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Eind maart verscheen het boek: Interieurs van herrijzend Nederland 1940-
1965. Binnenruimten van een opkomende welvaartsstaat. Dit fraaie boek 
bevat essays over de voornaamste ontwikkelingen in wonen en interieurs uit 
de wederopbouwperiode, onderverdeeld in thematische hoofdstukken. Het 
boek is rijk geïllustreerd met archiefbeelden en moderne foto’s, en uiteraard 
is ook onze eigen museumwoning erin opgenomen. Reden te meer dus om een 
Van Eesteren Gesprek aan dit – vaak onderbelichte - onderwerp te wijden. Op 
woensdagavond 17 april presenteerde Marieke Kuipers dan ook haar boek in 
een vol Paviljoen. Ook overhandigde zij exemplaren aan schrijfster Suzanna 
Jansen en ontwerper Jeroen de Vries. Beiden maakten bovendien onderdeel 
van het programma van de avond, en vertelden over hun eigen bijzondere 
ervaringen met interieurs uit die periode. In dit verslag komen alle drie de 
lezingen aan bod, afgewisseld met een aantal beelden uit de begeleidende 
PowerPoint presentaties. 

Lezing Marieke Kuipers
In haar boekpresententatie leidde Marieke Kuipers, specialist Jongere Bouw-
kunst bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), ons stap voor stap door 
het boek over de interieurs uit de wederopbouwperiode. Uit haar bevlogen 
verhaal bleek duidelijk dat het boek is samengesteld door een groep profes-
sionals met veel hart en liefde voor dit onderwerp. Het samenstellen van het 
boek was bovendien een enorm project: zo’n zeven jaar heeft het geduurd 
voordat het onderzoek en archiefmateriaal in dit fijn leesbare naslagwerk 
gebundeld was. 
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Het samenstellen van dit boek kan pionierswerk genoemd worden. Want, waar 
de architectuur uit de wederopbouwperiode al langere tijd wordt erkend, zijn 
de interieurs er qua erkenning tot nu toe bekaaid vanaf gekomen. Dit is ge-
deeltelijk te wijden aan de complexe eigenschappen van een interieur, omdat 
het vrijwel altijd gaat om een geheel van elementen. Het woord ‘interieuren-
semble’ is een mooi woord dat door Marieke wordt uitgelegd als de verschil-
lende onderdelen van een interieur: meubels, muurbekleding, raambekleding, 
vloerbekleding, maar de ook ruimtelijke vormgeving en de opstelling van alle 
elementen ten opzichte van elkaar. Wat een interieur complex maakt is dat 
zowel de losse elementen als het geheel een belangrijke cultuurhistorische 
waarde hebben. En hoewel losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld meubels of 
kunstwerken erkend en bewaard worden, is dat voor het geheel ingewikkelder. 
Veel interieurs worden dan ook met de sloop bedreigd. Door dit boek hoopt de 
RCE meer kennis over en dus waardering voor dit onderbelichte onderwerp te 
creëren. Het resultaat is een boek dat een breed en divers beeld geeft van de 
interieurs uit die periode, en de belangrijke ontwikkelingen die daarbij hoorden. 
De treurige kanttekening die Marieke daarbij maakt is dat helaas een aantal 
van deze interieurs inmiddels verdwenen zijn.   

Ondanks erbarmelijke woonomstandigheden na de oorlog is er geloof in de wederopbouw.
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De titel ‘herrijzend Nederland’ verwijst naar de periode direct na de Tweede 
Wereldoorlog. Na een hele zware periode kwam er – mede door de financiële 
Marshall hulp - weer ruimte voor hoop en toekomst. Hoewel de leefomstan-
digheden kort na de oorlog nog te wensen overlieten, brak er een optimistische 
tijd aan met invloeden overgewaaid uit Amerika. Een groot thema direct na 
de oorlog was allereerst het oplossen van de woningnood. In hoog tempo 
werden nieuwe woonwijken gebouwd. Duplex woningen zijn hier een bekend 
voorbeeld van. Ook in huis zoekt men naar comfort, efficiëntie en vernieuwing. 
Goed Wonen wordt in 1946 opgericht als dé visie op het ideale wonen en leven 
en kan gezien worden als de smaakopvoeding voor de naoorlogse generatie. 
Goed Wonen bleef de hele wederopbouwperiode actief en visionair, maar 
bleek in de praktijk vooral een kleine elitegroep aan te spreken. Marieke licht 
toe dat hoewel de invloed van Goed Wonen groot is geweest voor de ontwik-
keling van interieurontwerp, de werkelijke toepassing van die idealen niet op 
grote schaal werd doorgevoerd. Het beeld dat het modernisme en de strakke 
interieurs van Goed Wonen massaal werden omarmt in de jaren 50 is een 
misvatting. Daarom zijn in het boek niet alleen Goed Wonen interieurs opge-
nomen, maar biedt het een breed en divers overzicht.

