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Tijdens dit 69ste Van Eesteren Gesprek staan de rijke eenvoud van het inte-
rieur- en meubelontwerp uit de wederopbouw en de kracht van het ambacht 
centraal. De getoonde ontwerpen van onder anderen Gerrit Rietveld, Hein 
Salomonson, Dirk van Sliedregt en Coen de Vries geven een tijdsbeeld en een 
visie op het vak van ontwerpen en het leven in een opkomende welvaartsstaat. 
Hoe beïnvloedde de veranderende fabricagetechnieken de vormgeving? En 
wat kunnen we daar nu nog van leren?

Spreker Titus Darley, directeur van Ambacht Participaties (AMPAR), een 
bedrijf waarin hij overgenomen meubelbedrijven Rietveld Originals, Spectrum 
en sinds kort ook Gelderland heeft ondergebracht, deelt zijn bezetenheid 
van die moderne meubels, maar tegelijk zijn zorg over de instandhouding 
van het ambacht om ze te kunnen maken. Want de productie-wereld anno 
2019 is heel anders dan die in de wederopbouwperiode.

Twee makers van nu krijgen het woord. Mina Abouzahra en Chris Slutter, zijn 
ieder op een eigen manier beïnvloed door de ideeën en praktijken uit de we-
deropbouwperiode. Door herinterpretatie of door op principes of technieken 
uit de wederopbouw door te werken verrijken zij hun eigen ontwerppraktijk. 
We gaan met hen in gesprek om erachter te komen wat hen drijft en welke 
connectie ze hebben met het ontwerp uit de jaren vijftig en zestig. En hoe zij 
aankijken tegen het ambachtelijke aspect van hun werk.
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Anouk de Wit directeur van het Van Eesteren Museum opent de avond. Ze 
heet iedereen welkom en stelt de sprekers voor. 

Titus Darley richtte na een opleiding financiële commerciële economie en 
divers emplooi in 2012 met frisse ondernemingszin Ambacht Participaties 
(Ampar) op. Ampar is een participatiemaatschappij die actief investeert in 
ondernemers en bedrijven die kwaliteitsproducten voor de consumenten-
markt vervaardigen. Darley is een gepassioneerd liefhebber van ambachtelijk 
vervaardigde producten. Bedrijven met aandacht voor detail en met een 
eigen verhaal hebben zijns inziens de toekomst. Daarom werkt hij graag met 
ondernemers bij wie oorspronkelijkheid, duurzaamheid en passie door het 
bloed stroomt.

Ontwerper Chris Slutter werd in 1972 geboren in Terborg, in een huishouden 
waar men goed bekend was met alle aspecten van meubels en interieur 
design. Hij studeerde in 1997 af aan de AKI in Enschede met een bachelor in 
architectuur/interieur design. In datzelfde jaar won hij de prestigieuze prijs 
voor beste jonge Nederlandse designer met zijn leunlamp Lazy. Na zijn studie 
werkte hij drie jaar in Enschede aan verschillende projecten en ontwerpen. 
Later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij zijn eigen designstudio opende, 
van waar uit hij nog steeds werkt. Het werk van Chris Slutter kan het beste
beschreven worden als een zoektocht naar simpele vormen door middel 
van design en een doorlopend onderzoek naar hoe het designproces het 
uiteindelijke product beïnvloedt. Door deze onderzoekende methode blijft hij 
trouw aan de materialen die hij gebruikt en die centraal staan in zijn werk. Dit 
bewuste proces legt een functionele basis die zich openbaart in de inzichte-
lijkheid en kwaliteit van het gehele ontwerp.

Na deze twee sprekers zal interieurontwerper Mina Abouzahra worden ge-
interviewd over haar werk en werkwijze door Lisa Hardon. Hardon beheert 
onder meer de website Zakka Stories, een online magazine over producten, 
makers en gebruikers. Mina Abouzahra (1977) studeerde aan het Hout- en 
Meubileringscollege in Amsterdam. Tijdens haar laatste stagejaar werkte 
zij bij een meubelmaker in Marokko. Abouzahra verwerkt invloeden van uit-
eenlopende culturen in onder meer kussens, tapijten en interieurontwerpen. 
Zij verblijft regelmatig in Marokko om kennis te vergaren over ambachten 
en de daarbij behorende tradities, en om inspiratie op te doen en nieuwe 
materialen en objecten te ontdekken. Daarnaast organiseert zij Marokkaan-
se diners en schreef ze mee aan het kookboek ‘Proef! Oranjebloesem, de 
nieuwe Marokkaanse keuken’. De afgelopen periode was haar werk onder 
meer te zien in het Tropenmuseum en het Joods Historisch Museum, beide 
in Amsterdam. Abouzahra woont en werkt in Amsterdam.
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Na deze introductie begint Titus Darley met zijn presentatie. Om te beginnen 
legt hij uit wat zijn bedrijf Ampar precies doet. Ambacht Participaties is een 
participatiemaatschappij die actief investeert in ondernemers en bedrijven 
die kwaliteitsproducten voor de consumentenmarkt vervaardigen. Door aan-
dacht voor detail, vormgeving en samenstelling tegelijk zijn kwaliteitspro-
ducten tijdloos en duurzaam. Kwaliteit is het resultaat van een ambachtelijke 
werkwijze en liefde voor het vak. Hierbij gaat het bedrijf actief op zoek naar 
ontwerpers en zorgt het ervoor dat het meubel bij de klant komt. Een aantal 
voorwaarden is daarvoor noodzakelijk. Delay noemt: het creëren van een 
merk en het bundelen van ontwerpen waardoor ze beter hun doelgroep of 
toekomstige klanten bereiken.

