
 

 

 

Thonet 
Het ontstaan van de Thonet stoel 

 
Michael Thonet, een Duits-Oostenrijkse meubelmaker, ontwikkelt een methode om massief hout te 

buigen en te lijmen om stoelen te maken. Hij heeft al vroeg commerciële ambitie om massaproducten te 

maken en alle onderdelen waren op voorraad leverbaar. Vanaf 1930 gaat Thonet ook metalen 

buismeubilair maken van bekende designers. 
 

In 1851, de tijd van de Industriële Revolutie, waarin handwerk overgenomen wordt door machines, wordt de 

allereerste Wereldtentoonstelling gehouden. 6 miljoen mensen komen kijken naar innovatieve producten uit de 

hele wereld. De Oostenrijkse meubelmaker Michael Thonet laat op een tentoonstelling in Londen een stoel 

van gebogen laminaat zien. Hij krijgt de hoogste onderscheiding voor industrieel vervaardigde producten en 

heel veel buitenlandse orders. 

Je moet je voorstellen: deze stoel was een succes in de vorm van een nummer 9, werd geëxporteerd naar alle 

plekken van de wereld en we leefden in de tijd van de koloniën. En op de plekken waar de koloniën waren, 

daar heerste een andere vochtigheidsgraad waardoor het laminaat losliet. En daar kreeg Michael Thonet 

klachten over. Dus hij is gaan experimenteren met het buigen van massief hout, in de vorm van de Thonet 

nummer 14. Dan maken we de stoel nog steeds zoals we dat ooit in die tijd ook deden. 

Thonet was een kunstenaar, het was een vormgever, maar ook wel echt heel erg commercieel en wilde wel 

gewoon massaproductie maken. Hij maakte in zijn werkplaats, de toenmalige werkplaats nog, zeg maar 

onderdelen van de stoelen, die had hij op voorraad en als je daar dan naar binnen kwam, dan zei je van: “ik wil 

een stoel met armleggers” of “een stoel met een gematte zitting” of “met een houten zitting”, en hij stelde de 

stoel samen en je kon ‘m bij wijze van spreken meteen meenemen. Maar hij had dus de onderdelen op 

voorraad. En dat was eigenlijk hetgeen wat bijvoorbeeld Ikea nu doet. 

Een hele bekende, ook een designklassieker is S43 van Bauhaus docent Mart Stam, die heeft hij destijds 

ontworpen door met stalen buizen, verwarmingsbuizen, te experimenteren. En hij had toen een zwangere 

vrouw en die wilde lekker verend zitten, dus zo is hij op het idee gekomen destijds. 

Je moet je voorstellen, dat er een nieuwe tijd was, het buighout was een beetje voorbij, het was over zijn top, 

iedereen, die had het wel een beetje gehad met dat mooie gekrulde, sierlijke hout. Het werd misschien wat 

harder, wat zakelijker. We noemen het ook in Nederland de “Nieuwe Zakelijkheid”, wat we in Duitsland 

“Bauhaus” noemen. En er werd geëxperimenteerd met andere materialen, staal, beton, glas, dat zag je eigenlijk 

ook in de architectuur je heel duidelijk terugkomen. Zo ook werd er geëxperimenteerd in ontwerpen van 

nieuwe stoelen. 

Meubelfabrikant Thonet organiseert jaarlijks een wedstrijd voor talentvolle ontwerpers. De VW-stoel van 

ontwerpersduo Maartje Nuy en Joost van Noort wint in 2009 de Mart Stam Prijs. 
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