Een jaren 50 interieur in een museumwoning 

in Arnhem.
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In haar presentatie neemt Marieke ons mee langs de verschillende hoofd-
stukken, die thematisch zijn ingedeeld. Ze toont prachtige beelden uit het 
boek en vertelt er levendig bij. Zo toont ze privé interieurs, waarvan een aantal 
nog steeds open zijn voor publiek. Ze vertelt over de verschillende soorten 
openbare interieurs: de postkantoren, scholen, bestuursgebouwen, over-
heidsgebouwen en kerken. Ook komen de commerciële interieurs aan bod: 
winkelcentra, bioscopen, bowlingbanen en winkels, waarvan de meesten 
helaas verdwenen zijn. 

De raadszaal in het gemeentehuis van 

Renkum uit 1964

Bowlingbaan in Scheveningen, 1961

Interieurs van herrijzend Nederland 1940-1965



6

Daarnaast worden verschillende overkoepelende thema’s aangesneden, 
waaronder kleur en materialen. Het thema kleur wordt vanaf de jaren 50 he-
lemaal ‘hot’. Met de opkomst van industrieel vervaardigde meubelstukken 
ontdekt ook de verfindustrie de verkoopbaarheid van prefab kleuren. Primaire 
kleuren in de stijl van De Stijl en Cobra brengen kleur in de veelal witte ruimtes. 
Dit zie je terug in privé interieurs, waaronder in onze eigen Van Eesteren 
museumwoning, maar ook in scholen en andere publieke gebouwen. Ook het 
aanbod van materialen verandert in de wederopbouw. Beton, hout, rotan, 
metaal, glas, textiel en linoleum waren geliefde materialen om mee te bouwen 
en te ontwerpen.

Forbo Krommenie produceert linoleum 

in Nederland

Innovaties in het huishouden
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Het beeldmateriaal in het boek bestaat zowel uit archiefmateriaal als uit 
hedendaagse foto’s. Daarvoor, vertelt Marieke, is ze bij een aantal interieurs 
persoonlijk langsgegaan. Gelukkig heeft ze zo nog een aantal interieurs 
kunnen vastleggen, want helaas dreigen veel interieurs uit dit boek te verdwij-
nen. Museumwoningen hebben steeds vaker moeite om de begroting rond te 
krijgen en draaien op de inzet van vrijwilligers – die soms lastig te vinden zijn. 
Bij privé interieurs is het altijd maar de vraag of de erven of nieuwe eigenaren 
de waarde van het interieur inzien. Bij ontmanteling vinden de losse interieu-
ronderdelen meestal wel hun weg naar archieven of musea, maar het is vaak 
juist het complete interieurensemble dat voor de cultuurhistorische waarde 
zorgt – en desondanks toch verdwijnt. 

Het voormalige postkantoor in Zandvoort, 1964 Interieur uit een slagerswinkel in Rotterdam, 

1954. Het interieur is in originele staat behouden.
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Hoewel het een ingewikkelde klus is, licht Marieke toe dat de RCE zich inzet 
voor het behoud van deze ‘verweesde’ interieurs en ze zoveel mogelijk bijeen 
wil houden. Ook zet het RCE zich in voor nieuwe bestemming van de interieurs 
en dient het als archief. Met dit boek hebben de RCE en alle betrokken auteurs 
het doel om meer waardering en aandacht te creëren voor interieurs uit de 
wederopbouwperiode. Marieke sluit af met de wens dat dit boek tot nieuwe 
verhalen kan inspireren. Het publiek in het Paviljoen is alvast enthousiast en 
beloond haar ter afsluiting met een groot applaus. 

