen dure materialen meer aan te 
pas kwamen. Bestek, dat in het verleden bijna 
altijd van zilver was vervaardigd, is het · 
voorbeeld bij uitstek. Goed Wonen prees 
roestvrij staal bestek van Gense aan. 
Het textiel van Het Paapje, De Knipscheer en 
Weverij De Ploeg werden vooral in effen of 
gestreepte vorm goedgekeurd. Linoleum zag 
men ook het liefst effen. De nabootsing van 

Wand/tafellampje Pinocchio, uitv. Hala, ca. 
1953, toto: Kunsthistorisch lnstituut Utrecht. 
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W.H. de Vries, eierdopje en zoutstrooier, uitv. 
Fris, 1951, con. Stedelijk Museum. 

parket en tegels was vanzelfsprekend uit den 
boze. 
Vanaf de jaren '50 kwamen elektrische 
apparaten aan bod. De radiotoestellen van 
Erres, Philipsen Braun, de kacheltjes van 
lnventum (o.a. dat van Arie Verbeek uit 1929), 
stofzuigers van Holland-Electra, strijkbouten 
van Hu za en Rowenta en een wasmachine 
van Hoover werden positief beoordeeld. Zulke 
apparaten moesten duidelijk hun functie 
tonen en geen overbodige versierselen 
hebben. Radio's als meubel werden 
afgekeurd. 
In dezelfde huishoudelijke sfeer lagen de 
gebruiksvoorwerpen van Tornado en Gero; de 
krukjes, flessenrekken, afdruiprekken, 
slamandjes en schaven dienden zo mogelijk 

E. Bellefroid, onderdelen van Wilma-servies, 
uitv. Mosa, 1953, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 
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nog eenvoudiger te zijn. 
In navolging van Serlage keek Goed Wonen 
ook kritisch naar speelgoed. Het speelgoed 
mocht niet de werkelijkheid nabootsen,omdat 
er ruimte voor fantasie moest blijven. 

E. Bellefroid, onderdelen van Wilma-servies, 
uitv. Mosa, 1953, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

Technisch speelgoed behoorde natuurlijk wel 
een afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. 
Het houten speelgoed van Ado en van 
Sliedregt werd door Goed Wonen 
goedbevonden. 

In zijn algemeenheid komt Nederland er qua 
wooncultuur en kwaliteit van produkten in de 
ogen van de Goed Wonen-critici nogal slecht 
af. De architect J.H. van den Broek 
benadrukte dit nog eens in 1950: 
'Goed Wonen moet beschouwd worden als 
een bewust gerichte cultuurbeweging, 
geboren uit het gevoel van onbevredigd zijn 
met wat het huidige Nederlandse interieur in 

F. Meydam, likeurstel Granada, uitv. 
Glasfabriek Leerdam, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 



het algemeen te zien geeft. ' 17 

Vooral Scandinavië en Zwitserland werden 
als de grote voorbeelden gezien. De 
Amerikaanse produkten werden van de 
buitenlandse het meest verguisd, op enkele 
uitzonderingen zoals de meubelen van 
Eames na. Een van de veel gehoorde 
verwijten was de 'streamlining'. Deze 
vormgeving was in de jaren '20 ontstaan bij 
vervoersmiddelen om de lucht- of 
waterweerstand te verminderen en was in dat 
geval dus puur functioneel. Het raakte daarna 
echter al snel in de mode om voorwerpen, die 
weinig of niets met luchtweerstand te maken 
hadden ook een 'snel' uiterlijk te geven. In de 
jaren '50 klaagde men over gestroomlijnde 
strijkbouten, kinderwagens, vruchtenpersen 
en kacheltjes. 
Amerikaanse auto's, werden door een 
overdaad aan stroomlijning 'gezwollen' 
vehikels. De Buick voorop. Auto's uit andere 
landen werden wel gewaardeerd; evenals 
vliegtuigen werden zij gezien als perfecte 
voorbeelden van eigentijdse industriële 

produkten vanwege de ver doorgevoerde 
rationalisatie, standaardisatie en functionele 
vormgeving. 

Ploegstof, foto: coll. Nederlands 
Textielmuseum, Tilburg. 

A. Copier, gildeservies, uitv. Glasfabriek Leerdam, 1930, coll . Nationaal Glasmuseum. 
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Radio, uitv. Philips, 1957, foto: coll. Philips 
Concern Archief, Eindhoven. 

Hoogtezon Ultraphil, uitv. Philips , 1955, foto: 
coll. Philips Concern Archief, Eindhoven. 
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Flessenrek, uitv. Tornado, metaal, 1955, coll. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 

Studebakers, 1933 en 1952, foto : coll. 
Autotron, nationaal themapark vervoer, 
Rosmalen . 



Gestroomlijnd elektrisch kacheltje, 
Amerikaans, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

Vliegtuig F25, uitv. Fokker B.V. , 1947, foto: 
coll. Fokker B.V. , Amsterdam. 

R. Loewy, ontwerp voor gestroomlijnde locomotief, 1935, coll. Cooper-Hewitt Museum, New 
York. 
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Opvoeding van het volk 

Goed Wonen had aandacht voor het individu 
en zijn persoonlijke wensen. Dat blijkt onder 
ander uit wat Cora Nicolaï-Chaillet hierover 
schreef: 
'de mens is belangrijker, dan de dingen, 
waarmee hij zich omringt'.1& 
In een folder uit 1952 stond iets vergelijkbaars 
te lezen: 
'Het huis is er voor de kinderen en de mensen, 
niet voor de gordijnen en de meubelen.' 
Men zou uit bovenstaande kunnen opmaken, 
dat er geen dwingende voorlichting tegen de · 
smaak van het publiek in gegeven werd en dat 
ontwerpers zich tot op zekere hoogte 
aanpasten bij de algemeen heersende 
smaak. J.Bommer, de voorzitter van de 
stichting, had de ontwerpers ooit gedefinieerd 
als 
'zij, die direct reageren op de behoeften van de 
gebruikers'. 19 

Dit was wel erg optimistisch uitgedrukt. Goed 
Wonen was geenszins van plan zich bij de 
wansmaak a eer te leggen. Ook wanneer 
iemand gelukkig was in zijn 'lelijke' omgeving 
mocht hij niet met rust worden gelaten, 
'omdat smaak een kwestie is van opvoeding, 
van telkens een stukje hoger komen, een 
k/imtocht, die de moeite rijkelijk waard is'. 20 

De traditie van tentoonstellingen, waarin het 
'goede' tegen het'slechte' werd afgezet, liep 
door tot in de jaren '50. In 1954 was er in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam nog een 
dergelijke tentoonstelling, waaraan Goed 
Wonen meewerkte. De tentoonstelling 
'Wonen en wonen' toonde slechte, old finish 
tegenover goede, moderne interieurs. Uit een 
enquête zou zijn gebleken dat de meeste 
mensen het goede, moderne interieur 
prefereerden. In paragraaf 5.8 zal echter 
blijken, dat men in de praktijk toch voor 
balpoten, pluche en perzischekleedjes koos. 
Om de lezers van Goed Wonen stijlbegrip bij 
te brengen, werd er een serie artikelen gewijd 
aan de geschiedenis van het meubilair. Het 
Griekse en Middeleeuwse kwamen er daarin 
goed af, evenals dat uit de Hollandse 17de 
eeuw. Deze manier van stijlbegrip bijbrengen 
en de voorkeur voor genoemde perioden 
verschilden nauwelijks van die van de 
voorgangers van Goed Wonen. 
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Ornament en schoonheid 

Het feit dat de meeste mensen schoonheid en 
kunst verwarden met het al dan niet aanwezig 
zijn van decoratie, werd in Goed Wonen
kringen zeer betreurd. Evenals het feit dat 
men alleen in het geval van siervoorwerpen 
van kunst sprak. 
'Men is gaan denken, dat dit {kunst] alleen 
maar bestaat uit het aanbrengen van de een of 
andere versiering. (. . .) 
Kunst begint al bij uw theekopje, het 
kinderspeelgoed, de melkfles en uw kleding. '21 

De melkfles werd beschouwd als goed 
voorbeeld van de moderne tijd. Hij misstond 
in een ouderwets interieur, het bewijs dat een 
dergelijk interieur niet bij de toenmalige tijd 
paste. 
Wim den Boon wees het 'mooi maken' van 
gebruiksvoorwerpen af. 
'En dus vertangen we voortaan alleen maar 
voorwerpen, die niet mooi zijn, die slechts 
gebruiksvoorwerp zijn. '22 

Eenvoud was de ware schoonheid en de hang 
naar ornamenten niets dan statuszoekerij, 
volgens Nicolaï-Chaillet. De meeste 
ornamenten hadden bovendien geen inhoud 
en functie meer, omdat ze uit voorbije tijden 
stamden. 
De natuur gold ook in deze tijd als toppunt van 
schoonheid. 
'Hetgeen de natuur maakt is een schoonheid, 
die door de mensen slechts in de verte 
benaderd kan worden. Het is een absolute 
schoonheid. '23 

Om schoonheid te kunnen beoordelen, 
diende men zijn verstand te gebruiken. Dit 
was niet de enige Berlagiaanse uitspraak. J. 
Bommermeende dat de cultuur uit de 
maatschappij voortvloeide en dat het een 
teken van cultuurloosheid was om veel over 
kunst en cultuur te spreken en te schrijven. 
Serlage had een halve eeuw eerder precies 
hetzelfde beweerd. 

