Meubelen, een vrouwelijk
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domein
Het woord ‘meubel’ is afgeleid van het woord mobiel: meubelen zijn de
verplaatsbare objecten in het woonhuis. Door het gebruik, de aanschaf
en de plaatsing van meubelen drukken vrouwen sinds mensenheugenis
een stempel op de ontwikkeling ervan. Zelfs de vormgeving is er door
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beïnvloedt. Zo werd bijvoorbeeld de armstoel in de achttiende eeuw
aangepast aan de brede hoepelrokken van de dames aan het Franse hof.
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Linkerpagina | Schilderij ‘De Linnenkast’ van Pieter de Hoogh,
1663, in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.
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Linksboven | De poppenlinnenkast in het pronkpoppenhuis van Sara Rothé, circa 1745, in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag.
Rechtsboven | Tafellinnendamast van Chris Lebeau, ontwerp Margotje, 1930. Sanny de Zoete heeft vijf dessins van de sierkunstenaar
Chris Lebeau opnieuw in productie genomen.
Rechterpagina | Fraaie linnenkast uit de collectie van Museum Bisdom van Vliet. Foto Bert Muller van BMBeeld.
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