RONDLEIDING L

Idee & styling Emmy van Dantzig
Fotografie Jansje Klazinga

Scheepsbewoners zijn ermee vertrouwd:
ronde vormen. Patrijspoorten, rondingen in
de romp, de bolle kop van een tjalk.
Voor arkbewoners zijn ronde vormen minder
vanzelfsprekend. Soms zie je in nieuwgebouwde
arken nog wel eens een rond raam, als scheeps
element, maar in het interieur is meestal
alles recht en hoekig. Ik ging met fotografe
Jansje op bezoek bij aannemer Arno Fenijn die
een ronde entree maakte in zijn ark, en bij Jaap
Broersma op zijn schip in Moorse stijl.
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BINNEN & BUITEN
Emmy van Dantzig werkt als styliste voor woonbladen. Ook geeft ze interieuradvies aan particulieren.
Ze woont op een woonark in Amsterdam. www.emmyvandantzig.nl

G LANGS ROND
MODERN ROND

Ronde vormen associeer ik met stroomlijn en stroming. Daarom passen ronde
vormen ook zo goed op woonboten.
Rond bouwen is wel complexer dan
rechttoe-rechtaan bouwen. Voor scheepsrompen is daarvoor een hoogwaardige
techniek nodig; in een woonark kun je
volstaan met de gewone bouwmaterialen.
Ik vroeg aannemer Arno Fenijn naar zijn
bevindingen met rond bouwen. Hij
woont op een ark aan de Amsteldijk in
Amsterdam en construeerde een prachtige ronde gang. Arno: ‘Onze gang met
ronde deur van een meter breed is een
echte blikvanger. Als mensen bij ons
binnen komen, zeggen ze “Wow, dit is
spectaculair.” Vanwege de rolstoel van
mijn dochter hadden we een grote entree
nodig. Ik had natuurlijk net zo goed een
brede rechte deur kunnen maken, maar
vanuit optisch oogpunt koos ik voor
rond. Ik ken de ronde vormen van het
antroposofische verblijf waar mijn dochter elke dag naartoe gaat. Als basis voor
de deur maakte ik een rond gebogen
houten frame van gezaagde en gefreesde
ribben. Daaromheen heb ik mdf-platen
van 4 mm dikte gelegd. Platen van deze
dikte laten zich nog om zo’n frame heen
buigen. De muur in de gang is gemaakt
van gipsplaten. Die kun je ook gemakkelijk buigen. Rond bouwen is een relatief dure oplossing, maar de ruimte
krijgt er wel een totaal andere uitstraling
door. Ik ben nu aan het broeden op een
ronde badkamer. Die wordt nog veel
spectaculairder dan de entree.’
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RONDLEIDING
LANGS ROND
RECHT EN ROND

Met een rond kleed, een ronde tafel, een bolle lamp of een rondbuikige kachel breng je gemakkelijk ronde vormen in je interieur.
Een combinatie van strakke lijnen en ronde vormen maakt een
interieur spannend. Arno: ‘Daarom koos ik voor ronde open kastjes in de keuken, geïnspireerd op houders voor sieraden in een
juwelierszaak. Ze zijn gemaakt van gebogen mdf en
bekleed met donkerbruin
formica. Onderin aan de
binnenkant van het kastje
zit een stukje plexiglas met
led-verlichting. Het geheel
is blind gemonteerd waardoor het een prachtig decoratief geheel is geworden.
De ovalen tafel is gemaakt
door een bevriende meubelmaker en is van geolied
Amerikaans notenhout.’

ORGANISCH ROND

Waarom zijn poorten eigenlijk veelal rond? Dat
hebben we van de Romeinen, vertelt Jaap
Broersma, bewoner van een prachtig ingetimmerde stevenaak uit 1886. ‘De Romeinen hebben
de ronde boog uitgevonden waardoor je met minder materiaal sterkere gebouwen kunt bouwen.
Zo is ooit de ronde vorm ontstaan bij poorten. Bij
ons thuis op de boot is alles rond vanwege het
doortrekken van de organische vorm van het
schip. Pure rechte hoeken werken verstorend. Wel
moest alles exact op maat gemaakt worden waardoor de verbouwing ruim een jaar duurde. De
staanders van de boekenkast bijvoorbeeld wijken
onderling af in maat zodat ze de lijn van het schip
volgen. Om een speels effect te creëren, gebruikte
de timmerman verschillende soorten hout. Uitganspunt van de interieurbouwer was de binnenkant van de kathedraal Mezquita in Córdoba,
oorspronkelijk gebouwd als moskee, met veel
Moorse invloeden. De ontwerper van ons interieur
heeft zich ook laten inspireren door de Catalaanse
architect Anton Gaudí, grondlegger van de organische architectuur.’
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DODELIJK GEVAAR

De organische architectuur (Rudolf Steiner, Gaudí) laat zich inspireren door de
natuur. Friedensreich Hundertwasser was
de meest uitgesproken architect van de
organische bouwkunst: de rechte lijn was
volgens hem een door de mens bedacht
dodelijk gevaar, en de architectenliniaal
een moordwapen.
Volgens de Feng Shui (een filosofie over de
relatie tussen mens en omgeving) moet
het meubilair in de slaapruimte zo veel
mogelijk ronde vormen hebben, want ‘de
giftige pijlen van scherpe hoeken doen tijdens de slaap meer kwaad dan goed’. Maar
ook in andere ruimtes zijn ronde vormen
belangrijk om de ‘chi’ (energie) te laten
stromen: hoeken en uitsteeksels zouden
stagnatie geven in de energiestroom.
Lekker praktisch: rond is ook veilig. In
ziekenhuizen en zwembaden maar ook
wegrestaurants zie je vaak ronde vormen.
En niet voor niets!
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