Machine- versus handwerk 

'Amerika heeft evenals Europa het grote 
probleem dat in de tweede helft van de vorige 
eeuw de opkomst van de machinale productie 
de handwerk-traditie heeft vernietigd, 
waardoor we in de chaos van doelloze 
lelijkheid zijn verzonken, waaruit we nog niet in 
staat geweest zijn ons op te heffen. ( .. .) 
Hebben we nu in honderd jaar eindelijk de 



Omslag van Goed Wonen 1 (1948). 

machine onder onze macht?'24 
De schuld werd door Goed Wonen niet zozeer 
aan de machine zelf gegeven, als wel aan de 
mens er achter. 'U zult niet door een machine 
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nummer 6/7 
eerste jaargang 
juli/augustus 1948 

inhoud: 

de grote tegenstelling 

een pleidooi voor het 
oude meubel 

de melkfles 

kinderen wonen ook, 
door El. Pintor 

meubels in Amerika 

inrichten zonder geld 

uw huis of dat 
van een ander? 

oma heeft problemen gehad 

geschenken-gespuis, 
door Gerda Brautigam 

onder de loupe 

overpeinzingen en wensen 
van een zieke 

kleedjesklaaglied, 
door Gerda Brautigam 

vormgeving van nuttige 
voorwerpen in Amerika 

catalogus 

boekbespreking 

meningen van lezers 

worden bedrogen, maar door een mens', 
aldus Mart Stam in 1948.25 
Blijkbaar hadden de fabrikanten in de ogen 
van de Goed Wonen-ontwerpers na een eeuw 



experimenteren nog steeds niet genoeg 
geleerd . Doordat het goede massaprodukt tot 
op zekere hoogte op zich liet wachten, werden 
in het begin toch nog advertenties voor 
handwerkprodukten in het tijdschrift 
opgenomen, bijvoorbeeld van Handweverij 
De Knipscheer te Laren. 
Ondanks de voorkeur voor het massaprodukt, 
gold het ambachtelijk gemaakte produkt nog 
steeds als luxe. 
'Handenarbeid. Dit is een luxe, die wij ons niet 
kunnen permitteren. '26 

Mode 

Charles Karsten zag als enige iets positiefs in 
de mode: 
'De mode appelleert aan ons gemoedsleven, 
de mode behoedt ons voor afstomping, de 
mode brengt feest, doet ons het oude met 
nieuwe ogen zien. '27 

Zoals zovele van hun voorgangers, te 
beginnen bij William Morris, trokken alle 
anderen fel van leer tegen de mode. In de 
jaren '50 kregen zij te maken met moderne 
kitsch , doordat de eigentijdse vormgeving in 
de mode raakte. De Goed Wonen
medewerkers waren tegen de palettafeltjes, 
picassogordijnen en andere nabootsingen 
van goede moderne vormgeving. Hein 
Salomonson sprak over een 'stroom van 
bonte nieuwigheid , zonder smaak, zonder 
noodzaak' . 28 

Zelfs rotan was in hun ogen ten prooi gevallen 
aan fabrikanten, die er de gekste dingen van 
vervaardigden, met als enig doel winst. 
Daarnaast werden ook nog koelkasten in 
Chipppendale-stijl , theelichtjes in haardmodel 
en antieke voorwerpen met in hun binnenste 
verborgen kurketrekkers gemaakt. 
Deense meubelen zouden veel minder aan 
mode onderhevig zijn, omdat de vorm uitging 
van functie, materiaal en 
vervaardigingstechniek. Volgens Goed 
Wonen waren de in Nederland verkrijgbare 
Deense meubelen helaas wel modieuze 
uitvoeringen. 

5. 7 Hoe ging het verder met Goed Wonen? 

De samenwerking tussen ontwerpers (GKf), 
fabrikanten (BKI), distribuanten 
(Distribuantenvereniging Goed Wonen) en 

. consumenten (Consumentenstichting Goed 
Wonen) in de Federatieve Stichting liep niet 
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altijd even goed. De enige 'poot', die goed 
liep, was de Consumentenstichting. Dit was 
de reden, dat in 1954 de 
Consumentenstichting de coördinerende taak 
overnam en de Federatieve Stichting Goed 
Wonen opgeheven werd . Behalve 
organisatorische, waren er ook voortdurend 
financiële problemen. De brede basis 
verdween in de loop der tijd, doordat in 1951 
de BKI opging in het toen pas opgerichte 
Instituut Industriële Vormgeving (IIV) en dit 
instituut geen verbintenis met Goed Wonen 
aanging. Het oprichten van een nieuwe 
fabrikantenvereniging in 1951 mislukte, 
omdat de meeste van hen hun produkten niet 
aan de keuzecommissie van Goed Wonen , 
die het keurmerk toekende, wilden 
onderwerpen. Bovendien werd in 1964 de 
Distribuantenvereniging uit het bestuur gezet, 
omdat de winkeliers het commerciële belang 
teveel op de voorgrond zouden stellen. De 
vereniging, die toen ongeveer 100 leden 
telde, bleef bestaan en opende in 1967 een 
eigen toonzaal in Soesterberg. 
Doordat de consumenten meestal door 
ontwerpers of woningbouwverenigingen 
werden vertegenwoordigd, was men dus weer 
op het punt beland, waar zoveel initiatieven 
gestrand waren: een groep kunstenaars en 
andere idealisten, die industrie, handel en 
consumenten wilde opvoeden. Met dit 
verschil, dat Goed Wonen doorging en in de 
jaren '60 zelfs zijn bloeitijd beleefde. 

Doordat de economie in de jaren '50 al weer 
flink was aangetrokken , was het minder 
noodzakelijk geworden alleen het goedkope 
produkt aan te prijzen. Degelijkheid en 
eeuwigheidswaarde werden minder 
belangrijk; de esthetische kwaliteit 
daarentegen juist belangrijker. Vanaf die tijd 
stonden ook produkten als Arzberg-serviezen , 
die daarvóór veel te duur werden gevonden, 
in Goed Wonen . Later werd zelfs over 
vakantiehuisjes en feestzolders geschreven. 
De woningnood was echter geenszins 
opgeheven . Dit stemde veel medewerkers 
van Goed Wonen pessimistisch. Hun 
verwachting ten aanzien van de oplossing van 
het probleem door het gebruik van industriële 
bouwmethoden was niet uitgekomen. 
In de jaren '60 kwam het doe-het-zeiven 
opeens in de belangstelling. Eerder waren er 
voor de particulier nauwelijks materialen 
beschikbaar geweest. Goed Wonen speelde 



op deze belangstelling in met artikelen over 
het zelf maken van stoelen, schilderen en het 
plaatsen van advertenties voor doe-het-zelf 
produkten . 

De buren zlln ook al begonnen 
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Advertentie voor een verfprodukt, in : Goed 
Wonen 1 0(1957). 

Langzamerhand verschoof de aandacht van 
Goed Wonen steeds meer van het interieur 
naar de gebouwde omgeving in zijn 
algemeenheid. Er kwamen meer artikelen 
over architectuur en stedebouw. Aangezien 
meubelen door velen ook als architectuur 
gezien werden en Goed Wonen zich altijd al in 
de kwal iteit van het wonen als geheel verdiept 
had, veroorzaakte deze overgang geen echte 
breuk. 
In 1968 werd de naam veranderd in Stichting 
Wonen onder het motto 'een pretentie minder, 
een dimensie meer' . In 1969 volgde de 
naamsverandering van het tijdschrift; dat 
heette voortaan Wonen . Onder de nieuwe 
hoofdredacteur, de socioloog H. Derks (geb. 
1938), kregen de sociologische en 
maatschappelijke aspecten van de 
vormgeving meer aandacht. Hij 
karakteriseerde de aandacht voor het 
interieur als 'getuttel met meubeltjes' .29 
In datzelfde jaar (1969) werd door 
buitenstaanders, op aandringen van de 
grootste subsidiegever het Ministerie van 
CRM, orde op zaken gesteld binnen de 
stichting. 
De Stichting Wonen bestaat nog steeds, maar 
geeft al sinds 1973 geen voorlichting meer 
aan individuele consumenten. Daarmee 
verdween de betutteling grotendeels. Het 
nieuwe doel werd in het jaarverslag van 1976 
alsvolgt omschreven: 
'[het geven van] collectieve voorlichting over 
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de gebouwde omgeving. De stichting werkt 
aan het ontwikkelen van het algemene inzicht 
dat de architectuur, stedebouw, beeldende 
kunst, landschapsarchitectuur en een 
doelmatige ruimtelijke ordening belangrijk zijn 
voor het gevoel van welbevinden. Het accent 
ligt daarbij op de belevingswaarde en 
gebruikswaarde van woning en woonmilieu. ' 
Het tijdschrift Wonen fuseerde in 1973 met het 
Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende 
Kunsten tot Wonen-TA/BK. Sinds 1986 wordt 
het uitgegeven onder de naam Archis. 

5.8 Het effect 

Het tijdschrift had in zijn bloeiperiode 
ongeveer 7300 abonnees en bereikte dus 
slechts een klein deel van de bevolking. Het 
bleek dat veel mensen enige tijd een 
abonnement namen als ze hun woning in 
gingen richten. Van veel continuïteit in de 
beïnvloeding was daardoor geen sprake. 
Goed Wonen richtte zich op alle lagen van de 
bevolking. Uit een onderzoekje bleek echter 
dat de lezers voornamelijk de beter 
opgeleiden en gesitueerden waren . 
Onzeker is of door middel van de 
tentoonstellingen , modelwoningen, lezingen 
en toonzaal wel de lagere klassen bereikt 
werden. Zeker is dat op die manieren in ieder 
geval meer mensen met Goed Wonen in 
aanraking kwamen dan door het tijdschrift. De 
toonzaal trok met zijn tentoonstellingen 
gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar. De 
tentoonstellingen hadden meestal als 
onderwerp een bepaalde produktgroep, 
bijvoorbeeld speelgoed, kachels of lampen. In 
de jaren '60 kwamen er nog een paar 
toonzalen bij, waaronder een in Rotterdam. 
Hierdoor zal het bereik aanzienlijk vergroot 
zijn. 

De kritiek op de door Goed Wonen 
gepropageerde produkten was onder andere 
dat ze 'kaal en lelijk' waren . Uit een 
onderzoek uit 1956 zou blijken wie dat vond 
en waarom. 