Ampar heeft op dit moment drie merken onder zijn hoede: Rietveld Originals, 
Spectrum Design en Gelderland Groep. En werkte met een groot aantal ont-
werpers van overledenen zoals Rietveld, Premsela, Constant Nieuwenhuys 
en Martin Visser, en met eigentijdse zoals Chris Slutter, Aart van Asseldonk, 
Carolina Wilcke en Jan de Bouvrie. De drie merken hebben ieder een eigen 
specifieke achtergrond. Darley bespreekt ze een voor een.

Gelderland is in de jaren dertig opgericht als Meubelfabriek Gelderland in 
Culemborg door Koene Oberman. Omdat de oprichter gecharmeerd was van 
Scandinavisch design, werd al vroeg gekozen voor een moderne vormgeving 
en hoekige vormen. Het eerste ontwerp ‘Gelderland nr. 1’ was van kersenhout 
uit de regio met een rieten zitting.

Rijke eenvoud en de kracht van ambacht #69
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Het was een licht ontwerp en daarmee erg modern voor zijn tijd. In weder-
opbouwperiode werden naast experimentele modellen nog steeds meubelen 
‘van voor de oorlog’ geproduceerd. Langzamerhand werden enkele van deze 
modellen aangepast aan de tijd door bijvoorbeeld niet langer met Chinees 
gras te bespannen maar met gevlochten kunststof band. Van een herkenbare 
Gelderland collectie was echter geen sprake. In de jaren 50 werden enkele 
Deense modellen, op zakenreis in licentie gekregen door Oberman, in pro-
ductie genomen. Oberman had een privévliegtuigje, waarmee hij Europa be-
reisde en zijn modellen aan de man bracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
de ‘vier-in-één’-fauteuil ontwikkeld. Van deze stoel was de zitting verstelbaar, 
zodat de stoel zowel als eetkamerstoel als fauteuil te gebruiken was. 
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Vanaf 1952 werden de eerste freelance ontwerpers ingeschakeld. De zgn. 
matrasfauteuil, ontwerp Rob Parry (1925), is in periode 1952-1972 in een zeer 
divers aantal uitvoeringen op de markt gebracht. De afneembare matras 
met een losse hoes, die gemakkelijk te reinigen en vernieuwen was, werd een 
groot succes. Aanvankelijk lag de matras op met plastic omklede trekveren 
waardoor het grote zitcomfort ontstond. In 1968 werden de trekveren vervangen 
door rubberen singels. Uiteindelijk zijn meer dan 64.000 exemplaren van de 
fauteuil 1611 verkocht. 

In de jaren 60 braken voor Gelderland minder roerige tijden aan. Met de 
intrede van de TV in de Nederlandse huiskamer introduceerde Gelderland 
in 1962 zijn eerste TV-stoel “Telerestfauteuil”, voorzien van draaivoet en in 
hoogte verstelbaar zodat men aangenaam kon schommelen. Deze fauteuil 
was één van de eerste modellen uitgevoerd in kunstleer. Vanaf 1970 waren 
de modellen ook te verkrijgen in echt leer. De toegenomen welvaart en ver-
anderingen in de traditionele kijk op wonen brachten met zich mee dat meer 
en meer het accent kwam te liggen op de zithoek. Binnen Gelderland gingen 
blokvormen een steeds grotere rol spelen; de armleuning van de banken 
werden lager zodat rug en armleuning even hoog werden. 

Rijke eenvoud en de kracht van ambacht #69
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In 1969 ontdekte Oberman Jan des Bouvrie en werd er met hem een hechte 
samenwerking gestart. Het meest bekende model ontworpen door Des Bouvrie 
is ‘Model 430’, dat nog altijd in de actuele collectie is te vinden. De meubelen 
van Des Bouvrie, weliswaar strak van vorm maar zeker sfeervol boden de mo-
gelijkheid om een eigen zithoek te creëren. 

Later werkte Gelderland ook met ontwerper Henk Vos. Hij ontwierp meubelen 
zonder afzonderlijke armleuningen en zitgedeelte. De vormoplossing en de in 
het oog springende poten van ‘Model 4800’ maken dit meubel eigenzinnig en 
vernieuwend. 
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Rietveld Originals is ontstaan als initiatief van de kleinkinderen van Gerrit 
Rietveld om het oeuvre van hun grootvader te ontsluiten. Ze wilden laten 
zien dat Rietveld meer had gemaakt dan de ‘rood-blauwe stoel’, zoals bij-
voorbeeld de ‘kratstoel’ uit 1934. Het oeuvre van Rietveld bestaat uit circa 
200 meubelontwerpen. 

