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Dit laatste Van Eesteren Gesprek van het seizoen vindt plaats tijdens de
eveneens laatste dagen van de tentoonstelling Rijke Eenvoud. Deze tentoonstelling over de interieurs uit de jaren 50 wordt binnenkort opgevolgd door de
presentatie Zeitgeist Bauhaus, over de verbindingen tussen de stedenbouw
van Van Eesteren en die van zijn Bauhaus tijdgenoten. Maar vanavond staat
het meubelontwerp nog een keer in de spotlights. Dit keer aan de hand van
het werk van de ontwerper Dirk van Sliedregt. Beroemd werd Van Sliedregt
dankzij zijn rotan meubels, ontworpen voor de firma Jonkers. Vanavond vertelt Anja Tollenaar, medeauteur van het boek Dirk van Sliedregt 1920-2010,
over het werk en leven van deze bijzondere ontwerper. Anja is archivaris,
onderzoeker en auteur en bracht vanuit die hoedanigheid het Van Sliedregt
archief in kaart. Haar insteek deze avond is om niet alleen te ‘zenden’ over
Van Sliedregt; ook het publiek mag aan het werk. Het tweede deel van de
avond bestaat namelijk uit een quiz waarin het publiek moet raden welke
stoel de échte Van Sliedregt is. Ook heeft zij een aantal rotan meubelen
meegenomen die het publiek kan uitproberen. Dit Van Eesteren Gesprek is
dus niet zozeer een lezing, maar een heuse cursus vintage design!

Dirk van Sliedregt 1920-2010
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Drive
Dirk van Sliedregt werd geboren in 1920. In zijn werkende leven klom hij langzaam op van timmerman, naar bedrijfsleider en ontwerper. In Anja’s visie is
goede vormgeving als het ware onzichtbaar, het resultaat van de perfecte
verhoudingen tussen ontwerp (vorm) en functie. In het werk van Van Sliedregt
zie je dit veelvuldig terug. Hij ontwierp talloze interieurs en meubels, zowel voor
privé huizen als winkels, schreef een boek (getiteld Wonen, in 1947) en was
leraar op verschillende academies. Hij stond bekend om zijn dienende houding, enorme ‘drive’ en toewijding aan zijn vak. ‘Dirk rookt niet’ zei zijn vrouw
Annie bijvoorbeeld over hem. Daarmee bedoelde ze dat hij tijd én geld overhad
voor zijn vak. De indrukwekkende bibliotheek met boeken over architectuur
en vormgeving liet zien waar Van Sliedregt wel graag zijn geld aan uit gaf.

Dirk en zijn vrouw Annie
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Appels & peren
In de zaal zitten vanavond verschillende familieleden en leerlingen van Van
Sliedregt. Ook Anja heeft hem leren kennen bij het in kaart brengen van zijn
archief. Een van haar persoonlijke herinneringen aan Van Sliedregt is zijn
prachtige boomgaard in Noord-Holland vol met oude appel- en perenbomen.
Iedere gast die daar op bezoek kwam kreeg steevast zakken vol vruchten mee.
Van Sliedregt was naast een inspiratie voor vakgenoten ook een geliefd mens.
De leraar
Naast zijn werk als ontwerper heeft Van Sliedregt zich jaren ingezet als leraar
en directeur van verschillende scholen of academies. Allereerst in Enschede
(Academie voor Kunst en Industrie), vervolgens in Amsterdam (Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs) en als laatste als directeur van de Christelijke
Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen. Bekend stond hij om zijn wekelijkse toespraken aan de studenten, bedoeld als opvoeding en inspiratie
(hoogstwaarschijnlijk een gevolg van zijn gereformeerde achtergrond). Maar
ook om zijn legendarische designreizen die hij met studenten ondernam, om
hen bijzondere architectuur ‘in het echt’ te tonen. Dan gingen ze met de hele
klas in de auto, plekken bezoeken en vervolgens overnachten in een klooster
– de connectie met het geloof was belangrijk voor Van Sliedregt. Ook mensen
uit de zaal herinneren zich deze momenten nog goed. Soms kwam het voor
dat een student toch te laat thuis kwam en het hek van de slaapzaal al op slot
zat. Van Sliedregt gooide dan zijn autosleutels over het hek zodat de student
op z’n minst droog in de auto kon slapen. Voor velen was het een legendarische
docent.

Een selectie uit Van Sliedregt’s persoonlijke foto’s archief van een designreis met studenten
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De ontwerper
In 1948 neemt van Sliedregt deel aan de Toonzaal voor Industriële Vormgeving
in de Beurs van Berlage – een expositie waar de nieuwste ontwikkelingen
binnen het vak werden getoond. De beurs wordt bezocht door de directeur
van de rotan firma Jonkers. Hij is op zoek naar een moderne ontwerper die
kan helpen om het bedrijf te vernieuwen, en wordt voorgesteld aan Van
Sliedregt. Het klikt tussen de beide heren en Van Sliedregt gaat op bezoek
in de fabriek in het Friese Noordwolde. Dit gebied stond van oudsher bekend
om de rietproductie. Wat in de 19e eeuw begon met ambachtelijk mandenvlechten, groeide in de 20e eeuw uit tot industrie van rotan meubelen. Rotan
is gras waar de schil nog omheen zit (en dus donkerder en steviger dan
bijvoorbeeld pitriet, dat geschild is). Verschillende fabrieken waren er in
Noordwolde gevestigd en maakten vergelijkbare meubels. De firma Jonkers
wilde dit anders aanpakken en zocht naar een manier om eruit te springen.
Daartoe benaderden zij Van Sliedregt, die de opdracht kreeg om nieuwe
moderne meubelen te ontwerpen.

