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 MADE IN UTRECHT
Prototype lage stoel verworven voor Rietveldcollectie Centraal Museum

 De nieuwe aanwinst is een relatief kleine stoel van rood 
geverfd metaal die eind jaren veertig is ontworpen. 
Het betreft Rietvelds Prototype lage stoel, een eerste 

model dus waarbij twee gebogen platen metaal zijn gebruikt 
voor de rug en de zitting, en kant-en-klare stalen T-profielen 
voor de poten en verdere constructie. Het is een elegant  
ijzeren stoeltje dat door de rode laklaag vrolijk oogt. Dat 
het prototype slechts enkele uitgevoerde stoeltjes heeft op-

geleverd – en dan nog wel versies in hout – doet niets af van de 
innoverende kwaliteiten ervan. De relatieve onbekendheid 
zorgde er tevens voor dat dit werk net onder de afgesproken 
limiet van 80.000 euro kon worden verworven voor het 
Centraal Museum in Utrecht.

Voor werken van Rietveld uit zijn naoorlogse jaren is 
nog niet zo veel belangstelling en ze zijn minder goed  
vertegenwoordigd in museaal bezit. Toch is aan zijn ont-

Op 18 december 2013 werd 
in New York werk van Gerrit 
Rietveld geveild. Dat het 
daar onder de hamer kwam 
is het gevolg van de snel 
groeiende, internationale 
belangstelling voor zijn 
werk. Voor een exemplaar 
van zijn wereldberoemde 
Rood-blauwe stoel is de prijs 
van een kwart miljoen geen 
uitzondering meer. Op de 
New Yorkse veiling werd 
echter een heel andere stoel 
van Rietveld aangeboden, 
voor een aanzienlijk lager 
bedrag. Het Centraal 
Museum greep zijn kans.
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werpen uit die tijd heel goed zijn belangstelling te volgen: 
zijn inspi ratiebronnen en zijn uitdagingen. Om aan te 
tonen dat Rietveld als ontwerper nooit is blijven stilstaan  
is het van belang juist ook ontwerpen uit deze periode te 
laten zien en zeker in het Centraal Museum, dat de grootste 
collectie van deze Utrechtse ontwerper en architect beheert. 

Na de Tweede Wereldoorlog greep Rietveld het uitblij-
ven van opdrachten aan om zijn experimenten verder te 
ontwikkelen zoals het ontwerpen van meubels uit één stuk, 
waarvoor hij als nieuw materiaal industrieel te verwerken 
metaal koos. Mogelijk werd hij hierbij gestimuleerd door 
de ‘metaalwaren’ die de Tomadofabriek destijds produ-
ceerde. Hij had contact met de directie die hem vroeg mee 
te denken over de meubilering van een ‘etagebuffet’ van 
hun nieuwe fabriek, wat echter niet tot een concrete op-
dracht leidde. 

Misschien was het de kaalheid van Rietvelds metalen 
prototype die – in combinatie met de koude zit – hem ertoe 
bracht zijn model ook eens in hout uit te voeren. Door  
drie stukken triplex of fiberplaat simpel om elkaar heen te  
buigen ontstond een meer comfortabele stoel die in effen 
rood of bruin werd geschilderd. Een soortgelijke stoel met 

ronde rug schetste hij – mét bekleding – in zijn ontwerp 
voor de inrichting van het nieuwe Jaarbeursrestaurant aan 
het Utrechtse Vreden burg. Maar ook dat interieur werd 
jammer genoeg niet gerealiseerd. 

DRANG TOT EXPERIMENTEREN

In Rietvelds in hout uitgevoerde model is mooi zijn  
interesse voor internationale ontwikkelingen in design te 
herkennen, zoals de gebogen multiplex stoelen van het 
Amerikaanse ontwerpersduo Charles en Ray Eames en  
moderne Scandinavische meubels. Net als de genoemde  
inspiratiebronnen werd Rietvelds ontwerp een succes. 
Hoewel zijn houten versie evenmin in productie werd  
genomen, oogstte de stoel veel lof op de internationale  
designtentoonstelling die in 1952 in Kopenhagen werd  
gehouden. Sindsdien wordt zijn ontwerp in deze uitvoering 
de Deense stoel genoemd. 

Door Rietvelds Prototype lage stoel in het Centraal Museum 
te tonen temidden van de Rietveldcollectie – met onder  
andere versies van zijn Rood-blauwe stoel – wordt duidelijk 
dat zijn nieuwsgierigheid en drang tot experimenteren ook 
na zijn Stijlperiode onverminderd warens

Alied Ottevanger

Conservator Vormgeving en Toegepaste Kunst 

‘Belangrijk dat werk van Rietveld in Utrecht wordt getoond’

‘Gerrit Rietveld is voor de stad Utrecht een icoon, net als Dick Bruna, Anton 
Geesink en de Domtoren. Daarom is het belangrijk dat het Centraal Museum 
als museum van beeldende en toegepaste kunst zijn ontwerpen kan tonen’, 
zegt Hanneke Prins uit Utrecht naar aanleiding van de nieuwe aankoop. ‘Het 
werk van Rietveld is ongelooflijk vernieuwend, ook met terugwerkende kracht. 
Als je bedenkt hoe de interieurs van toen eruitzagen, en wat die man allemaal 
ontworpen heeft, kun je je dat bijna niet voorstellen. Hij heeft aan de bakermat 
gestaan van het huidige interieur.’

Prototype lage stoel 
Gerrit Rietveld (Utrecht 1888-1964 Utrecht)
ca. 1946-1950/52. Geschilderd metaal, H 55,2 cm, B 51,1 cm, D 66 cm
Bijdrage: € 29.187
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Het Prototype lage stoel van Gerrit Rietveld is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij en het Mondriaan Fonds
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Rood-blauwe 
leunstoel  
Gerrit Rietveld
1918. Beukenhout, 
triplex (geschilderd in 
kleur in 1923), H 88 cm, 
B 60 cm, D 84 cm 
CENTRAAL MUSEUM, 

UTRECHT

(schenking 1959)

Deense stoel 
Gerrit Rietveld 
ca. 1946-1950. 
Multiplex, H 61,5 cm,  
B 61,5 cm, D 59 cm
CENTRAAL MUSEUM, 

UTRECHT

(schenking 1959)
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