Titus Delay constateerde dat het initiatief niet echt uitgroeide tot een collectie 
en adviseerde Rietveld Originals zich meer te concentreren op ‘meubels 
waarop je echt goed kon zitten’ en meubels van hout zijn dat niet altijd. 
Daarom is de met stof beklede Press Room Chair van Rietveld opnieuw in 
productie genomen. Het is de lage variant uit een serie van drie stoelen die 
Rietveld in 1958 ontwierp voor de persruimte in het UNESCO-gebouw in Parijs. 
Een andere beklede stoel van Rietveld is de ‘Cassina Utrecht’. De eerste versie 
was bekleed met donkerbruin zeildoek (canvas) en afgewerkt met een dui-
delijke zichtbare feston steek.
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Spectrum is opgericht in de oorlog. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog 
is er bij weverij De Ploeg een tekort aan grondstoffen. Om tewerkstelling van 
het personeel te voorkomen, wordt in 1941 ‘t Spectrum opgericht. Meubels 
en woonaccessoires vervaardigd uit klein hout en biezen vormen de basis 
van de eerste collectie. Gerrit Rietveld werd door ‘t Spectrum benoemd tot lid 
van de beoordelingscommissie van de collectie. In 1958 ontwierp hij ook de 
fabriek in Bergeyk. 
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In 1954 wordt Martin Visser naar het bedrijf gehaald. Visser was destijds 
werkzaam als hoofd van de interieurafdeling van de Bijenkorf. Hij wordt 
hoofd van Spectrums design afdeling. Gedurende 20 jaar neemt Visser in 
zijn kielzog grote ontwerpers mee waaronder Friso Kramer, Constant Nieu-
wenhuys en Benno Premsela. Ook Gerrit Rietveld ontwerpt enkele meubels 
voor de collectie Visser ontwerpt in 1960 ontwerpt de BR 02 slaapbank. Dit 
model groeit uit als bekendste icoon van ‘t Spectrum. De bank is tijdloos en 
vormt tot op de dag van vandaag de ruggengraat van de Spectrum collectie. 
Met slechts een zitting en een rug is de vormgeving uiterst eenvoudig en 
door het naar benedenklappen van de rug ook te gebruiken als slaapbank. 
Constant Nieuwenhuys ontwerpt in 1956 de de IJhorst bijzettafel. 



Spectrum meubels worden enorm populair in het moderne Nederlandse 
huishouden. Het merk groeit uit tot een van de meest prominente partici-
panten binnen de stichting ‘Goed Wonen’ (1946-1968). Het staat symbool voor 
modern design met de standaard van een goede smaak en is een blauwdruk 
voor toekomstige gebruikers. Dat is iets wat Titus Darley nog steeds voor ogen 
heeft met zijn bedrijf Ampar.

Ampar promoot ontwerpen in plaats van alleen een merk. Het bedrijf hecht 
belang aan de ontwerpers bij de ontwikkeling van hun collectie en com-
bineert daarbij het werk van grote meesters, zoals Rietveld, Premsela en 
Visser met het werk van jonge ontwerpers. 

De vorm, of manier van ontwerpen speelt een belangrijke rol bij de keuzes 
voor ontwerpers. Zo past het werk van ontwerpster Carolina Wilcke goed in 
de collectie. Ze ontwierp een dressoir met een open structuur van glas en 
staal. Die open structuur sluit goed aan bij de ontwikkeling van de eigentijd, 
waarbij men geen verzamelingen boeken en cd’s meer in kasten wil opbergen, 
maar meer dingen wil etaleren. 
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Na deze introductie van Ampar gaat Darley in op de werkwijze van zijn 
bedrijf en welke rol het ambacht daarbij heeft. Als voorbeeld neemt hij de 
her-fabricage van ontwerpen van Gerrit Rietveld.

Rietveld was een meester in de verbouwing van winkels, in het bijzonder in 
het creëren van een relatie tussen binnen en buiten, met andere woorden het 
ontwerpen van de pui met de etalageramen, zoals bij een juwelierszaak in 
Utrecht en een winkel in de Kalverstraat in Amsterdam. Zijn ontwerpen ken-
merken zich door grote glazen kubussen. 

Bij Juwelier Steltman in Den Haag is het ontwerp in bepaald opzicht mislukt, zo 
constateert Darley, omdat Rietveld hier alleen het interieur mocht vormgeven en 
dus geen relatie met buiten kon aanbrengen. Het ontwerp is daarmee te veel 
naar binnen gericht en het bedrijf heeft het destijds niet gered. Het is failliet 
gegaan, maar heeft later wel een doorstart meegemaakt. Voor dit interieur 
ontwierp Rietveld een stoel: de Steltmanstoel.



Wij kennen deze stoel net als de rood-blauwe stoel als gemaakt van hout, 
maar de stoel is oorspronkelijk via ’t Spectrum op de markt gebracht in leer. 
Dat ontdekte Ampar toen de twee bedrijven onder hun naam bijeengebracht 
werden. Ampar besloot in 2014 die leren versie van de Steltman-stoel opnieuw 
te gaan produceren.

Om de stoel beter zitbaar te maken, besloot Ampar de hoogte van de stoel 
iets aan te passen en volgens het principe van Rietvelds rood-blauwe stoel. 
De voet van de Unesco-stoel is met een veelvoud van 3 cm., van 6 cm. naar 9 
cm. verhoogd. 

Er waren geen constructietekeningen van de stoel. Die zijn echter wel nodig 
om de stoel in productie te kunnen nemen. Daarom heeft Ampar daarvoor een 
specifiek bedrijf gevraagd deze voor hen te maken. Het bleek dat met de oor-
spronkelijke maatvoering van Rietveld de stoel niet draaibaar was. De plaats 
van de as is 2,5 cm naar voren verplaatst, waardoor het draaien nu wel kan. 
Het stofferen van een stoel is een ambacht op zich. Darley toont een filmpje 
dat dit laat zien. De Unesco-stoel of ‘Press Room Chair’ is de meest bekende 
gestoffeerde stoel van Rietveld. 
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Opnieuw is op een filmpje te zien hoe zo’n stoel wordt gemaakt. Voor het aan-
brengen van het pitriet van een stoel is een medewerker 1 dag bezig. En er is 
320 meter pitriet voor nodig. Dit materiaal komt uit Indonesië. Enige tijd is het 
materiaal vervangen door kunststof, maar onlangs is besloten weer pitriet te 
gebruiken vanwege de duurzaamheid van dit natuurlijke materiaal. De stoel 
kost in de winkel € 1500,-. Dat is niet goedkoop, maar Ampar kiest ervoor 
om de productie van de ontwerpen in Nederland te houden. Behalve dat ze 
daarmee de werkgelegenheid in Nederland stimuleert, speelt bij deze keuze 
ook het feit mee dat er zo snel gehandeld kan worden mocht er bij de productie 
iets misgaan. Bovendien maakt de productie in Nederland her-stoffering van 
de meubelen beter mogelijk. 