In 1956 promoveerde Mary Zeldenrust
Noordanus tot doctor in de Letteren en 
Wijsbegeerte op het proefschrift Onderzoek 
naar enige psychologische aspecten van de 
woninginrichting. Zij had bemerkt dat het doel 
van de op het gebied van de woninginrichting 
beïnvloedende groepen 
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Advertentie voor Arzberg, in: Goed Wonen 1 0(1957). 
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(bin nenh u isarch itecten, ontwerpers, 
fabrikanten en verkopers) 
'betrekkelijk los staat van het doel, dat de 
individuele woninginrichter, met name de 
bewoner van een huis, zich stelt'. 
Al deze groepen waren de voeling met de 
consument kwijt geraakt en richtten zich 
alleen nog op gelijkdenkenden. De eisen van 
de consument waren onbekend en de 
propaganda was daardoor op 
onwetenschappelijke leest geschoeid. 
Doel van het onderzoek was na te gaan welke 
psychologische factoren de woninginrichting 
beïnvloedden en op basis daarvan te bepalen 
hoe een verantwoorde woninginrichting 
eventueel gestimuleerd zou kunnen worden. 
Het onderzoek werd in 1954 in Rotterdam 
gedaan bij 100 gezinnen, die aselect gekozen 
waren. Het jaarinkomen van de meeste 
gezinnen lag tussen de f. 2000,00 en f. 
5000,00, wat met het landelijk gemiddelde 
overeenkwam. 
Om de waardering van traditionele en 
moderne meubelen te bepalen, liet Mary 
Zeldenrust twee fotoseries zien. De eerste 
serie bestond uit negen fauteuils, waarvan er 
vijf traditioneel en vier modern waren. De 

·tweede serie bestond uit negen dressoirs, 
waarvan er vier traditioneel, drie quasi
modern en twee modern waren. 
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Fotoserie die Mary Zeldenrust voor haar 
onderzoek gebruikte, van meest 
gewaardeerde (1) naar minst gewaarderde (9) 
stoel, in: Onderzoek naar enige 
psychologische aspecten van de 
woninginrichting, Amsterdam 1956. 
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Fotoserie die Mary Zeldenrust voor haar 
onderzoek gebruikte, van meest 
gewaardeerde (1) naar minst gewaardeerde 
(9) dressoir, in : Onderzoek naar enige 
psychologische aspecten van de 
woninginrichting, Amsterdam 1956. 
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Slechts 23% van de mensen koos in beide 
gevallen voor een modern voorbeeld. De twee 
meest gekozen meubelstukken waren in aid
finish stijl en de minst gekozen meubelen 
waren in beide gevallen de moderne 
voorbeelden. 
De mensen, die moderne meubelen 
verkozen, gaven als reden 'goed model', 
'practisch in onderhoud', 'eenvoudig', 'goed 
zittend', 'rustig' en 'licht'. De 'traditionelen' 
gaven als reden 'goed zittend', 'gezellig', 
'duuromtezien', 'mooi model', 'groot', 
'warm', 'versierd' en 'practisch'. 
Opvallend is dat 'practisch' en 'goed zittend' 
door beide groepen als reden aangevoerd 
werden. De redenen van de 'traditionelen' 
stoelden vaak op de hang naar representatie 
en het traditionele beeld, dat ze van een 
meubel hadden. Ze wezen de moderne 
meubelen af, omdat ze te kaal, klein of koud 
waren of iets anders dan een stoel 
respectievelijk dressoir leken. 
De 'modernen' hadden iets rationelere 
redenen, omdat ze de meubelen meer als 
gebruiksvoorwerp zagen, hoewel het tonen 
van smaak en verfijning ook af en toe 
meespeelde. Zij wezen de traditionele 
meubelen af, omdat zij die te duur, groot of 
deftig vonden. Zelfs bij deze mensen werkte 
de representatieve functie van die meubelen 
dus. 

Uit het onderzoek bleek dat er een verband 
bestond tussen de keuze van moderne 
meubelen en de leeftijd en het soort beroep 
van de betreffende persoon . De meeste 
modernen waren jong en/of behoorden tot de 
intellectuelen. Zeldenrust verklaarde dit uit 
het feit dat intellectuelen hun status niet aan 
hun omgeving hoefden te ontlenen en zij 
minder bang waren om buiten een groep te 
vallen. Ongeschoolde arbeiders kozen zonder 
uitzondering voor de traditionele meubelen. In 
het algemeen werd er van uitgegaan, dat juist 
bij deze groep belangstelling zou bestaan 
voor het eenvoudige, functionele 
gebruiksvoorwerp. Deze gedachte berustte 
op een nooit eerder onderzochte 
vooronderstelling. 

De woningen van de ondervraagden 
vertoonden in hun totaalbeeld een opvallende 
mate van overeenkomst. Er heerste een 
'onrust van veelheid en gebrek aan harmonie' 
en een 'dwangmatig streven naar symmetrie' 



als compensatie voor gevoelens van onrust 
en onzekerheid. Het meeste meubilair en 
textiel was donker van kleur. De traditionele 
interieurs werden beheerst door een tafel in 
het midden van de kamer, die vaak uit 
gewoonte op die plaats stond, ook wanneer 
de maaltijden ergens anders werden gebruikt. 
'Het is zo handig om een kopje op te zetten.' 
De fauteuils stonden onhandig over de kamer 
verspreid. 

Traditionele opstelling met tafel in het 
midden, in: Onderzoek naarenige 
psychologische aspecten van de 
woninginrichting, Amsterdam 1956. 

Quasi modern interieur, in: Onderzoek naar 
enige psychologische aspecten van de 
woninginrichting, Amsterdam 1956. 

Er waren ook quasi moderne interieurs. Deze 
werden gekenmerkt door hetzelfde soort 
meubels en dezelfde opstelling as in de 
traditionele interieurs. De uitvoering van de 
meubels was alleen iets strakker en 
moderner. 
De moderne interieurs - slechts twee van de 
100 - vertoonden een scheiding van functies 
binnen een ruimte; er was een eet- en een 
zithoek en loopruimte. 
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Zeldenrust concludeerde dat men zich met 
zijn meubelen richtte op de groep die in 
sociale standing hoger stond. Dit principe 
maakte de namaakstijlen mogelijk. Geen 
enkele van de getoonde voorbeelden was 
echt antiek. De representatieve functie bleek 
vooral bepaald te worden door afmeting, 
versiering, zwaarte, dikke poten, donkere 
kleur en geslotenheid van het meubel. 
De veilige omslotenheid van de fauteuil kon 
niet gemist worden. Door het steeds meer 
open worden van de woningen ten gevolge 
van het gebruik van veel glas,zocht men 
geborgenheid bij de meubels en de schouw 
en achter de dichte gordijnen. Het buitenshuis 
en buiten de gevl!stigde norm treden bracht 
onzekerheid met zich mee. 
Er was een 'culturallag' aanwezig, doordat 
het moderne meubel van kunststof technisch 
volkomen ontwikkeld was, maar het publiek 
het houten meubel, dat een ambachtelijk 
gemaakte voorganger imiteerde, verkoos. 

Zeldenrust verwachtte dat het moderne 
meubel in de toekomst meer geaccepteerd 
zou worden. Hoe meer mensen een modern 
interieur zouden hebben, hoe minder men 
zich buiten de groep staand zou gaan voelen. 
Bovendien zou het sneller geaccepteerd 
worden, wanneer men door kreeg, dat het 
zich van 'boven' af over de bevolking 
verspreidde. In dat geval zou het juist een 
statussymbool kunnen worden. 
Volgens Mary Zeldenrust was het zeer 
onwaarschijnlijk, dat meubilair in de toekomst 
zijn functie van statussymbool zou verliezen. 
Zij geloofde ook niet in het ontstaan van een 
samenleving, waarin geen sprake meer zou 
zijn van standsverschillen, het ideaal waarop 
velen na de Tweede Wereldoorlog hoopten. 
Elke 'opvoeder' moest daar rekening mee 
houden. 
De propaganda voor het moderne meubel 
diende het interieur als geheel als onderwerp 
te hebben; de plaats, hoeveelheid en 
asymmetrische opstelling waren minstens 
even belangrijk als de keuze van de 
meubelen. De opvoeders dienden zich daarbij 
op drie verschillende niveaus te richten, het 
individuele, hetgroeps-en het 
maatschappelijke niveau. 



5.9 Conclusie 

Goed Wonen zette enkele principes voort, die 
aan het begin van deze eeuw in de kring van 
de rat ionalisten waren ontstaan. Eerlijk 
materiaalgebruik, eenvoudige en duidelijke 
constructie en een vorm die aansloot bij 
materiaal , functie en techniek stonden nog 
steeds hoog in het vaandel. De op sociaal
esthetische idealen gebaseerde opvoeding 
van het publiek werd op dogmatische wijze 
met alle mogelijke middelen nagestreefd. De 
vereiste functionaliteit van de produkten werd 
eveneens tot dogma verheven. 
In vergelijking met de periode voor de Tweede 
Wereldoorlog was de nadruk meer op het 
industrieel vervaardigde en ornamentloze 
produkt komen te liggen. Hierop kwam na 
enige tijd een sterke reactie van het publiek. 
De opvoeding bleek averechts gewerkt te 
hebben. Er kan echter niet ontkend worden 
dat Goed Wonen belangrijk is geweest voor 
de acceptatie van het eigentijdse 
gebruiksvoorwerp. 
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Sirnon Mari Pruys, een criticus in de 
consumptiemaatschappij 

6 

Amsterdam 1965. De criminoloog W. 
Buikhuisen introduceert in zijn boek 
Achtergronden van nozemgedrag de term 
'Provo' ter aanduiding van werkende jongeren, 
die uit gebrek aan vrijetijdsbesteding 
agressief gedrag vertonen. Korte tijd later 
bericht de student Roei van Duyn dat de 
groep Provo is opgericht. Een crimonoloog 
staat aan de wieg van een groep, die de 
oorlog verklaart aan de 
consumptiemaatschappij. Vooral TV , 
roomklopper en eierwekker worden vergu isd. 

