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Een ontwerp gemaakt vanuit mijn
fascinatie voor design klassiekers

Tijdens mijn opleiding interieur 
architectuur aan de Artez Hoge School 
voor de kunsten te zwolle en tijdens 
mijn werk als restaurateur van vintage 
design meubilair heb ik een grote 
fascinatie en liefde ontwikkeld voor 
vintage design. Omdat ik niet kon kiezen 
welke design klassieker ik zelf graag 
thuis zou willen hebben heb ik besloten 
om mijn eigen klassieker te ontwerpen 
met als inspiratie de grote ontwerpers 
Charles and Ray Eames, Poul Kjaerholm, 
Hans wegner en Gerrit Rietveld.

Tijdens mijn afstuderen ben ik gaan 
onderzoeken waarom deze ontwerpen 
nog steeds zo populair zijn en deze 
populariteit blijft groeien. Tijdens dit 
onderzoek kwamen drie aspecten steeds weer 
naar voren, architectonische manier van 
detailleren, gebruik van kwalitatief 
hoogstaande materialen en ambachtelijke 
technieken. 

Na dit onderzoek ben ik aan de slag gegaan 
om een fauteuil te ontwerpen vanuit deze 
fascinatie. Hiervoor heb ik afwisselend 
gebruik gemaakt van de werkplaats de 
tekentafel, maar ook van computergestuurde 
CNC apparatuur. Constant rekening houdend 
met snelle toch duurzame productiemethoden.



Schetsen/detailering

Maquette

1:1 Prototype

Tijdens het ontwerp proces heb ik deze stoel steeds 
getoetst op materiaal, detaillering, kwaliteit, 
ontwerp en ambacht.  Voor het uiteindelijke ontwerp 
heb ik gebruik gemaakt van Hollands kwartiers gezaagd 
Iepen hout. Door de tekening van het hout worden de 
lijnen van de stoel mooi accentueert en het zorgt er 
voor dat de detaillering in het hout subtiel 
geaccentueerd word. Ook is Iepen een snel groeiende 
houtsoort waardoor het een groen en duurzaam materiaal 
is. 
Het onderstel is een onverwoestbaar stalen buizenframe 
in een zijdeglans lak waardoor er een contrast 
ontstaat met het hout en voor een relaxte vering zorgt 
tijdens het zitten. 
Natuurlijk henna touw van Hollandse vezels met de hand 
gaslagen bij een ambachtelijke touwslagerij in Elburg. 
Dit touw zorgt behalve voor een natuurlijke en 
ambachtelijke uitstraling ook voor een verrassende 
comfortabele zit zonder, door gebruik, uit te rekken. 
De nek rol van dik leer gevuld met dons is voorzien 
van een Global Organic Textile Standard keurmerk. Deze 
dikke leersoort word door gebruik alleen maar mooier, 
en het dons vormt zich naar de nek van de gebruiker.

De reden dat ik deze materialen gekozen heb is omdat 
ik een ontwerp wil maken wat generaties mee gaat. 
Recyclen van producten en materialen kost veel energie 
is ook niet de oplossing, wat is er nou duurzamer dan 
antiek. Als we weer producten gaan maken die 
generaties mee gaan omdat ze zowel kwaliteit hebben in 
het ontwerp als in het materiaal gebruik, dan heeft 
een product ook waarde en word hij niet zomaar bij het 
grof vuil gegooid. En blijkbaar willen wij dit ook, er 
word niet voor niets duizenden euro’s besteed aan het 
opknappen en restaureren van vintage design, deze 
producten hebben veel meer waarde dan moderne 
massaproducties.



Deze fauteuil is een 
kwaliteit product wat 
ambachtelijk maar toch 
eenvoudig 
geproduceerd kan worden. 
Omdat de stoel uit losse 
onderdelen gebouwd is 
die in elkaar gedraaid 
kunnen worden met drie 
in het frame verwerkte 
draaiknoppen. Dit zorgt 
voor een snelle 
productie maar ook voor 
een langere 
levensduur, mocht er 
toch een onderdeel van 
de stoel kapot gaan dan 
hoeft hij niet weg 
gegooid te worden maar 
kan deze eenvoudig 
worden vervangen