Rijke eenvoud en de kracht van ambacht #69

Voor de zitting en rug zijn twee verschillende soorten schuimvulling gebruikt. 
Met een trektouwsysteem trekt de bekleding van de stoel zichzelf weer strak 
nadat erop gezeten is. Die constructie – zo laat het filmpje zien – vereist heel 
wat handwerk en ambachtelijke kennis. De armleuning van de stoel is speciaal 
verstevigd. De leuning nodig uit om erop te gaan zitten en door die versteviging 
is dat nu ook mogelijk. Darley laat nog een ander voorbeeld zien van de mate 
van ambacht bij de her-productie van ontwerpen: de serie stoelen van Martin 
Visser: SZ 01 en SZ 02 etc. 



15Rijke eenvoud en de kracht van ambacht #69

Ter afsluiting van zijn verhaal komt Titus Darley nog even terug op het 
thema waarmee hij zijn bijdrage begon. Met de creatie van een merk kan 
volgens hem een brug worden geslagen tussen de ontwerper en de klant, 
omdat er op die manier een genuanceerdere spanningsboog tussen beide 
partijen kan ontstaan. Het heeft in onze tijd ook een keerzijde. Door internet en 
de globalisering van onze samenleving is de reikwijdte van een merk enorm 
en zo kan er een geïnspireerde collectie ontstaan die de klant via het net 
goed kan vinden zonder tussenkomst van winkelier of andere (reclame)media. 
Op die manier is er ook een nieuwe ontwikkeling ontstaan, waarbij een label 
direct een ontwerp via het internet presenteert aan de klant. De ontwerper 
krijgt een andere rol en de afstand tussen zijn werk en de behoefte van de 
klant wordt groter. Ampar hecht juist waarde aan het slaan van een brug 
tussen beide partijen, waarbij ze in discussie gaat met de ontwerper en ze 
investeert in de kwaliteit van de ontwerpen waarmee ze een collectie pre-
senteert. Hun werkwijze verschilt daarmee enorm van de labels die ontwerpen 
direct op de markt brengen en die daardoor veel goedkoper kunnen leveren. 
Darley blijft optimistisch en gelooft in hun aanpak: het investeren in en 
leveren van kwaliteit.

Voordat Chris Slutter met zijn voordracht begint, vestigt Anouk de Wit even 
de aandacht voor een bijzonder samenwerkingsproject. Ze laat een stoel 
zien die op de tentoonstelling ‘Rijke Eenvoud’ is te zien en die is gemaakt naar 
een idee van de ontwerper Coen de Vries, deelnemer aan de expositie, maar 
onlangs overleden op 100-jarige leeftijd. De Vries was vroeger betrokken ge-
weest bij ‘Goed Wonen’ en is een belangrijke informant voor het museum, 
in het bijzonder de woninggidsen voorzag hij van achtergrondinformatie. Hij 
was tot op het laatst van zijn leven scherp van geest en vol ideeën. Met het 
idee dat Coen de Vries nog in zijn hoofd had wilde het museum hem graag 
helpen en zo zette het museum een samenwerking tot stand tussen hem en 
een stagiaire van de eveneens aan de tentoonstelling deelnemende ontwerper 
Chris Slutter. Zij maakte een prototype van de eetkamerstoel 100A. Het bij-
zondere van het ontwerp is, dat als je hem kantelt het een fauteuil wordt! 
Jammer genoeg heeft Coen de Vries het resultaat niet meer meegemaakt. 
Anouk de Wit is blij dat Titus Darley de productie van de stoel in overweging 
neemt. De stoel is een mooi voorbeeld van de rol die het museum voor zich 
ziet: een platvorm bieden aan oude ontwerpers en jonge ambachtslieden en 
ontwerpers, waardoor er nieuwe dingen kunnen ontstaan.
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Na dit korte intermezzo krijgt Chris Slutter het woord. Als ontwerper voelt hij 
zich eigenlijk meer een maker van toegepaste kunst en hij is daarom erg blij 
dat enkele van zijn ontwerpen nu in dit museum worden geëxposeerd. Slutter 
wil eerst iets vertellen over zijn achtergrond. Daarna zal hij ingaan op het 
hoe en waarom van zijn werk, vervolgens zal hij voorbeelden van zijn werk te 
laten zien, waarbij hij zijn ideeën over de rol van het ambacht en techniek zal 
toelichten.

Slutter is wars van computers en wil alles het liefst met eigen handen maken. 
Hij is opgegroeid naast de tekentafel, want zijn vader was interieurarchitect. 
Slutter speelde graag buiten en had belangstelling voor het fenomeen dat 
getekende dingen werkelijk voorwerpen of dingen konden worden. Dat proces 
fascineerde hem van jongs af aan. In Almelo, in de regio waar Slutter opgroei-
de, was in de jaren tachtig een winkel met ‘Goed Wonen’ artikelen, zoals de 
kast met een rolluik en natuurlijk de Martin Visser-banken. Zijn vader werkte 
veel als interieuradviseur en op sommige dagen ging Chris met zijn vader 
mee naar klanten. Hij hielp zijn vader dan tillen met de kleden en meubelen 
die vader als voorbeeld aan zijn klanten wilde laten zien. Het proces van 
ontwerp naar klant boeide Chris, vooral de combinatie tussen zakelijkheid en 
levendigheid die daarbij het beste resultaat opleverde.