6.1 Het plafond bereikt 

De jaren '60 werden gekenmerkt door grote 
welvaart. Alles was voor iedereen 
verkrijgbaar, in steeds meer variëteiten. Door 
de ontstane overdaad aan 
consumptiegoederen werd er door de 
fabrikanten steeds meer aandacht besteed 
aan vormgeving en reclame. Styling en 
kunstmatige veroudering vierden hoogtij. 
De particuliere consumptie steeg enorm, niet 
alleen doordat men het zich nu kon 
permitteren, maar ook door het 'demonstratie 
effect' . Hieronder verstaan de economen het 
effect dat de consumptie van anderen tot 
eigen consumptie stimuleert; 'zien eten doet 
eten '. Dit effect kan leiden tot een 
consumptie-spiraal. 
Vanaf 1964 stegen lonen en prijzen explosief, 
waardoor Nederland voor het buitenland duur 
werd en zich daarom meer op de kwaliteit van 
produl-;ten ging toeleggen. Research & 
Development kregen de hoogste prioriteit. De 
technologische ontwikkeling ging steeds 
sneller, waardoor de wat kleinere bedrijven 
het hoofd niet meer boven water konden 
houden. Ze werden door de grote,bedrijven 
opgeslokt. Vooral in de bedrijfstak waar 
huishoudelijke apparatuur werd vervaardigd , 
werd de concentratie en rationalisatie ver 
doorgevoerd. De overgebleven concerns 
hadden hiermee een soort monopolie-positie 
bemachtigd. 

Langzamerhand groeide er verzet tegen de 
inrichting van de maatschappij, met haar 
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nadruk op consumptie, rationalisatie en 
techniek. Vooral jongeren voelden zich 
gemanipuleerd en meer als consument dan 
als mens gewaardeerd. Ze hekelden de 
industrie, de gebruikte verkooptechnieken en 
de quasi democratische maatschappij in het 
algemeen. 'Democratie' en 'persoonlijkheid ' 
werden sleutelwoorden in de roerige jaren 
'60. 
De Amerikaanse socioloog Herbert Marcuse 
werd een belangrijke spreekbuis, waardoor 
de onlustgevoelens plotseling een 
wetenschappelijke basis kregen . Zijn boek 
One-dimensional man uit 1964 werd in 1968 in 
een Nederlandse vertaling uitgegeven en 
kreeg in gepopulariseerde vorm veel invloed 
op de studentenbewegingen in Europa. 
Marcuse meende dat de mens in de moderne 
industriële samenleving door middel van 
reclame en bevrediging van zijn stoffelijke 
behoeften op zodanige wijze gemanipuleerd 
werd, dat hij het idee had volledig tot zijn recht 
te komen. In feite was hij echter van zichzelf 
vervreemd , doordat zijn behoefte aan 
zelfontplooiing, vrijheid en het dragen van 
verantwoordelijkheid niet bevredigd konden 
worden. Hij was de slaaf van een technisch en 
economisch systeem, dat in dienst stond van 
de gevestfgde belangen, met name die van de 
grote ondernemingen. De mens, die zich niet 
meer bewust was van andere mogelijkheden 
dan de bestaande maatschappijvorm, was de 
eendimensionale mens. 
In de politiek bestond de oppositie ook alleen 
maar bij de gratie van het systeem. Echte 
veranderingen waren niet mogelijk. Zodra 
afwijkende meningen dreigden te leiden tot 
structuurveranderingen , werden ze met harde 
hand de kop in gedrukt. 

Het streven naar meer persoonlijkheid, 
warmte en gezelligheid - het laatste een 
door Goed Wonen zeer gehaat begrip -
mondde uit in het afwijzen van de idealen van 
Goed Wonen en de Functionalisten. 
'Waterlooplein-interieurs' met oude spullen, 
veel snuisterijen en vooral donkere kleuren 
kwamen bij de jonge intellectuelen in de 
plaats van de lichte, functionele en wat lege 



Portret S. Pruys, foto: archief NDU, Rotterdam. 
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interieurs, die tot kort daarvóór nog door hun 
voorgangers werden gepropageerd . De 
ingrediënten kon men daarvóór ook al in heel 
wat interieurs tegenkomen, maar nu werd er 
zeer bewust voor gekozen op grond van een 

· bepaalde maatschappijvisie. 
De wat oudere, gesettelde generatie met 
aandacht voor de woninginrichting koos in 
deze tijd voor comfortabele bankstellen en 
grote bergmeubels. 
In dezelfde tijd kwam de kritiek op de na de 
oorlog uit de grond gestampte woonwijken op. 
Deze waren grotendeels volgens de in het 
interbellum ontwikkelde functionalistische 
idealen gebouwd. Het effect daarvan werd 

Waterlooplein interieur, in: Wonen 3(1971-72). 

door de schaalvergroting in de jaren '60 
pijnlijk duidelijk. Er waren eentonige, 
gelijkvormige en benepen wijken met veel 
hoogbouw ontstaan. Johan Niegeman had dit 
overigens al in 1958 gesignaleerd. Het 
publiek schold de wijken uit voor 
'betonwoestijnen ' en wilde er niet wonen. 
Door de nog steeds bestaande woningnood 
werd vaak beknibbeld op de bouwkosten, wat 
de bewoonbaarheid ook geen goed gedaan 
zal hebben .. 
Schoorvoetend begonnen ook de architecten 
toe te geven dat de functionalistische theorie 
niet de menselijke oplossingen bood , die zij 
had beloofd. In Goed Wonen, dat steeds een 
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bolwerk van het Functionalisme was geweest, 
werd in 1968 geschreven: 
'We hebben bij de ontwikkeling van het 
moderne bouwen kennelijk een paar dingen 
over het hoofd gezien, of andere te eenzijdig 
benadrukt. ,, 
Het functionalistische ontwerpen in de 
architectuur en de meubelindustrie had 
grotendeels afgedaan. Een andere 
ontwerpideologie was niet direct voorhanden. 
Het vacuüm dat ontstond bood ontwerpers de 
kans hun creativiteit de vrije loop te laten. 
De maatschappijkritiek culmineerde in de 
rellen, die in 1968 op verschillende plaatsen in 
Europa ontstonden. In Nederland waren 
studenten, Provo en de Kabouterbeweging 
daarbij betrokken. De hippies en krakers, die 
daarna kwamen, zijn in feite latere 
componenten van een zelfde soort beweging. 

Op de wrede ideologische verstoring van de 
heersende euforie over de welvaart, volgde 
een nog veel wredere. In 1972 publiceerde De 
Club van Rome, een internationaal 
gezelschap geleerden, politici en journalisten, 
hun toekomstvoorspellingen in het rapport 
The Limits to growth. Ze waarschuwden onder 
andere voor de vervuiling van het milieu, de 
sterke groei van de welvaart met alle 
gevolgen van dien en het opraken van de 
energiebronnen. 
Een oefening voor een situatie, waarin er te 
weinig brandstof zou zijn, kon het jaar daarop 
al gehouden worden, toen de oliecrisis zich 
aanmeldde. Vanaf toen ging het bergafwaarts 
met de economie. 
Er werd naarstig gezocht naar alternatieve 
energiebronnen en met het milieu werd 
langzamerhand meer rekening gehouden. Dit 
laatste had tot gevolg, dat de industrieel 
ontwerpers zich voortaan moesten 
bekommeren om afbreekbaarheid van de 
materialen, onschadelijkheid voor het milieu 
en dergelijke. Aan de andere kant bracht de 
slechte economische situatie nog meer 
reclame, kunstmatige veroudering, styling en 
elkaar snel opvolgende modes met zich mee, 
want juist toen werd omzetverhoging 
belangrijk. 

De kritiek, die vanaf eind jaren '60 van de 
industrieel ontwerpers zelf begon te komen, 
kreeg weinig serieuze reacties. ledereen ging 
gewoon door met zijn pragmatische en 
commerciële werkwijze. Een van deze critici 

was Sirnon Mari Pruys (1927-1980). Hoewel 
hij van mening was dat goed en slecht 
relatieve en subjectieve begrippen waren, 
probeerde hij toch een bijdrage aan het begrip 
daarvoor te leveren. 
Pruys was de belangrijkste ideoloog van de 
Stichting Industriële Vormgeving (SIV). De 
SIV was na een ingewikkelde geschiedenis 
van veranderingen in naam en structuur in 
1969 voortgekomen uit de in 1949 opgerichte 
gelijknamige organisatie. In 1950 was de SIV 
gefuseerd met de Bond voor Kunst in 
Industrie tot het Instituut Industriële 
Vormgeving, waardoor de fabrikanten ook in 
de organisatie vertegenwoordigd waren (zie 
ook paragraaf 5.7). De oorspronkelijke SIV 
kreeg financiële steun van het Ministerie voor 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
had als doel 'een goede vormgeving van 
industriële producten in Nederland te 
bevorderen' .2 Dit werd voornamelijk door 
middel van propaganda, onderzoek en 
bemiddeling tussen ontwerpers en industrie 
geprobeerd. Bovendien was er in de jaren '60 
in de Beurs een 'nationale toonzaal van 
goede gebruiksvoorwerpen' gevestigd. In 
1976 werd de SIV geliquideerd. De oorzaak 
werd gevormd door de financiële 
moeilijkheden, die waren ontstaan toen de 
overheid de subsidiekraan had dicht 
gedraaid.J 
Terwijl in de vormgeving de bevoogding voor 
een groot deel verdween, ontstond zij juist 
weer in de economie. Door de grote vlucht, 
die het loon- en prijsniveau had genomen, 
was matiging daarvan nodig en door het 
slechte economische klimaat begon de 
regering belangrijke industrietakken te 
steunen. Dit laatste niet altijd met evenveel 
succes, getuige het RSV-debäcle. 

6.2 Sirnon Pruys en Hanny van der Geest 

De in 1927 geboren Sirnon Mari Pruys genoot 
zijn opleiding grafische vormgeving aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten te Den Haag. Voordat hij zich samen 
met zijn eerste vrouw Hanny van der Geest in 
1953 als interieurarchitect te Amsterdam 
vestigde, had hij zich ook nog verdiept in het 
schilderen, de bouwkunde, literatuur en 
filosofie. 
Hij legde zich aanvankelijk voornamelijk toe 
op het ontwerpen van meubelen. Met een van 
die ontwerpen won hij in 1962 de tweede prijs 
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in een internationale prijsvraag, die het 
Engelse blad de Daily Mirror had 
uitgeschreven. In de jury hadden onder 
andere de Deense architect en industrieel 
ontwerper Arne Jacobsen (1902-1971) en de 
Amerikaan Charles Eames zitting . Gevraagd 
werd een originele visie op de slaapkamer. 
Pruys ontwierp twee bedden en een 
bergmeubel, dat zowel leg- en hangkast als 
toilettafel bevatte. Bedden en bergmeubel 
konden op verschillende manieren in de 
ruimte worden geplaatst, waardoor een 
flexibel geheel was ontstaan . De meubelen 
zouden in Engeland in produktie worden 
genomen.4 Het is onduidelijk of dat ook 
inderdaad is gebeurd. 

