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Het huis van...
Margit Seland
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Ze boetseert haar interieur
met net zo veel passie als
het porselein dat ze maakt.
Want customizen is de
favoriete bezigheid van
vormgever Margit Seland.
Alles in haar Amsterdamse
appartement en atelier
geeft ze een eigen twist.
Productie Rob Jansen / Fotografie James Stokes
Tekst Chris Muyres

De eettafel komt uit
het ouderlijk huis en is
verlengd met een naaimachinetafel. Erop nieuwe
porseleinen kopjes op oude
schotels uit de serie
Re(d)use en grijze schaal
Tine (alles Margit Seland).
Lamp Pigeon is van Thorsten
van Elten. Linkerpagina
Bekers Bloom-cup en lepels
Salt zijn eigen ontwerpen.

‘Ik was bang dat nieuwbouw
te kil zou zijn. Maar het bevalt
ontzettend goed’
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Links Het aanrecht met een witte lamp die Seland op straat vond en potten huisgemaakte jam. Op de linkerplank staan karaffen van Damian O’Sullivan.
Rechts De eethoek met links stoel Revolt van Friso Kramer voor Gispen en rechts een Box Chair van Enzo Mari. Tas Recycle is een eigen ontwerp. De kast
onder het raam is inmiddels door de buren gekopieerd. Linkerpagina De tafel en witte stoel zijn van Ikea, de andere stoel is gevonden op straat, net als
de hanglamp uit de jaren vijftig. Seland maakte de schilderijen zelf.

M

argit Seland (47) werkt in
een atelier met uitzicht op
Amsterdams oudste volkstuincomplex Buitenzorg.
Ze woont in een nieuwbouwappartement in Bos en Lommer. Daar
heeft ze haar Noorse licht laten schijnen
over het interieurplan. Een groot deel van
haar meubels is zelfgemaakt. Ook veel kunst
is van eigen hand, net als sommige kledingstukken. ‘Het komt vast door mijn Noorse
achtergrond. Als kind leer je in Noorwegen
al voorwerpen maken van hout. Gebruiksvoorwerpen als een houten drinknap, die
iedere wandelaar bij zich heeft, sneed je zelf.
Ik ook. Mijn vader maakte meubels, zoals de
tafel die nu in mijn huis staat. Het was ook
vanzelfsprekend om zelf taarten te bakken.
Nog steeds koop ik elk jaar tien kilo pruimen
om jam van te maken. En dan dingen als
breien, haken en naaien: ambachtelijke
technieken die in Noorwegen nog altijd van
generatie op generatie worden doorgegeven.
In Nederland zie je de belangstelling daarvoor terugkomen, maar in Noorwegen zijn

zulke gebruiken nooit verdwenen. Die achtergrond is ongetwijfeld te herkennen in
mijn werk. Net als mijn band met de natuur.
Ik ben opgegroeid op plekken waar je zo
de bergen en bossen in loopt. Natuur en
ambachtelijkheid zijn mijn belangrijkste
inspiratiebronnen, maar wel met een
eigentijdse vertaling uiteraard.’

Scandinavisch of Dutch?

‘Mijn werk is niet onder de noemer Dutch
design te vangen, denk ik. Hoewel ik hier al
bijna twintig jaar woon en werk. Ik ben in
2000 afgestudeerd als beeldend kunstenaar
aan de Rietveld Academie, bij de afdeling
keramiek. Dat was nadat ik in Noorwegen
en hier in Amsterdam textiele vormgeving
had gestudeerd. Nu werk ik hoofdzakelijk
toegepast, met als specialisme alles rond
de gedekte tafel. Daarnaast doe ik kunstprojecten en ontwerp ik gebruikstextiel, zoals
tassen. De term vrije vormgever vind ik wel
toepasselijk. Het belangrijkste verschil tussen mijn benadering en die van een industrieel ontwerper is dat ik denk en werk vanuit