Chris Slutter was geen studiehoofd en werkte het liefst met zijn handen. In 
die tijd was de LTS dan na de lagere school de enige mogelijkheid. In Almelo 
volgde hij deze opleiding aan de afdeling elektrotechniek. Die kennis komt 
hem nu nog wel van pas, hoewel hij misschien beter bouwkunde had kunnen 
kiezen, zo bedenkt Slutter zich nu. In 1997 rondde hij de AKI in Enschede af 
met de lamp ‘Leaning Lamp Lazy’, die werd opgenomen in de collectie van 
Götz-Franken. De lamp werd tot vorig jaar nog geproduceerd en kan dus een 
groot succes worden genoemd. De AKI werkte volgens de principes van het 
Bauhaus dat in 1919 in de Weimar Republiek zijn deuren opende. De werkplaats 
vormt het centrum en startpunt van de opleiding. Die onderwijsmethode 
sloot goed aan bij Chris’ praktische instelling. Het omgaan met machines 
voor houtbewerking is voor hem geen enkel probleem. De huidige studio van 
Chris Slutter beslaat 150 m2 die als werkplaats is ingericht en 15 m2 voor het 
kantoor. 
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Slutter gaat nu verder in op het hoe en het waarom van zijn werk. Een belang-
rijke inspiratie vormt zijn ‘gang door de stad’. De dagelijkse toer die hij vanaf
zijn huis in de Rivierenbuurt naar zijn studio in Amsterdam-Noord maakt. 
Gedurende die tochten is hij voortdurend bezig met waarnemen: hij ziet ele-
menten in het verkeer, hij neemt stratenpatronen waar. Dergelijke observaties 
gebruikt hij in zijn werk. Vooral de zichtbare constructies of details die laten 
zien hoe iets tot stand is gekomen fascineren hem. Slutter laat verschillende 
voorbeelden zien: Een klimrek in de Rivierenbuurt waarvan elementen hem in-
spireerde tot de tafel die op de expositie te zien is. 
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Een ontwerp waarbij Chris Slutter zijn ambachtelijk werken met zijn handen in 
praktijk bracht, was een hobbelpaard dat hij in eerste instantie voor zijn zoon 
fabriceerde van oude cv-buizen door ze handmatig te buigen. Uiteindelijk is 
het een seriemodel geworden, maar zo laat Slutter zien de vorm die met de 
hand is gemaakt is esthetisch gezien sterker. Wat laat zien dat je vaak conces-
sies moet doen aan het ontwerp wanneer het machinaal in productie wordt 
genomen. Het buigen met de hand levert een verfijndere vorm op dan het bui-
gen met een machine. Dagelijks passeert Chris Slutter de Berlagebrug. De mo-
numentale verhoudingen ervan zijn een inspiratiebron voor hem geweest. De 
montage van 2 onderdelen is de kern bij zijn ontwerp van een kandelaar. 

Van een metalen voetbaldoel vindt hij het ritme en de belijning interessant. 
Bovendien fascineert hem de doelmatigheid van het ontwerp. Dit principe 
verwerkte hij in een opklapbaar spreekgestoelte dat hij voor The Correspon-
dent ontwierp. Het geheel is demontabel en aan de voorkant is ledverlichting 
aangebracht, waarmee de kleur van het Logo per locatie kan worden inge-
steld. Bij het ontwerp van een tafel en bankje heeft hij in 2004 de ritmiek van 
het voetbaldoel gebruikt. Het ontwerp is in productie genomen door Amerland 
en is goed verkocht.



Voor Slutter vertelt een kandelaar een verhaal op tafel. Gebruikers kunnen er 
vervolgens zelf invulling aan geven. Dat aspect vindt hij belangrijk. Wat betreft 
de techniek of het ambacht om het te maken vertelt Slutter dat de kandelaar 
erg simpel lijkt, maar dat het niet eenvoudig is om hem te realiseren. Met name 
het fabriceren van de trompen, de uitlopende uiteinden waarin de kaarsen in 
moeten worden geplaatst, bleek niet makkelijk te maken. Slutter merkte dat er 
maar weinige waren die dat konden. Uiteindelijk vond hij een bedrijf in Tiel. Het 
uiteinde wordt als het waren opgeblazen. Dat moet langzaam gebeuren met 
een mal waarvan de kern zich uitzet. Ieder materiaal heeft maar een bepaalde 
marge tot waar er kan worden opgeblazen. Zelfs Chris Slutters mag van de 
fabrikant niet precies weten hoe ze dat doen! Hij is daar wel erg nieuwsgierig 
naar, want het zou hem weer kunnen inspireren voor nieuwe ontwerpen.
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Het pletten van metaal om zo aanhechtingen van twee elementen te kunnen 
realiseren is een andere element dat Slutter heeft gebruikt. Bij een boekeplank 
heeft hij dit uitvergroot. 

Ook dit idee lijkt eenvoudig te maken, maar er moest een speciale pers-mal 
worden gemaakt waarmee iedere boekenplank op precies dezelfde plek kon 
worden geplet. Er kwam dus nogal wat kijken bij het in productie nemen van 
dit ontwerp en dat maakt dit in serie gemaakt product toch relatief kostbaar.
Hij heeft een serie laten maken voor een galerie in Rotterdam. Hier toont zich 
het verschil tussen de plank als autonoom kunstwerk of in serie gemaakt als 
toegepaste kunst. Het laat goed zien hoe Slutters werk hiertussen balanceert 
en eigenlijk eerder monumentale kunst is dan toegepaste kunst. 

