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Herinnert u zich deze (stoel) nog?
Deze zogenaamde Vierjaargetijdenstoel met hocker werd eind 1979 door het
Doesburgse Ubbink Plastics op de markt gebracht. In de eerste helft van de jaren tachtig
werd de stoel gecompleteerd tot een volledig tuinameublement. In de
productontwikkeling werden destijds tonnen geïnvesteerd. De ontwerptekeningen van
Joop Istha van ontwerpbureau Istha Industrial Design in Nieuwegein bestaan nog en zijn
ondergebracht in het overheidsarchief van het Regionaal Historisch Centrum in
Eindhoven. Daar bevinden zich 200 ontwerptekeningen voor de Vierjaargetijdenstoel en
de hocker. In een advertentie in de Provinciale Zeeuwse Courant van 25 maart 1983 is te
zien dat de stoel destijds een bekend model was. De prijs was ernaar. De stoel, die
verkrijgbaar was in wit, bruin of ivoor kostte maar liefst 325 gulden, voor die tijd een flink
bedrag; omgerekend naar nu ruim 300 euro. De hocker, een bijzettafeltje, kostte in 1983
189 gulden.
Oproep
Ongetwijfeld zijn er in veel huizen in Doesburg en omgeving nog producten of
afbeeldingen van soortgelijke of andere Ubbinkproducten te vinden. Doesburg Vertelt
wil proberen die als verzameling bij elkaar te brengen in zoiets als een virtueel museum.
Heeft u nog iets van Ubbink in huis (fysiek of op foto) maak dan een foto en stuur die
naar info@hethuisdoesburg.nl. Liefst met een korte toelichting of het verhaal dat erbij
hoort. Wie weet kunnen we er samen een mooie virtuele tentoonstelling van maken!
Komende maand starten de festiviteiten rond het 125-jarig bestaan van Gieterij
Doesburg, het bedrijf dat werd opgericht door Barend Ubbink. Het huidige Ubbink is uit
dat bedrijf voortgekomen.
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Bijlage(n):
Kijk voor meer informatie op doesburgvertelt.nl of neem contact op met Theo Maas via
pers@doesburgvertelt.nl of 06 34244543.
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