S. Pruys, ontwerp voor prijsvraag, 1962, in: 
Goed Wonen 15(1962). 

Pruys werd vooral belangrijk als publicist. In 
de jaren '60 en '70 schreef hij een aantal 
boeken over vormgeving en architectuur en 
publiceerde hij in verschillende dagbladen en 
tijdschriften over deze onderwerpen . Met 
name in Woonwijzer (1965-1970), Algemeen 
Handelsblad (1968-1970), De Volkskrant 
( 1979-1980) en de Leeuwarder Courant 
(1979-1980) verschenen veel stukken van zijn 
hand. 
In 1969 zette Pruys zijn praktijk stop. Vanaf 
die tijd richtte hij zich volledig op zijn 
bezigheden als publicist, semioloog en 
docent aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten te Den Haag (afdeling 
Architectonische Vormgeving, 1971-1980) en 
aan de Rietveldacademie te Amsterdam 
(afdeling Industriële Vormgeving , 1971-1980). 
Pruys overleed in 1980 te Amstelveen. 

6.3 Pruys en Van der Geest als adviseurs 

Samen met zijn vrouw Hanny van der Geest, 
die eveneens haar opleiding aan de 
Koninklijke Academie te Den Haag had 
genoten, schreef hij in 1959 het boekje Het 
binnenhuis. Adviezen voor woninginrichting , 
een handleiding voor de particulier. De 
ideeën, die hierin tot uiting kwamen, zullen nu 
eerst belicht worden . 

De bedoeling van het boekje was het publiek 
richtlijnen en tips te geven, die bij het kopen 
van gebruiksvoorwerpen en het inrichten van 
een woning van pas konden komen. Pruys en 
Van der Geest legden uitgebreid uit hoe men 
te werk diende te gaan bij het plannen van de 
woninginrichting. De voorbereiding was het 
belangrijkst, want 'binnenhuisarchitectuuris 
planning'. 
Zij wilden de mensen geen dogma's 
voorschotelen, maar hen 
onderscheidingsvermogen aanleren, zodat ze 
zelf zouden kunnen beslissen wat goed en 
niet goed is. . . ' 
'Het willen "bijbrengen " van smaak en . 
stijlgevoel of het decreteren van wat mooi en 
lelijk is, is overigens een even onzinnige als 
onmogelijke zaak. Nog nooit is iemand 
wezenlijk overtuigd geworden van een idee 
zonder een zekere dosis eigen inzicht. En 
indien ideeën aanvaard worden zonder het 
daartoe benodigde " eigen inzicht" is 
snobisme meestal het enige resultaat. ' 
Wanneer men mensen 
onderscheidingsvermogen wilde aanleren, 
moest men zich niet tot bespreking van 
produkten beperken . De 'werkelijke esthetica' 
diende eerst aan bod te komen . Alvorens men 

'Zich op het meubel kon richten, diende men 
vooroordelen over materiaal, kleur en 
dergelijke uit de weg te ruimen. Om deze 
reden hebben de schrijvers, naast 
behandeling van stoelen, plafonds, muren, 
gordijnen en andere praktische zaken, het 
laatste(!) deel van het boekje aan de esthetica 
gewijd . 
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Pruys en Van der Geest rekenden niet op 
direct effect van hun aanbevelingen. Ze 
waren zich ervan bewust, dat het publiek zich 
niet zo gemakkelijk laat opvoeden. Zoals uit 
door hen geciteerde uitspraken van de 
ontwerperW.H. Gispen blijkt, waren ze daarin 
niet de enigen : 

'Niets is ondragelijker dan het verlies der 



vrijheid, maar het is beschamend te zien 
hoezeer de mens dikwijls alleen onder dwang 
bereid is tot het goede. ' 
'Wat een dwaasheid toch eigenlijk, dat men 
verenigingen moet stichten en boekjes 
schrijven, om zulke waarheden als koeien, 
zulke afgetrapte gemeenplaatsen, dat een 
mooi ding aantrekkelijker is dan een lelijk, 
onder de aandacht van de mensen te 
brengen.' 

Wat de 'opvoeding' van het publiek betreft 
wezen Pruys en Van der Geest de dogmatiek 
van bijvoorbeeld Goed Wonen af. Zelf 
maakten zij zich echter ook herhaaldelijk 
schuldig aan het doen van dogmatische 
uitspraken. Zij erkenden de onmogelijkheid 
van smaakopvoeding door het voorschotelen 
van het 'goede voorbeeld', maar deden vaak 
hetzelfde. 

Er zou, volgens Pruys en Van der Geest, ook 
al veel verbeterd kunnen worden door het op 
de markt brengen van betere produkten, 
aangezien het helaas vaak zo is dat het 
publiek accepteert 'wat onder de vlag van stijl 
en mode wordt voorgezet'. Zij zagen de reden 
voor deze acceptatie in het verschijnsel dat de 
meeste mensen die dingen accepteren, die 
ook door anderen worden geaccepteerd. Men 
wil niet uit de toon vallen. Mary Zeldenrust 
had dit ook als een van de voornaamste 
redenen voor het koopgedrag opgegeven. 
Men mocht er dan ook niet van uit gaan, dat 
het publiek in vroegere eeuwen meer of 
minder smaak gehad zou hebben; het kocht 
wat haar werd voorgezet. In tijden, die in de 
ogen van Pruys en Van der Geest doorgingen 
voor grootse cultuurperioden, was dat dus 
niet aan het publiek te danken, maar eerder 
aan de kunstenaars of aan dat vage begrip 
'tijdgeest' , waarvan de kunst een 
weerspiegeling was. Onder de grootse 
cultuurperioden rekenden zij de Gotiek en de 
Hollandse Gouden Eeuw. 
Met vele tijdgenoten, waaronder Gispen, 
vonden Pruys en Van der Geest, dat vóór het 
machinetijdperk meer goede produkten 
werden gemaakt. Gispen sprak over een 
'gevoel van zeeziekte, veroorzaakt door de 
oceaan van lelijkheid', die hij op een 
jaarbeurstentoonstelling zag. 
Pruys en Van der Geest vonden het niet 
verwonderlijk, dat de ambachtelijke 
produkten van vroeger meestal beter waren 
dan de industriële produkten uit hun tijd. Het 
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zat in het verschil tussen 
'knutselende fabrikanten en andere lieden die 
tussen neus en lippen door een product maken 
en een ambachtsman die als leerjongen van 
tien jaar of daaromtrent begon(. .. ) - tenslotte 
letterlijk vergroeid met materiaal en techniek 
-, eindelijk als meester-meubelmaker of 
meester-smid, het zelfstandig vervaardigen 
van producten ter hand nam. Zulke handen 
konden tenslotte niets lelijks maken. (. . .)Maar 
inmiddels is het ambacht reddeloos verloren 
en wachten wij op de beschaving en educatie 
van de machine. ' 
De vorm van het machinaal geproduceerde 
produkt werd door een leek, de fabrikant, 
bepaald. Kunstenaars kwamen er nauwelijks 
meer aan te pas. 

Schoonheid en harmonie 

In het moderne schoonheidsideaal werden de 
aspecten licht en ruimte, volgens Pruys en 
Van der Geest, als zelfstandige elementen 
opgevat. Deze elementen hadden ook bij 
Goed Wonen al veel nadruk gekregen. De 
twee auteurs meenden dat de moderne mens 
in zijn woning kon spelen met de ruimte, door 
het toepassen van half open of tijdelijke 
scheidingswanden. Open houten of stalen 
boekenkasten en gordijnen waren daarvoor 
zeer geschikt. 
Het belang, dat in hun tijd soms aan licht werd 
gehecht, illustreerden de auteurs aan de hand 
van de houding van Philips: 
'Een Eindhovense "lampenzaak" beschouwt 
zichzelf (terecht of ten onrechte .. .) als de 
moderne ORMUZD, die de duisternis 
overwint.' 
In hoge mate bepalend voor de schoonheid 
en de adel der dingen vonden Pruys en Van 
der Geest verhouding en maat. Adel 
( = eenvoud) was voor hen 
'die karaktereigenschap van voorwerpen, die 
er voor verantwoordelijk is dat zijn vorm 
gemakkelijk be-grepen kan worden' en 
'kenmerk van het ware '. 
De laatste opmerking is in dit overzicht zo 
langzamerhand niet nieuw meer; Serlage en 
Cora Nicolaï-Chaillet hadden precies 
hetzelfde gezegd. 
Pruys en Van der Geest hadden met Goed 
Wonen ook de voorkeur voor asymmetrie 
gemeen. Zij meenden dat een asymmetrisch 
evenwicht meer voldoening schonk dan een 
symmetrisch evenwicht, omdat het 



S. Pruys en H. v.d. Geest, open 
afscheidingswand, in: S. Pruys en H. van der 
Geest, Het Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

dynamisch is. 
Een evenwicht zou niet automatisch tot 
harmonie leiden. In moderne interieurs werd 
harmonie meestal door middel van structuur-, 
massa- en kleurcontrasten bereikt. Pruys en 
Van der Geest meenden dat voor het bereiken 
van harmonie geen regels te geven waren; 
iedereen moest zelf maar experimenteren. 
Tot hun grote spijt durfde echter bijna 
niemand het aan om buiten de geijkte paden 
te treden. Het experimenteren met contrasten 
moest overigens niet tot gevolg hebben, dat 
bepaalde dingen er echt uitsprongen. De 
auteurs onderschreven de stelling van de 
binnenhuisarchitect Gornel is van der Sluys 
(1881-1944), dat iemand twintig maal in een 
kamer geweest moet kunnen zijn zonder te 
kunnen zeggen, hoe de kleur der gordijnen is. 