Behalve ritme en montagemethoden vindt Slutter ook inspiratie bij de ver-
wering van gebruiksvoorwerpen. Een deel van een stoplicht waarvan de verf 
geheel is verdwenen er een glimmend stuk metaal zichtbaar is geworden 
vindt Slutter schitterend. Het motiveerde hem met dit proces aan de slag te 
gaan. Hij zag het ook bij de binnenkant van een ring die aan een vinger wordt 
gedragen en die daardoor aan de binnenkant meer glimmend is gebleven 
dan aan de buitenkant. Het inspireerde hem voor het ontwerp van een spiegel 
met aan de rand een tekst die alleen in het spiegelbeeld is te lezen. 



Aangezien de tijd begint te dringen, toont Slutter nu met minder uitleg nog 
enkele voorbeelden. Zo toont hij hoe het ritme van de slagbomen van de 
Berlagebrug hem motiveerde voor het maken van een krabpaal voor katten. 
De overspanning, kleur en staal van de Jan Schaeferbrug zette hem aan 
verder door te denken over deze principes. Metale industriële vormen spreken 
hem aan. Zo is de vorm van een aanlegstijger het basis idee geworden voor 
een wijkoeler die ook als vaas is te gebruiken. Slutter bedacht het concept, 
maar assisten van hem hebben het uiteindelijke gietmodel gemaakt. Seriepro-
ductie laat hij graag aan anderen over en hij werkt graag samen met mensen 
die die kwaliteit in huis hebben.
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Soms werkt hij ook als architect kleinschalige projecten uit. Zoals in 2009 een 
tenthuis en het interieur ervan.

Slutter ontwierp meer:
Een travohuisje geïnspireerd op het eerder gebruikte ritmische ribbelmotief.
Een deur en kast voor een huis in de Sarphatistraat.
De schaaphekken op Texel inspireerde hem, evenals een steunconstructie 
onder een boom, waarvan hij dacht als het rood geverfd zou zijn, zou het kunst 
zijn. Deze stellage bracht hem op het idee voor de constructie van een lamp 
voor Techno Lümen. Hij heeft de lamp zo ontworpen dat alle elementen plat in 
een doos kunnen.
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Achterafgezien was dat idee van dat alles plat in een doos zou moeten kunnen 
niet echt noodzakelijk geweest. De lamp kan so wie so eenvoudig in een 
verpakkingsdoos worden geplaatst. 

Tot slot wil Slutter nog aangeven dat zijn praktijk vooral is gericht op het be-
denken en realiseren van 0-series. Het technische ambacht van bijvoorbeeld 
het maken van de technische tekeningen voor het ontwerp is iets dat Slutter 
door zijn assistenten laat uitvoeren. Hij toont nog hoe hij een detail van een 
sleepboot heeft vertaald naar de voet van de eerder getoonde tafel, die nu 
door Spectrum in productie is genomen.

Na deze voordracht van Chris Slutter gaat Lisa Harborn in gesprek met 
ontwerpster Mina Abouzahra. Haar ‘Rietveld Abouzahra Redesign’-stoel is te 
zien op de expositie. (afb.) Deze stoel combineert de oorspronkelijk sobere en 
tijdloze constructie met een handgemaakte Marokkaanse overtrek. De twee 
aspecten lijken op het eerste gezicht een contradictie, maar vormen toch een 
geheel. De originele stoel ‘Oase’ is door Wim Rietveld ontworpen. De stoel won 
in 1959 de Signe d’Or.
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LH: De thema’s erfgoed en ambacht spelen een grote rol in je werk. Kun je 
aangeven wat je drijft of motiveert?

MA: Ik heb hier in Amsterdam het Hout- en Meubileringscollege gevolgd. 
Tijdens de opleiding was ik niet alleen geïnteresseerd in de technische as-
pecten van het vak, maar ook naar hoe iets tot stand komt en hoe cultuur 
daar een rol in speelt. Daarom heb ik besloten mijn stage te gaan doen in 
Marokko, het land van mijn ouders. Ik ben geboren in Nederland. Ik wilde de 
Marokkaanse cultuur onderzoeken, met name de rol van het ambacht in 
deze cultuur, maar daarbij heb ik altijd interesse gehad in de gebruiken van 
een bepaalde streek, de gerechten die er wordt gemaakt, de eetcultuur. Veel 
ambachten zijn in Marokko nog levendig. Er wordt met nog veel hout- en leer 
bewerk. Die ambachten kennen een lange traditie, evenals het touwknopen 
en het weven met textiel en het creëren van specifieke stoffen. Mijn eerste 
product was een kussen, waarbij ik de strakke stoffen geproduceerd door het 
Deense bedrijf Kvadrat combineerde met felgekleurde handgemaakt stoffen 
uit Marokko. Mijn drijfveer daarbij was dat ik wilde ontwerpen voor mijn eigen 
leven. Terug in Nederland ben ik gestart met mijn eigen label.

LH: Wat maak je zoal onder dat label?

MA: Bijvoorbeeld de stoel die nu in de expositie staat opgesteld. Mijn motivatie 
daarbij was de overweging dat ik als dochter van Marokkaanse ouders in 
Nederland me vaak afvraag waar hoor ik nu eigenlijk bij. Mijn belangstel-
ling groeide voor de verschillende eetculturen. Ik ging op zoek naar streek-
gerechten en kwam tegelijk streekgebonden gebruiken en culturen tegen. Ik 
ben nieuwsgierig naar de inrichting van huizen, de geuren en naar hoe men 
leeft. Dat alles werd een onderzoek naar de vraag ‘waar hoor ik bij?’. Ik was op 
zoek naar een anker. Via mijn stage en mijn belangstelling voor eten en koken 
kwam ik er op uit dat ik beide culturen wil gebruiken en dat het legitiem is om 
dat tegelijkertijd te doen onder het motto ‘1 + 1 = 3’. Ik zoek naar samenwer-
kingsverbanden. En die stoel is daar een voorbeeld van. De basis is de sobe-
re constructie van Wim Rietveld die ik heb gecombineerd met Marokkaanse 
stof. De beide elementen versterken elkaar, tillen elkaar op. De rijke eenvoud 
van Rietvelds stoel spreekt me aan. Hij is uit 1958, maar is nog steeds van deze 
tijd. De constructie is sterk. De eenvoud vind ik interessant en echt iets van de 
Nederlandse cultuur. Marokko is meer divers en stammen gericht.  