Na afloop van de lezing is het boek is in de winkel van het Van Eesteren Paviljoen 
te koop.
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Cover van het boek
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Lezing Suzanna Jansen
De schrijfster Suzanna Jansen is opgegroeid in Slotermeer. Deze wijk, Cornelis 
van Eesteren en de ontwikkelingen in de wederopbouwperiode zijn belangrijke 
ingrediënten in haar boeken. Het pauperparadijs en Ondanks de zwaarte-
kracht zijn daar bekende voorbeelden van. In deze lezing, die bijna als gesproken 
column gezien kan worden, vertelt ze over haar jeugd in Slotermeer en hoe ze 
terugkijkt op het huis waarin ze is opgegroeid.
 
Suzanna is in 1964 geboren en groeide op in Slotermeer. In een hoekwoning 
van een portiekflat van 60m2 woonden ze met een gezin van zeven personen. 
Haar ouders waren liefhebbers van Goed Wonen. Ze herinnert zich de prachtige 
gordijnen (die waarschijnlijk van De Ploeg waren) en de strakke bank. Ook 
denkt ze terug aan de ingebouwde kasten in huis: er was één kast voor alle 
hangkleding van vader, moeder en de vijf kinderen. En een kast met planken 
voor de andere kleren. Daar lag ook het linnengoed in. Onvoorstelbaar weinig 
als je nu denkt aan de inhoud van je kast. Maar toen was het ruim en luxe, 
herinnert ze zich.
 
Ze vertelt dat ze zich eigenlijk achteraf pas realiseert hoe slim de flat was 
ingericht en hoe goed deze was ontworpen. 60m2 is niet heel groot en al he-
lemaal niet met zeven personen, maar in haar herinneringen heeft het huis 
een enorme oppervlakte. Met name de hal herinnert ze zich als een grote 
ruimte, want hier hadden haar ouders een schommel opgehangen waar ook 
de kinderen konden schommelen. Dat was geweldig!
 
Het verhaal van Suzanna over het interieur en de herinneringen aan vroeger 
lijkt voor veel mensen in het publiek herkenbaar. Ze sluit haar verhaal af met 
de opmerking dat ze door het boek van Marieke anders is gaan kijken naar 
de rol en waarde van interieurs. Wat ze voor lief nam heeft ineens nieuwe 
waarde gekregen. Hierdoor is ze het huis en de keuzes van haar ouders op-
nieuw gaan waarderen. Haar opmerking aan het einde is er eentje om te ont-
houden. Want, zegt ze: ‘Waar we vandaan komen is zo belangrijk voor wat we 
aan het bouwen zijn.’
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Lezing Jeroen de Vries
De avond wordt afgesloten door Jeroen de Vries, zoon van Coen de Vries. 
Coen de Vries was een bekende meubelontwerper uit de periode van Goed 
Wonen. Werk van Coen de Vries is opgenomen in de tentoonstelling Rijke 
Eenvoud, evenals in de museumwoning. Bijzonder is dat hij, ondanks zijn 
hoge leeftijd en zeer beperkte zicht (hij was inmiddels blind), eind 2018 nog 
een nieuwe stoel heeft ontworpen. Naar aanleiding van de opening van de 
expositie Rijke Eenvoud kwam Coen met een idee dat door een studente werd 
uitgewerkt. De stoel is nu een prototype waarvan de productiemogelijkheden 
nu worden onderzocht. Helaas is hij kort na zijn laatste ontwerp overleden, op 
100 jarige leeftijd. In deze lezing vertelt Jeroen over het leven van zijn vader.

Interieurs van herrijzend Nederland 1940-1965

Coen de Vries Een kantoorinterieur ontworpen door 

Coen de Vries
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Coen de Vries werd geboren in 1918. Zijn vader was beheerder van het indruk-
wekkende Berlage gebouw in Den Haag, waar de Nationale Nederlanden in 
waren gevestigd. Hij was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit 
gebouw en daarom woonde het hele gezin op locatie. Waarschijnlijk is deze 
bijzondere plek om op te groeien al bepalend geweest voor zijn latere keuze 
voor het ontwerpvak.

