
Onderzoek
Afbeelding: Ladekast, Arne Vodder (± 1960)

Project Reproductie 



Het project staat 
beschreven in het 
projectboek. 
Neem dit boek mee naar 
de lessen 
productontwikkeling en 
praktijk. 



Introductie Het vak meubelmaken bestaat al eeuwen lang. 

Inspiratie door bestaande meubelen ook. Het meest sprekende 

voorbeeld is de graftombe van Toetanchamon. Daar stonden tastbare 

voorbeelden van goed geconserveerde meubelen in afgesloten 

ruimten. 



Ambachtslieden aan het werk, TT181 Nebamon en Ipoeki.



De architect Berlage heeft een bijna exacte kopie (rechts) gemaakt van 

de stoel links, als een studie naar Egyptische meubeloplossingen. Let op 

de valling van de stoel.



recent voorbeeld (2021) van een lage kast 

door Rowan de Jong uit voorheen 3ma4o  



Gemaakt naar Japans ontwerp





Op het HMC worden bestaande meubelen nagemaakt als studie 

naar vormgeving en maaktechnieken.

Door het bestuderen van een bestaand ontwerp vergroot je je 

kennis over materiaal en materiaalverwerking, bijzondere 

bewerkingstechnieken en complexe (machinale) handelingen.

Samen met een partner kies je een meubel dat exact tot op het 

detail wordt nagemaakt.



Start Duo’s vormen op basis van kwaliteiten en interesses.

1. Planning opstellen voor een onderzoek van 2-3 weken

2. Onderzoek doen op internet, in het studiecentrum, op locatie

3. Complexiteit bespreken met praktijkdocenten en vaststellen

Uiterlijk drie weken na de start van het project lever je 5 

afbeeldingen in van meubelen die in aanmerking komen voor 

reproductie. Overleg je keuze met de praktijkdocenten. 

Afbeeldingen zijn van hoge resolutie en helder. Minimaal twee zijn 

gescand uit boeken of publicaties in het studiecentrum. Vermeld de 

bron van de afbeelding bij de foto.



Hoe voer ik een beeldend onderzoek uit?

doel

bronnenmiddelen

https://images.app.goo.gl
/Nd5GsUUGPS2i1KM17

tentoonstelling
studiecentrum

bestaand ontwerp vinden

https://images.app.goo.gl/Nd5GsUUGPS2i1KM17


Voorbeeld 1

Arco Pivot wandkast





Voorbeeld 2

Lijkt op Krenov









Voorbeeld 3

Curved cabinet on stand









Probeer specifiek te zoeken: Wat voor soort meubel, wat is de stijl

(klassiek, modern, ...), functie (nachtkast, wandkast, ...), of het 

materiaal (teak, esdoorn, ...)



Let bij Pinterest en Google op de beschrijving voor steekwoorden 

en kijk bij de gerelateerde afbeeldingen 

Kijk ook in de digitale collecties van musea voor design en klassiekers



Queen Anne 
(1720 – 1760)

Shaker
(1790 – 1860)

Biedermeier
(1815 – 1848)

Mid century modern
(1930 – 1960)

Probeer op stijlen of meubelmakers / ontwerpers te zoeken

Sam Maloof
(1916 – 2009)

Frank Lloyd Wright
(1867 – 1959)

Charles Rennie Mackintosh
(1868 – 1928)



Dit verzamelwerk is een uitstekend vertrekpunt voor een zoektocht.



Inleveren onderzoek? Gebruik de projectmap. 