LH: Probeer je die twee verschillen nu samen te brengen?

MA: De Nederlandse eenvoud is een soort palet waarin ik de Marokkaan-
se manier van werken probeer in te leggen. In Marokko maakt iedere stam 
alleen voorwerpen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd dragen die gebruiks-
voorwerpen symboliek voor hun identiteit en persoonlijke verhalen. Met mijn 
werk wil ik een brug slaan tussen verschillende mensen. Zeker in een tijdperk 
waarin de globalisering is toegenomen. Dat samenbrengen is mijn missie ge-
worden. Er is een drijfveer in me die me aanmoedigt: ‘dit moet ik doen!’

LH: Heb je ook andere voorbeelden van je werk waarin die culturen samen-
komen, zoals bij je gebruik van de Rietveld-stoel?

MA: Ja ik heb een bijzettafel c.q. krukje ontworpen met gebogen aluminium 
en plexiglas. Wanneer een combinatie in eerste instantie ietwat schuurt begint 
het naar mijn smaak een verhaal te vertellen. Ik ga dan op zoek naar een 
balans tussen de beide vormen. Ik vind het niet voldoende als een combinatie 
alleen maar leuk is. Er moet meer aan de hand zijn en voor mij zijn de verhalen 
achter ontwerpen en ontstaansprocessen bepalend voor hoe ik vormen en 
gebruiken combineer.

LH: Hoe werk je in de praktijk?

MA: Ik heb geen eigen werkplaats meer, omdat ik met te veel verschillende 
ontwerpen en programma’s bezig ben, maar vooral omdat ik direct samen-
werk met ambachtsmensen uit Marokko en Nederland om mijn ideeën en 
ontwerpen te realiseren. Maar op het Hout- en Meubileringscollege heb ik 
vooral geleerd dingen te maken. Ik denk dan ook tijdens het realisatieproces 
voortdurend mee met de uitvoerders uit verschillende culturen. Die samen-
werking vind ik erg leuk. Ik wil me verder verdiepen in de maakprocessen van 
bijvoorbeeld het ambacht van Marokkaanse vrouwen van het knopen van 
stoffen en tapijten. Dat is vanuit de Marokkaanse cultuur een rigide proces. 
De vrouwen kunnen zich moeilijk voorstellen met hun ambacht iets anders 
te doen, omdat het zo verbonden is met familietradities. Het ambacht is voor 
hun een vorm van spreken, een taal. Het direct samenwerken met hen is een 
bijzondere uitdaging. Het combineren van oud en nieuw is daarbij mijn thema 
en uitgangspunt.
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LH: Hoe vertel jij je verhalen?

MA: Ja, dat kan eigenlijk alleen praktisch in een boekje of op mijn website. Ik 
geef voorbeelden, maar ik streef ernaar dat mijn verhalen ook weer nieuwe 
verhalen oproepen. Ik vind het belangrijk te vertellen over de familietradities 
en hoe mijn ontwerpen gerealiseerd worden. De productie ervan is namelijk 
erg kostbaar. Wanneer men weet hoe het wordt gemaakt is daar meer begrip 
voor. Zo wordt de geschiedenis van Marokko op een bepaalde manier door-
verteld in mijn meubels. Ik ben er trots op dat ik beide werelden mag om-
armen en samenbrengen. Dat ervaar ik als een enorme rijkdom en dat wil ik 
doorvertellen. Ik reis daarom ook veel naar Marokko, werk daar samen met 
de Berbertapijtindustrie. Op die manier profiteert de bevolking ook van mijn 
werk. Ik ben met dit idee een speciaal project gestart waarmee ik de komende 
anderhalf jaar bezig denk te zijn. Hiervoor heb ik subsidie gekregen. Onder-
tussen werk ik ook aan mijn eigen collectie. Dat gaat erg langzaam, want ik 
besteed veel aandacht aan het uitdenken van mijn ontwerpen. 

LH: Hoe ga je om met het ‘vreemde eend in de bijt’ zijn?

MA: Uiteindelijk heb ik geconstateerd dat ik die positie leuk vind en dat daar-
in mijn kracht ligt. In Nederland is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat je je als 
vrouw stoer opstelt binnen de wereld van design. In Marokko ligt dat anders. 
Daar stelt men het op prijs wanneer je je vrouwelijkheid inzet. Een heel simpel 
voorbeeld: het levert meer goodwill op als je de mannen de zware dingen laat 
dragen of verplaatsen dan dat je dat stoer zelf gaat doen. In Marokko heb ik 
geleerd dat het niet erg is om fouten te maken. Al met al heeft het ‘me vreemd 
voelen’ een bijzondere zoektocht opgeleverd van waaruit ik tot nieuwe ont-
werpen kan komen en nieuwe verhalen kan vertellen. Ik heb gezien dat je voor 
het vertellen van verhalen niet hoogopgeleid hoeft te zijn. De ongeletterde 
Berbervrouwen vertellen schitterende verhalen.

LH: Afrondend, een laatste vraag. Heb je nog een droomproject? Iets waar je 
naartoe wilt werken?