Decoratie 

Het aanbrengen van opzettelijke versiering en 
decoratie vonden Pruys en Van der Geest 
overbodig, wanneer een voorwerp of een 
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interieur goed en volmaakt harmonieus 
waren. In een dergelijk geval zou decoratie 
afbreuk doen aan de goede vormen, lijnen, 
verhoudingen, kleuren en structuren. 
'Een goede decoratie accentueert bepaalde 
esthetische momenten in een interieur en blijft 
zelf op de achtergrond. ' 
Licht, ruimte, materiaal en dergelijke konden 
aan een interieur genoeg decoratie geven. 
Wanneer men per se nog dingen toe wilde 
voegen, kwamen aardewerk, glaswerk, een 
schilderij of reproduktie daarvoor in 
aanmerking. 

Materiaalgebruik 

Zoals zovelen van hun voorgangers, 
waarschuwden Pruys en Van der Geest voor 
'liegende materialen'; imitatie-marmer, 
imitatie-hout, imitatie-textiel, imitatie-leer etc. 
'leder materiaal heeft zijn eigen structuur en 
karakter en het is niet netjes om plastic voor 
marmer te willen laten doorgaan. Men pronkt 
niet met andermans veren. ' 
Aan de andere kant raadden ze toch soms 
fineer en imitatie-materialen aan, vanwege de 
prijs. Waar bij hen de grens lag is zeer 
onduidelijk. 
Nieuwe, goedkope materialen werden in 
principe toegejuicht. Ze voorspelden zelfs dat 
de plastics in de toekomst ook esthetisch hun 
weg zouden vinden. Dat was ook wel te hopen 
met een produktie, die in 1955 al3.1 00.000 
ton kunststof bedroeg. 

De psychologische aspecten 

'Onze woning is onze schuilplaats. Oase in de 
woestijn van hardheid, leegheid en zinloosheid 
(. . .). ' 

Tenminste, dat zou de woning moeten zijn. 
Pruys en Van der Geest signaleerden de 
'lichtelijk onthutsende stuatie', dat voor velen 
de buitenwereld de bevrijding betekende en 
de woning een dagelijks terugkerende 
beklemming. De oorzaak hiervan zagen ze in 
een woninginrichting, die belemmerend 
werkte op de vrije ontplooiing van de 
persoonlijkheid. 
Het interieur diende flexibel - 'meubel' komt 
van 'mobilis', Latijn voor verplaatsbaar -,en 
op de wensen en eisen van de bewoner 
toegespitst te zijn; dit was volgens de auteurs 
het enige dogma. Evenals Goed Wonen 
stelden zij zich bij dit dogma wel een bepaalde 



Respectievelijk slechte (links) en goede 
inrichting, in: S. Pruys en H. van der Geest, 
Het Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

invuling voor. Wanneer iemand een flexibel, 
maar ouderwets interieur wenste, werd dit 
afgekeurd. Het moderne interieur, waarin 
mensen 'echt' kunnen leven, werd met het 
moderne kledingstuk, de spijkerbroek, 
vergeleken. 
De drie belangrijkste psychologische 
aspecten van het interieur zagen de auteurs 
in het verlangen naar veilighied, representatie 
en conformisme. De twee laatste verlangens 
waren er de oorzaak van dat de smaak van de 
visite in feite het koopgedrag bepaalde. Men 
schonk de meeste aandacht aan die ruimten, 
waar de visite ontvangen werd. De 
slaapkamer werd bijvoorbeeld vanuit 
functioneel en esthetisch oogpunt 
verwaarloosd , hoewel juist die zeer belangrijk 
is vanwege de nachtrust en het liefdesleven. 
'Hij mag een warme, intieme en licht erotische 
sfeer ademen.' 
Ook de behoefte aan veiligheid noopte de 
bewoner om met zijn omgeving rekening te 
houden. Hij wenste niet teveel kritiek op zijn 
bezittingen te krijgen. Omdat hij ook nog de 
wens naar representatie had, schafte hij 
kitsch aan. Pruys en Van der Geest 
verstonden daaronder 
'old finish , namaak-gotiek, ba/poten, trijp, 
pluche, kwasi- deftige barmeubeltjes, 
rookstellen en wat niet al'. 
Tegen het gebruik van enkele stukken echt 
antiek hadden ze overigens niets; dit in 
tegenstelling tot de Goed Wonen
medewerkers, die alle oude voorwerpen 
afwezen. 
Revolutionair in hun tijd was, dat Pruys en 
Van der Geest bovengenoemde behoeften 
niet verwierpen. Zij verwierpen wel de manier 
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waarop die bevredigd werden en de handel 
erop in speelde. 

Een interieur met verschillende stijlen door 
elkaar, in: S. Pruys en H. van der Geest, Het 
Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

Voorentegen 

Bij de jeugd signaleerde het echtpaar Pruys 
een hang naar romantiek . Wanneer die 
behoefte werd bevredigd met moderne 
produkten, was er niets aan de hand. Schafte 
men voor de bevrediging echter 
kitschprodukten , bijvoorbeeld '19de eeuwse 
moderateurlam pen', aan, dan werd dat streng 
verworpen. 
Te nuchtere, kaleproduktenen interieurs, 
waar de romantiek geheel zoek was, 
behoorden niet tot de idealen van het 
echtpaar. Zij verwierpen de functionalistische 
interieurs, omdat de menselijkheid er meestal 
uit verdwenen was. Hiermee gingen zij dus 
radicaal tegen de ideeën van Goed Wonen in . 
Paul Bromberg zou deze mening al eerder 
toegedaan zijn geweest en Charles Eames, 
die juist door de functionalisten zo werd 
gewaardeerd, zou hebben gezegd: 
'De functie van het hart of van het gemoed is 
een even echte functie als zitten, staan en 
liggen.' 
Behalve de functionalistische interieurs, 
kwamen ook de functionalistische woningen, 
die in die tijd uit de grond werden gestampt, er 
niet goed af; zij waren veel te klein en saai. 



'19de eeuwse' moderateurlamp, in: S. Pruys 
en H. van der Geest, Het Binnenhuis, 
Amsterdam 1959. 

Eigentijdse romantische lamp, uitv. Raak, in: 
S. Pruys en H. van der Geest, Het Binnenhuis, 
Amsterdam 1959. 

Het dogmatische functionele uitgangspunt 
kon volgens Pruys en Van der Geest niet van 
de natuur geleerd zijn - wat wel door 
sommigen werd beweerd -,want de natuur 
versiert zichzelf steeds. 

Over het algemeen weken de aanbevelingen 
voor het koo~gedrag van de consument niet 
echt af van die van Goed Wonen. 
Van de rotanstoelen van Rohé en Jonkers kon 
men op aan; andere fabrikanten bezondigden 
zich, volgens Pruys en Van der Geest, helaas 
vaak aan plagiaat. Wat de zitmeubelen betreft 
werden verder die van Pastoe, Artifort en de 
Amerikaanse firma Knol! International 
(ontwerper Bertoia) genoemd. 
Pruys en Van der Geest trokken niet zo van 
leer tegen de Nederlandse fabrikanten als 
door anderen in die tijd soms werd gedaan. Zij 
meenden dat er in Nederland veel kwalitatief 
goede meubelfabrieken waren, maar dat de 
geproduceerde modellen niet altijd aan de 
esthetische wensen voldeden. De houten 
kasten van Pastoe en de stalen boekenkasten 
van Ahrend deden dat wel. De laatsten 
karakteriseerden zij als 'pretentieloos'. en dus 
goed. In Goed Wonen werd stalen meubilair 
ook voor de huiskamer gepropageerd. Het 
werd zeer betreurd dat de stalen bureaus van 
Gispen hun weg daar naartoe nog niet 
hadden gevonden. 

S. Pruys en H. van der Geest, 
slaapkamermeubelen, in: S. Pruys en H. van 
der Geest, Het Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

Ook in Het Binnenhuis ontbraken de 
Scandinavische meubelen niet. Een Deens 
tafeltje diende in dit geval als voorbeeld van 
goede vormgeving en zuiver 
materiaalgebruik. Ameublementen in welke 
vorm dan ook werden afgewezen. 
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S. Pruys, stoel, in: S. Pruys en H. van der 
Geest, Het Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

Pruys en Van der Geest ontwierpen zelf ook 
meubelen . De opvallendste hiervan waren 
'combinatiemeubelen', meubelen waarin 
verschillende functies waren verenigd . Zulke 
meubelen waren vooral handig in kleine 
behuizingen. Het combineren moest volgens 
het echtpaar niet te gezocht worden. Aan de 
lezer de eer om te bepalen of hun ontwerpen 
dat wel of niet zijn. 
Mensen met een kleine behuizing en weinig 

S. Pruys en H. van der Geest, meubel voor 
kinderkamer, in: S. Pruys en H. van der 
Geest, Het Binnenhuis, Amsterdam 1959. 

geld dienden te improviseren. Ofwel door 
verschillende functies in een meubel te 
verenigen of door origineel gebruik van 
goedkope materialen : bijvoorbeeld 
vloerbedekking als tafelkleed, autostoelen als 
zitmeubel, glazen bouwstenen als asbak en 
gordijnen van kurken . 

Maarn Uotila, Zweedse gordijnstof, in: 
S. Pruys en H. van der Geest, Het Binnenhuis, 
Amsterdam 1959. 

Wanneer men wel genoeg geld had, 
verdienden gekleurde, grove vitrage en 
andere stoffen uit Zweden de voorkeur; 
daarnaast ook Linoleum in verschillende 
kleuren en Duits of Zwitsers behang. 
Pruys en Van der Geest vonden dat de 
vormgeving van radio's en TV's veel te 
wensen over liet, maar zij bejubelden wel de 
produkten van Braun vanwege hun 
gedurfdheid . 
Fins glaswerk, chemicaliën-flessen en 
planten zorgden verder voor een aangenaam 
interieur. 

Zij eindigden met de mededeling dat de lezer 
niet in paniek moest raken, wanneer hem was 
gebleken dat hij lelijke, ouderwetse meubelen 
had. Daar kon hij ook niets aan doen. 