Dirk van Sliedregt stoel 570, vroege combinatie van rotan met stalen frame
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Van Sliedregt ontwierp van 1948-1965 meubelen voor de firma Jonkers. Een van
zijn eerste innovaties was de introductie van stalen frames bij rotan meubelen.
Zo maakte hij de meubelen zowel moderner als lichter, wat goed aansloot bij
het Goed Wonen gedachtegoed. Rotan was licht en goed te buigen, waardoor
Van Sliedregt kon experimenteren met verschillende vormen. Hij werkte daarvoor nauw samen met de rietvlechters in de fabriek om zo ambacht en ontwerp
goed op elkaar aan te laten sluiten.

Door Van Sliedregt ontworpen mal voor
vormexperimenten met rotan
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Hoewel Van Sliedregt in zijn tijd voor de firma Jonkers ruim 300 stoelen heeft
ontworpen, zijn de meeste van de vintage rotan stoelen die nu nog op de markt
zijn, niet van zijn hand. De fabrieken in Noordwolde kopieerden elkaar graag,
zeker toen het succes van Van Sliedregt duidelijk werd. Rotan meubelen
werden op grote schaal gemaakt en het is dan ook moeilijk om een echte van
een namaak te herkennen. Toch kenmerken de ontwerpen van Van Sliedregt
zich door een eigen signatuur. Een echte Dirk van Sliedregt is dan ook te
herkennen aan:
•
•
•
•
•
•

Het onderscheid tussen de constructie en de zitting. Daarbij gebruikt hij
ter versteviging van de constructie bijvoorbeeld liever geen kruis tussen
de poten, maar zoekt hij vaak een elegantere oplossing.
De verbindingen zijn eenvoudig en clean opgelost
De hoeken en bochten zijn niet te scherp
De spijlen zijn recht en nauwelijks gedecoreerd.
Geen onnodige versieringen
Van Sliedregt werkte alleen voor de Fa. Jonkers, dus enkel een Jonkers
meubel kan van Van Sliedregt zijn. Let ook op de spelling van zijn naam:
Van Sliedregt met een ‘g’
De zijranden, bijvoorbeeld onder de armleuningen, zijn meestal breed
zoals bij de stoel 514 C

Dirk van Sliedregt, stoel 514c met voetenbankje, 1966
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Ook na zijn tijd bij de firma Jonkers blijft Van Sliedregt meubels en interieurs
ontwerpen. Typerend voor Van Sliedregt is zijn dienende houding. In zijn werk
richt hij zich graag op het ontwerpen voor de gemeenschap: hij ontwerpt
graag voor gewone mensen en denkt na over slimme oplossingen in gebruik.
Meubelontwerper Willem Penaat is daarbij een grote held en voorbeeld. Inspiratie vindt hij bovendien in Scandinavië. Ook daar werken veel ontwerpers
aan moderne meubelen waarbij ambacht en innovatie gecombineerd worden.
Denk bijvoorbeeld aan Kaare Klimt, Finn Juhl en Viggo Boesen.

Interieur Willem Penaat voor Metz&Co, 1938

Rechts Fox Chair van Viggo Beursen, 1936.
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Wat minder enthousiast is Van Sliedregt over bepaalde ontwerpen van tijdgenoten Cees Braakman of Friso Kramer. Braakmans draadstoel voor Pastoe
is wat betreft Van Sliedregt een veel te dwingend ontwerp en bovendien niet
comfortabel genoeg. Dat bewijst het kussentje dat er bij wordt geleverd. Ook
de Result van Kramer is niet naar de smaak van Van Sliedregt. Het is het toonbeeld van industrialisatie, een ontwerp waarin de industrie het overneemt
van de mens. Volgens Van Sliedregt, die juist wel voor gebruik van ambacht
kiest, is dit te kil. Hierdoor ontstaat geen relatie met de zitter; een eigenschap
die voor Van Sliedregt juist cruciaal is.

De draadstoel van Cees Braakman voor Pastoe

De Result stoel van Friso Kramer voor Ahrend
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De quiz
Nu Anja alle details over het werk van Van Sliedregt met het publiek heeft
gedeeld, wordt het tijd om de rollen om te draaien. Het publiek wordt uitgenodigd eerst de verschillende stoelen uit te proberen die zijn meegenomen.
Dat zijn:
•
Dirk van Sliedregt stoel 725 met armleggers
• Rotan stoel uit de museumwoning van het Van Eesterenmuseam
(naar alle waarschijnlijkheid géén Van Sliedregt)
• Draadstoel Pastoe door Cees Braakman
• Revolt stoel Ahrend door Friso Kramer
Daarna toont Anja op het scherm steeds twee verschillende rotan meubels,
met daarbij de vraag: welke is de echte van Sliedregt? Een leuke manier om
de opgedane kennis in praktijk te brengen en met elkaar te discussiëren over
het ontwerp.

De pitrieten stoel van Martin Visser
voor ‘t Spectrum

Dirk van Sliedregt voor Jonkers, model 732
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NB. De afbeeldingen in dit verslag komen uit de Powerpoint presentatie van
Anja Tollenaar en zijn afkomstig uit de boeken: Wonen. Gisteren en Vandaag
(door: Dirk van Sliedregt, 1947) en Dirk van Sliedregt 1920-2010 (door: Anja
Tollenaar, Femke Huisman, 2013).

Dirk van Sliedregt Rotan stoelen in context

11