het materiaal en niet ontwerp op de computer. Ik maak modellen in gips of klei, dan ben
je meteen met volumes bezig. Dat heeft een
uitkomst waarin je het handmatige duidelijk
terugziet. Alles produceer ik hier ter plekke,
in de oven in mijn atelier.’
Behalve dan de twee series die ze voor
fabrieken als Royal Delft ontwierp. ‘Maar
ook daar was mijn werkwijze dezelfde. Ik
heb me verdiept in de geschiedenis van het
bedrijf en in het ambacht om van daaruit tot
een ontwerp te komen. Oude merktekens
van de Porceleyne Fles heb ik gebruikt als
decoraties in Delfts blauw. Daarnaast wilde
ik een extra kleur toevoegen. Dat werd een
geelbruine cirkel die is gebaseerd op de rand
aan de onderkant van een porseleinen kop of
schotel. Die rand kan niet geglazuurd worden en verkleurt op den duur. Het idee voor
de cirkel is dus weer vanuit materiaalkennis
ontstaan.’
Hoewel ze met haar keramische werk
vooral in een Scandinavische traditie staat,
is in het interieur van Seland wel degelijk
de invloed van Nederlands design te »
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In de zitkamer staat
lamp Lotek van Benno
Premsela. Het draadobject aan de muur
is gemaakt door de
bewoonster, de krukjes
zijn door haar voorzien
van een nieuwe vilten
zitting. Rechterpagina
Doorkijk naar de hal
met tegen de wand een
collage uit aardewerk
van Margit Seland.
Op het rode krukje
staat een tas van
Hester van Eeghen.

‘Customizen vind ik geweldig.
De decoupeerzaag is mijn
favoriete uitvinding’

‘Het komt vast door
mijn Noorse achtergrond. Als kind leer je
daar al dingen maken’
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Links Margit Seland in haar atelier. Rechts Doorkijk in het atelier. Linkerpagina Bekers en kommen Ause. Voor deze serie liet Margit Seland zich
inspireren door de houten drinknappen die ze in Noorwegen als kind al leerde snijden.

bespeuren. Neem eigen ontwerpen als de
lampen boven haar werktafel, gemaakt van
de kap van een ventilator die ze op straat
vond, de kruk van een Puch-brommerzadel
of de kast van een aardappelkist met een
oud raam ervoor. Dit soort zelfbedachte
ontwerpen getuigt van eenzelfde humor en
open blik als die van de ontwerpers die vaak
onder de noemer Dutch design worden
geschaard. Terwijl haar interieur tegelijkertijd veel raakvlakken heeft met haar keramische werk wat betreft gevoel voor vorm,
kleur en textuur.
‘Van mijn oude zomerhuis in de Spaarndammerbuurt ben ik in 2008 verhuisd naar
nieuwbouw in Bos en Lommer. Ik noem
mijn vorige huis zomerhuis omdat je er
alleen in de zomer lekker kon wonen. In de
winter gaf de thermometer soms min twee
aan. Het leuke was wel dat er een tuin was.
In dit nieuwbouwproject was die er niet,
dus koos ik voor een appartement op de
vijfde verdieping, want daar is het meeste
licht en heb ik een fantastisch uitzicht tot
aan het voormalige Shell-gebouw aan de
andere kant van het IJ. De belangrijkste
ingreep die ik heb gedaan, is een van de

drie slaapkamers bij de woonkamer trekken,
om van beide zijden daglicht in de woonkamer te laten stromen. Ik heb de aannemer
gesmeekt de slaapkamerwand niet te bouwen, maar het moest. Raar eigenlijk. Nu
moest ik hem na oplevering zelf afbreken.
Licht en zichtlijnen vind ik belangrijk.
Daarom heb ik de overbodig geworden
deur tussen de gang en de doorgebroken
slaapkamer niet dichtgemaakt. Ik heb er een
raam in gezet, zodat de gang meespeelt in
hoe je het huis beleeft.’

Nieuwbouw met sfeer

‘In het begin was ik bang dat nieuwbouw kil
zou zijn, maar het bevalt ontzettend goed.
Het is heel comfortabel. Alleen moet je de
sfeer zelf maken. Bijna alles wat hier staat
komt uit mijn ouderlijk huis, van markten en
rommelwinkels of van de straat. Stoelen en
krukken heb ik bekleed met vilt, ik heb een
kast gemaakt van een piano en een bank van
het huwelijksbed van mijn ouders. Customizen vind ik geweldig. De decoupeerzaag is
mijn favoriete uitvinding. Daarmee zaag ik
een nieuw blad voor een oud tafeltje, een
nieuwe zitting voor een kapotte kruk of »

Favorieten
Café ‘Wilhelmina-Dok, heerlijk aan
het IJ. Voor een borrel op
vrijdagmiddag na het werk of een
lunch tijdens een fietstocht in het
weekend.’ www.wilhelmina-dok.nl
Winkel ‘Verfwinkel Duller & Co heeft
verstand van zaken en geeft goed advies. En ijzerhandel Gunters & Meuser,
vlak bij mijn werkplaats, is goed voor
inspiratie.’ www.dullerencoverf.nl,
www.guntersenmeuser.nl
Plek ‘De Noordermarkt voor de sfeer,
de cafés en winkels en de rommelmarkt op maandag. En de Hortus Botanicus. Alle jaargetijden mooi.’
Moment ‘Op de pont naar mijn atelier
in Amsterdam-Noord. Altijd heerlijk,
bij zon, regen of wind.’
Park ‘Westerpark, vanwege het
groen, de cafés en cultuur.’
Straat ‘Haarlemmerdijk en
Haarlemmerstraat.’
Museum ‘De spannende tentoonstellingen over fotografie in het Foam.’