Het belangrijkste van dit boekje was dat de 
ideologie van de functionalisten, waaronder 
Goed Wonen , op een reële manier werd 
gerelativeerd , door de erkenning dat de mens 
een aantal, door de functionalisten 
genegeerde, behoeften heeft, die op een 
goede manier bevredigd dienen te worden. 
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Hiermee liepen de auteurs vooruit op een 
tendens, die zich pas enige tijd later ten volle 
zou ontwikkelen. 

H. Gugelot enD. Rams, draaitafel, uitv. 
Braun, 1956, coll . Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

H. Hirche, TV, uitv. Braun, 1958, coll. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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6.4 De gulden mlddenweg 

Na Het binnenhuis met zijn practische wenken 
voor de consument richtte Pruys zich in de 
jaren daarna meer op de psychologische, 
sociologische en filosofische aspecten van 
het design. Hij verdiepte zich in de problemen 
omtrent de functie van design, de semiologie, 
de relatie tussen design en kunst, de 
wenselijkheid van verbetering van het design 
en de manier waarop dat zou moeten 
gebeuren. 
Voor de hieronder volgende tekst is gebruikt 
gemaakt van drie door Pruys geschreven 
publikaties. De nieuwe onzakelijkheid. Design 
kritiek uit 1971 is de oudste; het is 
samengesteld uit artikelen, die in de periode 
1964-1970 in verschillende periodieken waren 
verschenen. Het meest recente boek, De 
paradijsbouwers uit 1974, is eveneens een 
bundeling van al eerder verschenen 
materiaal. Het gaat in dat geval voor het 
grootste deel om voor NRC-Handelsblad 
geschreven artikelen uit de periode 
1971-1973. De derde publikatie is het in 1972 
verschenen Dingen vormen mensen, dat hij 
schreef in opdracht van de Stichting 
Industriële Vormgeving, waarvan hij zelf 
bestuurslid was. 

Aan het eind van de jaren '60 was de stijl , die 
Pruys en Van der Geest al in 1959 zagen 
ontstaan, tot volle bloei gekomen. De jeugd 
prefereerde lang haar, India-jurken, 
kakelbonte interieurs, papieren bloemen en 
de beschilderde Rolls Royce van de Beatles 
boven de strakke functionaliteit uit de jaren 
'50. Zakelijkheid, sinds de jaren '20 een van 
de belangrijkste deugden van vormgeving , 
was een misdaad geworden. De design
criminoloog Adolf Loos, die in 1908 in zijn 
beroemde geschrift Ornament und 
Verbrechen het ornament tot misdaad had 
verklaard, werd nu zelf in de beklaagdenbank 
gezet.s Een van de aanklagers was de Duitse 
architect Werner Nehls: 
'De heilige koeien van het functionalisme 
moeten geofferd worden. Derhalve wijst de 
nieuwe vormgeving het volgende af: 
onversierdheid, technisch perfectionisme, 
optische gladheid, leegte, gebrek aan 
atmosfeer, verlies van het gevoel en het vitale, 
zuiverheid en nuttigheid, duidelijkheid en 
helderheid, academisch intellectualisme, 
anonieme normalisering en serieproduktie: 



kortom alle doelstellingen die voor de 
functionalisten belangrijk waren om te worden 
nagestreefd. •s 

Pruys vond zowel de uitspraken van Loos als 
die van Nehler gevaarlijk, omdat ze 
ongenuanceerd waren. Hij meende dat de 
waarheid in het midden lag, tussen de Nieuwe 
Zakelijkheid en de Nieuwe Onzakelijkheid, 
zoals hij de nieuwe stijl noemde, in. Alleen 
grote ontwerpers bewogen zich op dat 
wankele vlak; Charles Eames was er een van. 
Zijn overwogen gebruik van zachte, ronde 
vormen en nieuwe materialen mondde uit in 
een orgie van 'grote, bolle, gewelfde, warme, 
zachte, harige en wulpse' navolgingen.? 

Ch. Eames, bureaustoel, uitv. Milier & Co, 
1958, coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

De nieuwe stijl had het zeer welkome effect 
'de keurige geloefszekerheden der moderne 
esthetica te ondermijnen' en de geestelijke en 
fysieke armoedigheid, waar het 
functionalisme na de Tweede Wereldoorlog in 
verzand was geraakt aan de kaak te stellen.8 

Het feit dat deze Waterlooplein-stijl 'van 
onderop' groeide was hier debet aan. De uit 
nood geboren creativiteit, die leidde tot het 
sinaasappelkistjes-interieur, zou door 

Ch. Eames, tafeltje, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

116 

professionals nagestreefd alleen maar tot 
snobisme leiden. 
Pruys vroeg zich af of die aanwezige nood 
misschien een voorwaarde was voor het 
ontstaan van creativiteit. In tiener- en 
kunstenaarskamers vond hij vaak een schat 
aan vondsten. Bovendien constateerde hij dat 
'de smaak van de bewoners afneemt 
naarmate zij belangrijker en rijker zijn' .9 Dit 
getuigde juist van weinig creativiteit, 
aangezien voor hem het kiezen van produkten 
een creatieve daad was. 

Stijl en mode 

De opkomst van een nieuwe stijl wordt, 
volgens Pruys, evenals die van een nieuwe 
mode, veroorzaakt door het uitgeput raken 
van de variaties van de vorige stijl; men 
verlangt naar iets nieuws. Pruys had twee 
bezwaren tegen de invoering van het mode
principe in de vormgeving van duurzame 
gebruiksgoederen; de kwaliteit zou dalen, 
omdat men te weinig tijd zou krijgen voor het 
ontwikkelen van de goederen, en de mens 
zou van zijn omgeving vervreemden door de 
onmogelijkheid duurzame emotionele 
bindingen daarmee aan te gaan. De 
veranderingsgraad moet precies zo hoog zijn, 
dat zowel de behoefte aan het vertrouwde als 
de behoefte aan het nieuwe bevredigd wordt. 
De ontwerper dient er voor te zorgen, dat 
fysieke en functionele levensduur met elkaar 
in overeenstemming zijn. Hoe duurder een 
voorwerp, hoe groter beide dienen te zijn. 



H. Roebers, zitslang, 1971, coll . Stedelijk Museum, Amsterdam. 

Volgens Pruys waren de dure en snel 
verouderde voorwerpen, die de Italiaan Joe 
Colombo (1930-1971) ontwierp, een 
voorbeeld van hoe het dus niet moet. Een 
binnenlands voorbeeld van verwerpelijke 
modieusheid was het gekleurde 
telefoontoestel, dat in 1972 door de PTT op de 
markt werd gebracht, met de bedoeling de 
kleur aan de heersende smaak aan te passen. 
Pruys voorzag de jaarlijkse vernietiging van 
tienduizenden telefoontoestellen , omdat ze 
uit de mode waren geraakt. Hij verwierp dit 
ook vanuit het oogpunt van milieuvervuiling. 

De nieuwe materialen 

In 1959 hadden Pruys en Hanny van der 
Geest nog de opkomst van de plastics 
toegejuicht. Rond 1970 was Pruys zich 
terdege bewust van de nadelen daarvan. 
Plastic had aanleiding gegeven tot de 
produktie van steeds meer kunstmatigheid: 
kunstgras, kunstbloemen en dergelijke. Het 
laatste op dit gebied was het kunstfineer: een 
uit plasticfolie bestaande imitatie van echt 
fineer, wat zelf eigenlijk ook al een imitatie was. 
Het nadeel van plastics was dat ze 'onecht' en 
'onnatuurlijk ' waren. Dit waren echter 
relatieve begrippen, wanneer men in 
ogenschouw nam dat de zeer natuurlijke 
grondstof olie de basis was voor plastic en de 
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J. Colombo, fauteuil , geplastificeerd hout, 
uitv. Kartell, 1963, coll. Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

'natuurlijke' materialen metaal en leer vaak 
zeer kunstmatige bewerkingen ondergingen . 
De sinds de 19de eeuw gehoorde eis van 
waarheid in materiaal en verwerking kwam op 
losse schroeven te staan. 
Tegenover dit nadeel zette Pruys het voordeel 
van onvergankelijkheid en 
onverwoestbaarheid. Ook dit voordeel was 
relatief, omdat door het verschijnsel mode de 
produkten helemaal niet lang mee hoefden te 



gaan. Men moest op zoek naar afbreekbare 
plastics. 
'Duizenden jaren heeft de mens tot zijn grote 
verdriet natuurlijke materialen moeten 
gebruiken. Hij leefde in een wereld van rottend 
hout, verwarend marmer, roestend ijzer en 
linnen waar het weer in zat. (. . .) Dit kon 
natuurlijk niet zo blijven. De technologie 
ontwikkelde in een jaar of veertig tijds enkele 
duizenden nieuwe grondstoffen, genaamd 
plastics. ( ... )Het wordt nog veel interessanter 
wanneer wij nagaan welk een kolossale 
krachtsinspanning de technologie zich heeft 
getroost - en wat een geld dat heeft gekost -
om met dat plastic weer de oude natuurlijke 
materialen als hout, marmer en leer te imiteren. 
( .. .) Wij gebruiken precies dezelfde materialen 
als opa, alleen zijn ze nu slijt-, stoot- en 
watervast en ze vergen geen kostbaar 
onderhoud meer. ,, o 

De verantwoordelijkheid van ontwerper en 
consument 

De ontwerper kreeg steeds meer de 
verantwoordelijkheid toegeschoven voor het 
oplossen van ethische problemen. Mag hij de 
consument verleiden tot het aanschaffen van 
een nieuw produkt wanneer het oude nog niet 
versleten is? Kan de ontwerper materialen 
gebruiken waarvan hij weet dat ze slecht of 
niet afbreekbaar zijn? 
Pruys meende dat de ontwerper zich serieus 
met zulke problemen diende bezig te houden. 
Hij schoof de schuld van de verwerpelijke 
aspecten van de consumptiemaatschappij 
dan ook niet alleen in de schoenen van de 
fabrikanten en de reclame, maar verklaarde 
de ontwerpers en de consumenten tot 
medeplichtigen. 
Hierin volgde hij Baudrillard, die in 1968 in zijn 
boek Le systême des objets de consument op 
zijn verantwoordelijkheid aansprak. Deze zag 
de consumptiemaatschappij als een 
harmonisch communicatiesysteem, waarin 
objecten tekens en symbolen zijn door middel 
waarvan mensen communiceren. In deze tijd 
had de theorie van Marc u se over de 
manipulatie van de mens al weer afgedaan. 