MA: Denkt na. Ja mijn droom is om ooit m’n eigen huis te ontwerpen ergens op 
het platteland en om daar dan mijn eigen brood te bakken. Maar die droom 
is heel privé. Voor nu droom ik vooral dat ik mijn collectie op de markt kan 
brengen en verkopen. Dat kan via mijn website en ik vind het ook interessant 
als mensen geïnteresseerd zijn in mijn werk en willen langskomen in mijn 
studio. Je kunt daarvoor een afspraak maken via mijn website: 
www.minaabouzahra.nl
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Na de drie rijke verhalen van Titus Darley, Chris Slutter en Mina Abouzahra 
geeft Anouk de Wit het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Maar eerst 
heeft ze naar aanleiding van de bijdrage van Titus Darley een vraag aan 
Chris Slutter. Darley heeft laten zien hoe hij met zijn bedrijf een brug wil slaan 
tussen de ontwerper en de klant. Aan het eind van zijn verhaal ging hij kort in 
op de situatie dat er tegenwoordig labels worden gepresenteerd via internet 
en daarmee de positie van een merk zoals Darley die via zijn bedrijf lanceert 
onder druk komt te staan. De Wit vraagt zich af of Chris Slutter op die veran-
derende situatie reageert.

CS: Ik vind de snelheid die in de markt gangbaar en waardoor de situaties 
snel veranderen, lastig. Je wordt voortdurend ingehaald en daardoor mis ik 
wel het tijdloze. De markt draait nu veel om marketing. Merken worden binnen 
een korte tijd gepresenteerd en kunnen opeens heel groot worden. Hij con-
stateert dat sommige collega’s zich beter kunnen vinden in deze situatie dan 
hij zelf. Slutter heeft meer tijd nodig voor het ontwikkelen van nieuwe ont-
werpen en het vinden van wegen om zijn ontwerpen produceerbaar te ma-
ken. Ook wijst hij op de mogelijkheid die er tegenwoordig is om ontwerpen via 
3d-printing supersnel te maken. Met die methode voelt hij weinig aansluiting.

Vraag uit de zaal: Is die tijdloosheid in de ontwerpen van Chris Slutter niet 
juist zijn kracht?

CS: Ik hoop dat dat zo is! Maar ik zie ook wat er nu op academies gebeurt en 
hoe het nieuwe werk van de studenten of net afgestudeerden eruitziet. Ik voel 
me dan oud en denk ik hobbel er wat achteraan.

AdW: Mina Abouzahra hoe zit dat bij jou? Hoe kijk jij aan naar die snelheid 
waarmee producten en merken op de markt komen? Ben je daarop gericht 
en zou je ook op grotere schaal willen produceren?

MA: De nieuwe tijd heeft voor- en nadelen. Via de kanalen van Social Media 
kun je nu voor je eigen merk of producten zichtbaarheid creëren. Aan die 
snelheid waarvan sprake is, daar stoor ik mij niet aan. Maar ik zie wel hoe 
bijvoorbeeld in Marokko Amerikanen 1 keer dat land bezoeken en dan direct 
binnen één jaar een product lanceren waarvan ze beweren dat het is geba-
seerd op de werkwijze van de Berbervrouwen. Ik weet dat dat niet kan, dat 
dat is gebaseerd op een leugen. Dat vind ik storend, maar ik wil er niet te veel 
aandacht aan besteden. Ik geloof uiteindelijk in eigen kracht. 
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AdW: Titus Darley in het korte filmpje dat je liet zien over hoe een stoel met 
pitriet wordt gemaakt zag ik oude handen aan het werk. Betekent dat dat er 
vooral oudere mensen dit werk kunnen of willen doen, en wordt die techniek 
nog wel doorgegeven?

TD: Ja dat klopt de gemiddelde leeftijd van de mensen in de productiebe-
drijven is hoog. Dat zie je niet alleen bij het stofferen, maar ook bij de stoffeer-
bedrijven. Binnen deze bedrijfstak zijn ook leer-werktrajecten voor 16-jarige, 
maar de meesten die er werken zijn 3x zo oud. Ook op het Hout- en Meubile-
ringscollege zie je dat veel studenten toch ontwerper willen worden.

AdW: Chris Slutter hoelang ben jij bezig geweest om die bank-tafel in serie 
te maken?

CS: Nou ik maak graag 0-series of hooguit iets in serie van 5 exemplaren. Bij 
een productie van 10 exemplaren ga ik op zoek naar een fabrikant en ga ik in 
gesprek hoe ik een en ander zal aanleveren. Zo vond ik in Tiel een bedrijf die 
mijn ontwerp van die kandelaar in serie kom produceren.

Vraag uit zaal: aan MA, welke stof zit er op die stoel met basisconstructie van 
Rietveld, die op de expositie te zien is?

MA: De meeste kleden zijn geknoopt van schapenwol. De afgelopen jaren 
was er veel schaarste, want het was erg droog. Deze stof is gemaakt van oude 
restjes wol.

Vraag: Hoe reageren de vrouwen in Marokko op die nieuwe interesse voor 
hun werk?

MA: Voor hun is het toch in eerste instantie ‘brood op de plank’. Bij het uitein-
delijke resultaat zijn ze weinig betrokken.

AdW: Ik weet dat Coen de Vries, die op het laatst niets meer kon zien, alleen 
nog kon voelen, jouw stoel heeft betast. Wat vond hij ervan?

MA: Hij was nuchter en vond het gewoon goed.

Anouk De Wit sluit de avond af. Dankt bezoekers en sprekers en vrijwilligers 
en kondigt kort de volgende evenementen aan: het Tulpenfestival en op 17 
april a.s. de boekpresentatie Interieurs van herrijzend Nederland 1940-1965 
geschreven door Marieke Kuipers. 
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