‘Natuur en ambachtelijkheid
zijn mijn belangrijkste
inspiratiebronnen’

Open Atelier
Het atelier van Margit
Seland in AmsterdamNoord kijkt uit op een
groene oase, namelijk
het oudste volkstuincomplex van de stad:
Buitenzorg.

Speciaal voor lezers van EH&I
houdt Margit Seland op zondag
3 februari open atelier. U bent van
harte welkom tussen 12.00 en
17.00 uur. Adres: Zamenhofstraat
108, unit 103, Amsterdam.
Vrij parkeren. Bus 32 of 33 vanaf
CS Amsterdam.
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‘Dit interieur vertelt
mijn verhaal’
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Links In de slaapkamer hangt een eigen kunstwerk, op de stoel staat een zelfgemaakte grijze vaas. De IJ-hanglamp is een ontwerp van Jacob de Baan.
Rechts Seland maakt geregeld meubels van objecten die ze vindt, zoals in dit geval een kruk van een Puch-zadel. Linkerpagina Stoffen worden overal
in huis bewaard. Onder meer in de houten mangelbak op de grijsgeschilderde kast.

wat ik maar nodig heb. Vaak komen daarin
weer de vormen van mijn serviesgoed terug. En de kleuren. Het wit op de muren is
All White van Farrow & Ball, dat is minder
gelig dan het veelgebruikte RAL 9010.’
Je ziet dat elk object een geschiedenis
heeft. ‘De verzameling meubels is gegroeid, dit interieur vertelt mijn verhaal.
Sinds het af is heb ik niet veel veranderd.
Het is hier alleen wel een stoelendans,
want ik heb een krukken- en stoelentik.
Geregeld vind ik een exemplaar dat ik opknap. Er is altijd wel iemand die een andere
stoel dan graag van me overneemt. Nu
staat er ruwweg een mix van straatvondsten, Deens design, Bertoia en Artifort.’

Geef mij maar Amsterdam

‘Na mijn studie voelde ik niet de behoefte
terug te keren naar Noorwegen. Ik ben
daar in mijn jeugd veel verhuisd, dus er was
geen vanzelfsprekende plek om naartoe te
gaan. Hier had ik net een huis opgeknapt.
En hoewel ik nog steeds veel van de natuur
houd, ben ik intussen ook heel stads geworden. Ik ben dol op de veelkleurigheid van
Amsterdam, die geeft me veel impulsen.

Daarbij houd ik van een wijk als Bos en
Lommer, die zich snel heeft ontwikkeld,
waar veel gebeurt en waar een mix van
mensen uit verschillende culturen en bevolkingslagen woont. Er is een gevarieerd
winkelaanbod, zo zit er een filiaal van de
hippe bakker Brood, maar zijn er ook goede
Turkse winkels.’
De fiets is haar favoriete vervoermiddel.
‘Daarmee heb ik zelfs in de stad een vrij
buitengevoel. En vanuit mijn atelier fiets ik
hup de Nieuwendammerdijk over naar
Durgerdam. Amsterdam is gelukkig geen
Parijs, Berlijn of Londen. Zelfs op de fiets
ben je snel in een landelijke omgeving.
Voor een dosis échte natuur ga ik een paar
keer per jaar naar Noorwegen, maar ik
ben ook van de Nederlandse natuur gaan
houden. Dat vlakke, met een hoge hemel
en niet altijd met bergen in de achtergrond.
Ook dat geordende met bomen op exact
gelijke afstand langs een dijk: prachtig.’

www.margitseland.com

Lezersaanbieding
EH&I-lezers krijgen € 15 korting
op de karaf uit de serie Pinched
Pitcher (25 cm hoog). Normaal kost
de karaf € 98, maar als u vóór
31 januari bestelt, betaalt u € 83
(plus € 9 verzendkosten). Voor
deze actie zijn 50 karaffen beschikbaar, dus op is op! De karaf is er in
wit, grijs en grijsgroen. Mail naar
info@margitseland.com. Bel voor
meer informatie (06) 24 21 23 25.