Design en kunst als communicatie 

Zowel design als kunst werd door Pruys 
gezien als een vorm van communicatie; de 
maker probeert een idee uit te dragen. De 
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ontwerper dient hierbij objectieve criteria te 
hanteren; de kunstenaar mag subjectieve 
criteria gebruiken. Het verschil tussen kunst 
en design bestaat, volgens Pruys, onder 
andere uit het feit dat men zich op kunst moet 
concentreren, maar dat men een 
gebruiksvoorwerp gewoon moet gebruiken. 
Daarom dient het gebruiksvoorwerp 
onopvallend te zijn. 
Nu was de vraag wie het moderne design 
begreep. In de regel bleken dat weinig 
mensen te zijn. Uit onderzoeken bleek dat 5% 
van de bevolking zich echt interesseerde voor 
vormgeving en dat slechts een deel daarvan 
de 'taal' van de ontwerpers begreep. 
Wanneer diegene, die het begrepen, iets 
mooi vonden, sprak Pruys van een creatieve 
daad. Als anderen over 'mooi' spraken, 
bedoelden zij meestal dat het herkenbaar was 
of dat zij er een bepaalde symboolfunctie in 
zagen. 
Braun werd alom geroemd om het goede 
design. Van de mensen die Braun-produkten 
kochten deed, volgens Dr. Marzan van Braun, 
slechts 5% dat werkelijk vanuit esthetisch 
oogpunt; de rest deed het vanwege de status 
en bestond dus uit meelopers. 
De slechte communicatie tussen ontwerper 
en consument was ontstaan doordat zij vanuit 
eèn geheel verschillend standpunt naar 
design keken. De ontwerper hield zich met 
esthetische vragen bezig (is het mooi?) en de 
consument met ethische (draagt het bij tot 
mijn geluk?). Pruys meende dat 
'veel ontwerpers zich kunstenaars wanen en 
zich derhalve als professionele vervreemders 
menen te moeten opstellen '. 1 1 

Vormgevers dienden zich te verdiepen in de 
motieven en normen van de consumenten. 
Anders zou het een onderonsje van 
ingewijden blijven. 
'De meest geavanceerde industriële 
vormgeving berust teveel op een 
"verstandhouding", het is vormgeving met 
een knipoog. ( . .;)Knipogen in gezelschap is 
onbeleefd, en wij zijn in gezelschap. '12 

De status van de goede smaak 

Pruys zag het uitdrukken van status als een 
van de belangrijkste motieven in het 
koopgedrag van mensen. Dit was ook al in 
1956 gebleken in het onderzoek van Mary 
Zeldenrust, dat Pruys herhaaldelijk 
aanhaalde. In de jaren '70 was dat in 
Nederland overigens nog steeds de enige 



bron op dat gebied. 
Naarmate meer mensen zich dure produkten 
konden permitteren, werd de statussymboliek 
van de 'goede smaak' belangrijker dan die 
van de rijkdom. Pruys haalde de produkten 
van Braun en Olivetti aan als dragers van 
deze smaak-statussymboliek. 
'Het grootste gevaar voor industriële 
vormgeving bestaat hierin, dat het de 
bijbetekenis krijgt iets te zijn voor een elite, een 
culturele bovenlaag. '13 

Het tonen van design in het museum 
verergerde dit verschijnsel volgens hem. 
Snobisten zouden naar het museum gaan om 
daar te besluiten welke stofzuiger of 
typemachine zij zouden aanschaffen. In het 
museum werden echter alleen de bijzondere 
produkten getoond. Als voorbeelden daarvan 
noemde Pruys 'de extravagante 
laboratoriumexperimenten' zoals een stoel 
van gevouwen plaatijzer van Martin Visser en 
de 'onbetaalbare eenvoud' van Dieter Rams, 
die voor Braun ontwierp. Deze produkten zag 
hij op de tentoonstelling 'Vormgevers' , die in 
1968 in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
werd gehouden. Hij vergeleek een dergelijke 
tentoonstelling met het opzetten van dieren. 
Zo hoort het niet; men moet dieren en 
produkten in hun natuurlijke omgeving zien. 
Goede vormgeving was voor Pruys 
onopvallend. Dat had tot gevolg dat goed 
vormgegeven produkten zich er niet voor 
lenen in een museum te worden bekeken ; zij 
moeten worden gebruikt. De Revolt-stoel van 
Friso Kramer was een voorbeeld van goede 
vormgeving. Door zijn onopvallendheid zou hij 
echter nooit aanleiding geven tot het 
uitdrukken van status. En zo hoorde het, 
volgens Pruys. 

6.5 Conclusie 

De betekenis van Sirnon Mari Pruys lag in het 
feit dat hij, op een ll}Oment dat twee totaal 
verschillende ideologieën botsten, zich 
onafhankelijk bleef opstellen en de 
noodzakelijke nuancering aanbracht. Toen 
het design, als onderdeel van de gehele 
cultuur, in het begin van de jaren '70 in een 
impasse was geraakt, ondergam hij een 
serieuze poging om het daar uit te halen . Hij 
probeerde in een tijd van economische 
recessie, milieuvervuiling en gebrek aan 
belangstelling bij overheid en publiek voor 
design nieuwe opgaven voor het vak 

industriële vormgeving te formuleren . Vanuit 
de professionele sector werd daarop 
nauwelijks serieus gereageerd. Met het 
overlijden van Pruys in 1980 verdween 
daardoor niet alleen een belangrijk publicist , 
maar ook voor een groot deel de discussie 
over industriële vormgeving. 

6.6 Het gemiddelde interieur 

In 1964 liet Philips Nederland door NIPO een 
enquête onder 2100 huisvrouwen doen. 
Onderwerp van de enquête was onder andere 
het bezit en gebruik van apparaten. 
Het gemiddeld gezinsinkomen bleek tussen 
de f. 6000,00 en f. 9000,00 te liggen. 98% van 
de gezinnen had een radio, 64% een TV, 96% 
een stofzuiger en 75% een elektrische 
wasmachine. Per dag werd er gemiddeld 65 
minuten naar de TV gekeken en 5 minuten 
bewust naar de radio geluisterd. 
Er waren tijdens de enquête ook foto's van het 
interieur genomen. Evenals bij het onderzoek 
van Mary Zeldenrust bleek nog steeds bijna 
geen enkel gezin een modern interieur te 
hebben. Neo-Renaissance en bombastische, 
quasi moderne meubelen waren nog steeds 
meer regel dan uitzondering. 

Neo-Renaissance interieur, foto: coll. Philips 
Nederland, Eindhoven. 

Zelfs in 1970 had het overvolle interieur en het 
old-finish meubel nog niet afgedaan, zoals 
blijkt uit foto's die door een medewerker van 
de Landbouw Hogeschool te Wageningen 
rond 1970 zijn gemaakt. Het verschil tussen 
een ouderwetse en moderne inrichting is 
duidelijk te zien . De foto 's zijn in twee naast 
elkaar liggende huizen gemaakt. 
In de jaren '70 vierde daarnaast het interieur 
met leren bankstel en grote bergmeubelen 
hoogtij . 
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Interieur met bombastische meubels, foto: 
coll. Philips Nederland, Eindhoven. 

Modern interieur, ca. 1970, foto: W. van 
lngen, Landbouw Universiteit, Wageningen. 

Traditioneel interieur, ca. 1970, foto: W. van 
lngen, Landbouw Universiteit, Wageningen. 
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6. 7 Wat gebeurde er na Pruys? 

Zoals hierboven al gezegd, gebeurde er in 
Nederland op theoretisch gebied weinig of 
niets. Er kon ook niet gesproken worden van 
een duidelijke stijl in het design. Steeds meer 
werd het idee, dat er verschillende stijlen 
naast elkaar bestonden, geaccepteerd. 
ledereen hield er zijn eigen ontwerpfilosofie 
op na. 

In het buitenland heerste een vergelijkbare 
sfeer. Alleen in Italië voltrok zich sinds 1976 
een ontwikkeling , die grote invloed zou 
krijgen. 
In dat jaar werd in Milaan de designgroep 
Alchymia opgericht. Deze groep plaatste de 
functionalistische ontwerpfilosofie in een 
ondergeschikte positie. Banale, aan de 
populaire vormgeving ontleende beelden 
kwamen voor de functionele in de plaats. De 
ontwerper Ettore Sottsass (geb. 1917) verliet 
deze groep in 1981 en richtte vervolgens een 
groep op, die nog meer invloed zou krijgen, 
Mem ph is. 

E. Sottsass, kast Malabar, 1982, coll. 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 

De veelal jonge ontwerpers, die Sottsass om 
zich heen verzamelde, waren uit 
verschillende landen afkomstig. Zij gebruikten 
in hun ontwerpen veel felle kleuren, vaak in 
ongebruikelijke combinaties, veel decoratieve 
elementen en plastic laminaten. Vormen 
werden vaak zonder duidelijk functioneel 



verband op elkaar gestapeld. Het 
belangrijkste van alles was echter dat de 
associatie en het gevoel weer belangrijk 
geworden waren. De mens mocht weer een 
persoonlijke band met de produkten hebben. 

E. Sottsass,lamp Valigia, uitv. Stilnovo, 1976, 
coll. Stedelijk Museum, Amsterdam. 

De ontwerpen werden vaak als unicum 
ontworpen. Massaproduktie werd niet op 
voorhand door de ontwerpers uitgesloten, 
maar zij weigerden rekening met de daaraan 
verbonden eisen te houden. 
De schreeuwend dure unica, waarvan een 
aantal wel in massaproduktie werd genomen, 
hadden al bijna direct invloed op massa
artikelen. Het mondde uit in de zoveelste 
mode. 
Resultaat was wel dat er een discussie op 
gang kwam onder de ontwerpers. In 
Nederland werd het 'postmodernisme', zoals 
deze stijl genoemd wordt, echter afgedaan als 
een mode en eerder een scheldwoord dan de 
aanduiding van een stijl. 
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