
rood-

blauw
Dit Stijljaar ontkom je

niet aan Rietveld’s

rood-blauwe stoel.

De XXL-versie staat op

verschillende locaties in

Utrecht, maar ook op bijvoorbeeld de bonbons op de foto

hierboven.

Toen meubelmaker-architect Gerrit Thomas Rietveld de stoel

in 1917 ontwierp, waren de leden van De Stijl verrukt: hun

ideeën bleken praktisch vormgegeven te kunnen worden!

Met zijn stoel ontdeed Rietveld de traditionele fauteuil van

zijn klassieke volume, in plaats daarvan werden ruimte en

functie benadrukt.

Pas in 1923 kreeg de stoel zijn kenmerkende kleuren: rood

en blauw om ‘het zitten te accentueren’, zwart voor de

constructie en geel aan de uiteinden van het onderstel om

‘de coördinaten van het snijvlak met de ruimte zichtbaar te

maken’.

Ruim een decennium later ontstond het meubel dat de

geschiedenis zou ingaan als het ultieme meubelvoorbeeld

van de synthese tussen vorm, functie en constructie.

Rietveld ontwierp in 1934 de zigzag voor het

Rietveld Schröderhuis. Zelf omschreef Rietveld het meubel

als ‘een schot in de ruimte die de ruimte ongeschonden laat’

en ‘een constructief grapje’.

Het ’grapje’ bestaat uit vier onderdelen: rug, zitting, poot en

voetplaat. Deze werden weliswaar niet uit één stuk gemaakt,

maar wel uit één massieve plaat hout. Zoals altijd bij Rietveld

is er bijzondere aandacht voor de

verbindingen. De rug en de zitting zijn verbonden met

zwaluwstaartverbindingen. Voor de verbinding tussen de

zitting en de poot zijn de houten platen in verstek gezaagd en

versterkt met een hoeklat en 8 bouten. In de latere versies

zijn de bouten niet meer zichtbaar in het boven-en voorvlak:

moderne lijmtechnieken maakten een onzichtbare oplossing

mogelijk.

Op de foto’s hiernaast: de door Verhaalt-lezeres Annemieke

Coops gemaakte zigzagstoel. Lees op de volgende pagina

een aantal aandachtspunten die Annemieke tijdens het

maken van dit meubelicoon tegenkwam.
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kastplank–
zigzag
Na experimenten met

verschillende materialen

zoals fiber, stalen buis,

multiplex en plaatstaal,

ontdekte Rietveld dat de

simpelste en goed-

koopste oplossing uit 4

Bruynzeel-kastplanken

bestond.

Vervolgens

maakte hij

de stoel in

vurenhout.

makkelijker gezegd
Dat de eenvoud van de zigzag bedrieglijk is

ondervond Annemieke bij het maken van de

stoel. Van de vele aandachtspunten noemt zij

er vier:

- Vorm, functie en constructie zijn precies op

elkaar afgestemd. Alleen bij exact de juiste

verhoudingen van de verschillende

onderdelen t.o.v. elkaar voldoet de

constructie.

- De plaat waaruit de stoel gemaakt wordt, is

om kromtrekken te voorkomen, opgebouwd

uit houten delen (planken). De delen

moeten goed geselecteerd en gesorteerd

worden. Als de verdeling van de houtnerf

niet goed is of niet evenwichtig verdeeld

over de plaat wordt, kan bijvoorbeeld de

indruk gewekt worden dat de stoel scheef is.

- Een zwaluwstaartverbinding is een vrij

complexe verbinding. Door het onder een

hoek bij elkaar komen van rugleuning en

zitting zijn de zwaluwstaarten bij de zigzag

ook nog eens schuin.

- De zigzag wordt gelijmd. Vind maar eens

een lijmtang die deze vorm in model kan

houden. Enige oplossing: zelf lijmmallen

maken.

lagen 1. De Stijl reageert met het streven naar een

‘zuivere’ kunst op de puinhopen door de 1e

Wereld Oorlog.

2. De zigzag werd ontworpen voor het Rietveld

Schröderhuis, het architectonisch hoogtepunt

van De Stijl.

3. Rietveld (1888-1964),bekend lid van De

Stijl en architect van het Nieuwe Bouwen.

4. Het karakteristieke van de Zwaluwstaart-

verbinding: hij kan trekkrachten opnemen.

5. 11 studenten van de Utrechtse mbo-

vakschool Nimeto maakten de XXL-Rietveld

stoelen die op 6 plaatsen in de stad staan.

6. Sociëteit "Sic Semper" (1890) van

P.J. Houtzagers docent van Rietveld.

7. Rietveld werd in 1995 herbegraven op

Soestbergen in Utrecht.

8. Woonblok Erasmuslaan 5-11 ligt

op een steenworp afstand van

het Rietveld Schröderhuis en

was ook een opdracht

van Truus Schröder.
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Een aantal lagen rond Rietveld en De Stijl.

De nummers verwijzen naar de foto’s.

5. 6. 7. 8.

Abcoude (A)

 Oostzijdse Molen (Mondriaan Molen)

Gein Zuid 14

Amersfoort (Am)

 Mondriaanhuis (geboortehuis, museum )

Kortegracht 11

 Rietveldpaviljoen

Zonnehof 8

 Woonhuis Manassen (Rietveld)

Anna Paulownalaan 42

Breukelen (B)

Vakantiehuis Verrijn Stuart (Rietveld)

Scheendijk 11

Den Dolder (D)

Woonhuis Smedes (Rietveld)

Van Weerden Poelmanlaan 1

A•

Am•B•
U• •D,Z

Utrecht (U)

 Centraal Museum (grootste collectie Rietveld-

meubels)

Agnietenstr. 1

 Rietveld Schröderhuis (architectonisch

hoogtepunt De Stijl)

Prins Hendriklaan 50

 Woningbouw (Rietveld)

Robijnhof 13, Erasmuslaan 1-3 , 5-11,

RobertSchumannstr. 13-19

 Chauffeurswoning

Van der Vuurst De Vries (Rietveld)

Waldeck Pyrmondkade 20

Zeist (Z)

 Muziekschool en woonhuis (Rietveld)

Henriette van Leydenlaan 6-8

Villa Jongerius

Tentoonstelling (tijdelijk)

 rood-blauwe stoel XXL

o.a. Stadsplateau, Adriaen van Ostadelaan, Máximapark, ’t Goylaan en voor het Provinciehuis

 Rietveld in Slot Zuylen

Rondleidingen (na reservering) door Poortgebouw Slot Zuylen, Tournooiveld 1 Oud-Zuilen


