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H
ij is hoogleraar aan de
Universiteit Twente,
Arthur Eger (65). Een
industrieel ontwerper
onder professoren,
sinds 2002 werkzaam

in Enschede. Aan de Waterlelielaan ont-
wierp hij zijn eigen huis, van buiten en
van binnen. Alles wat er staat weerspie-
gelt zijn leven, de grote ontwerpvisies
van de twintigste eeuw. „Tot diep in de
jaren zeventig moest alles strak en so-
ber, daarna werd het ornament in ere
hersteld. Ikzelf zit er een beetje tussen-
in.” Een groot deel van zijn huisraad
staat nu in het museum TwentseWelle.
Aangevuld met bruiklenen van onder
meer het Groninger Museum en een

groot aantal particulieren geeft hij hier
ter gelegenheid van zijn afscheid een
beeld van de geschiedenis van het mo-
derne ontwerpen. De tentoonstelling
werd gisteren geopend, na een feestelij-
ke bijeenkomst in het naburige Rijks-
museum Twenthe.

„Als je 65 wordt weet je dat je moet
vertrekken. Ik vond het leuk om dat te
doen met een tentoonstelling. Aanvan-
kelijk zou die plaatshebben in het
Rijksmuseum, maar door de Turner-ex-
positie kon die niet doorgaan. Ik be-
schouw het als een voorrecht om daar-
voor te kunnen wijken.”

Net als zijn eigen huis valt ook de
tentoonstelling uiteen in twee delen.
‘Less is More’ en ‘Less is Bore’: dat zijn
de twee kernbegrippen. „Aanvankelijk
sloten ze elkaar uit. Toen ik werd opge-
leid als ontwerper moest alles functio-
neel zijn, strak. De vorm van een pro-
duct moest voortvloeien uit de func-
tie, indachtig de uitspraak van de grote
Adolf Loos: Het ornament is een mis-
daad. Als je iets anders deed gold dat
als vloeken in de kerk.” Nu zoveel ja-
ren later bestaan beide ontwerpvisies
naast elkaar. „Kijk maar om je heen.
Met Italiaanse ontwerpers als Mendini
en De Lucchi is de zwierigheid terug-
gekeerd in het interieur. Alles mag
weer, zelfs de grootste kitsch. En de
strakke meubels en producten van
vroeger vind je nu in allerlei vormen
terug bij HEMA en IKEA. Zij zijn de
hofleveranciers van het modernisme
uit de eerste helft van de twintigste

eeuw.”
De tentoonstelling bevat

een bonte reeks objecten.
Stoelen, affiches, fluitketels,
de Dombo-beker van Ri-
chard Hutten en zelfs de be-
faamde rode postbus van de
PTT, ontworpen door Emile
Truijen en Rob Parry. „Dat
is een tijdsbeeld. Heel veel
ontwerpen zijn dat. Wat je
hier ziet overspant een pe-
riode van zo’n dertig, veer-
tig jaar. De jaren waarin ik
als ontwerper ben gevormd
en meegegroeid met de tijd.
Oudere generaties zullen
veel herkennen. Verkiezings-
posters met Wiegel en Van
Agt, de Tegenpartij van Van
Kooten & De Bie.”

Een aparte plek is er voor
een aantal ontwerpen van
de Enschedese School, een
kunstenaarsgroep uit Twen-
te die in de jaren zeventig
begon te experimenteren
met kunst in een grote op-
lage. „Zij hadden net als ve-
len van hun generatie ge-
noeg van de saaiheid van

het modernisme. Ik heb ze leren ken-
nen toen ik nog in Amsterdam woon-
de. Ze passen perfect in het beeld van
deze tentoonstelling.’’

Ruim dertien jaar was hij hoogle-
raar aan de UT. Daarvoor had hij lange
tijd de leiding over een van de grootste
ontwerpstudio’s van Nederland en
was hij zes jaar lang directeur van Spa-
ce Expo in Noordwijk. „Ooit heb ik
voor dat museum nog een Sojoez-cap-
sule gekocht. Ik vond het geweldig om
daar te werken. Ik wilde alleen weg als
ik ergens hoogleraar kon worden of di-
recteur van De Kleine Komedie in Am-
sterdam. Het laatste bleek niet moge-
lijk, het eerste wel. Gelukkig maar, an-
ders was deze tentoonstelling er nooit
gekomen.’

Enschede, TwentseWelle, Less is More/
Less is Bore (tot en met 12 december).

Zijn eigen Alessi-fluitketel staat er. Zijn
eigen Marcel Breuer-fauteuil ook.

Speciaal voor de foto gaat Arthur Eger
er nog maar eens op zitten. „Nu mag

het nog. Wat bij mij huisraad is, is hier
een museaal object.”

Hoogleraar ‘less’ en ‘more’
‘Alles mag
weer, zelfs
de grootste
kitsch’
Arthur Eger

� Boven:
Stoel van Mendini.
Onder:
Dombo-beker van
Richard Hutten.

● Professor Arthur Eger neemt afscheid met expositie
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� Foto links:
Arthur Eger: „Tot
diep in de jaren ‘70
moest alles strak en
sober, daarna werd
het ornament in ere
hersteld. Ik zit er een
beetje tussenin.”
foto Annina Romita