Interieurs van herrijzend Nederland 1940-1965

Het gebouw van de Nationale Nederlanden in Den Haag, ontworpen door Berlage. Als beheerder 

van het gebouw woonde de vader van Coen met zijn gezin in dit gebouw.
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Coen de Vries en Klaasje Kooyman

Een foto gemaakt in de werkplaats van de Ger-

rit Rietveld Academie. Linksonder bestudeert 

Coen een blok hout. Volgens zijn zoon een zeld-

zaam moment of geposeerde foto, want Coen 

verkoos het ontwerpen boven het ambacht.

Na zijn middelbare school moest Coen in dienst, maar hij wist dit aanvankelijk 
zorgvuldig te ontwijken. Echter toen de oorlog uitbrak had ook hij geen keuze 
en moest hij in het leger. Na de demobilisatie trouwde Coen met Klaasje Kooy-
man (1945) en koos hij voor de kunstacademie. Hij studeerde aan de Rietveld 
Academie Amsterdam, wat toen nog de School voor Kunstnijverheid heette. 
Hier kreeg hij les van Mart Stam en Johan Niegeman, iconische ontwerpers 
die een groot voorbeeld voor hem waren. Hij trad toe tot de De 8 en Opbouw, 
architectenverenigingen die overtuigd waren van de dienende functie van 
vormgeving en architectuur.
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Die dienende opvatting is de rode draad die in zijn verdere ontwikkeling als 
ontwerper te herkennen valt. Na zijn studie opent Coen zijn eerste winkel. Hier 
verkoopt hij zijn eigen ontwerpen afgewisseld met geïmporteerd Scandina-
visch design en de Ploeg-stoffen. Ook bij Goed Wonen was hij vanaf het begin 
af aan zeer bij betrokken. Ook Klaasje had haar eigen galerie met sieraden 
en tassen, een zaak die erg goed liep. Hun kinderen groeide dus op in een erg 
creatief gezin. Zoon Jeroen herinnert zich de vele bezoekjes aan het Stedelijk 
Museum, waar je op de zolder toen nog tekenles kon krijgen, en de knutsel-
boot in de Amstel. Maar zijn ouders waren ook vaak weg: samen reisden Coen 
en Klaasje door Europa en de kinderen sliepen dan bij vrienden of familie. 
Toen de reislust wat minder werd kocht het gezin een klein landarbeiders-
huisje als vakantiehuis. Een fijne plek die Coen geheel volgens modernistische 
overtuigingen verbouwde en inrichtte. 
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Een publicatie in een Duits tijdschrift over het verbouwde vakantiehuisje van Coen de Vries.

Helaas hield het huwelijk met Klaasje geen stand en gingen ze uit elkaar. Het 
vakantiehuisje werd verkocht en Coen kocht daarvoor in de plaats een huis 
in Frankrijk. Hier bracht hij tot late leeftijd veel tijd door. Coen was altijd 
bezig met nieuwe projecten ontwerpen en was een zeer bevlogen ontwerper. 
De prototypes van zijn meest recente stoel, die nu in het museum staan, zijn 
daar het bewijs van. De lezing van Jeroen de Vries was een persoonlijk en 
ontroerend portret van zowel een creatieve vader als iconisch ontwerper uit 
de geschiedenis van Nederlandse productvormgeving.  



Na afloop wordt nog gezellig nagepraat met alle sprekers en aanwezigen in 
de bar. 

14Interieurs van herrijzend Nederland 1940-1965

De bekende Toonladder kapstok van Coen de 

Vries. Aanvankelijk ontworpen voor een Goed 

Wonen modelwoning in Weesp. Bedoeld als ef-

ficiënt meubel waarmee ook in kleine interieurs 

ruimte was voor een kapstok. De Toonlader 

paste op de achterkant van een deur, en was 

voor jassen van volwassenen (hoge haken) en 

kleine kinderen (lage haken).

Daybed (bank en slaapbank) uitgebracht door 

Haags bedrijf Devo. Rechts: Coen geïnterviewd 

door Anouk de Wit (directeur Van Eesteremu-

seum) omringd door zijn laatste ontwerpen.


