
Penaat, Willem. - Meubelarchitect. - Geb. 25 Aug. 1875
te Deventer. - Vader: F. H. C. W. Penaat, geb. te Lingen
(Duitschland) 7 Nov. 1837, gestorven 7 Oct. 1897, was
chef de bureau van de Fa. Schimmelpenninck & Co. te
Deventer; Moeder E. G. Penaat-Triebart, geb. te Deven-
ter 7 Deo. 1842, gest. 6 April 1930, pianiste. -P. doorliep
de Lagere School en de H.B.S. met 5.-j cursus in zijn ge-
boorteplaats en kreeg vervolgens teeken- en schilderles
van Liernur en Korteling in Deventer. In 1894 trok hij
naar Amsterdam om de lessen aan de Rijksnormaalschool



voor Teekenon-
der wij s en de
ochtend- en
avondcurssen

van de Rijks-
academie voor
beeldende kun-
sten te volgen.
Nadat hij de
acte Teekenen
M.O. had ver
worven, koos
hij, onder den
invloed v/d les-
sen v. Jos. Cuy-
pers en De
Kruyff niet de
kunstschilders-
loopbaan, zoo-
als aanvanke-
lijk zij n voorne-
men was, maar
die van interi-
eur- en meubel-
kunstenaar. In
1898 heeft hij
zich zelfstandig
gevestigd als meubelontwerper en interieurarchitect. - P.
was medewerker aan de Kunstnijverheids werkplaatsen
,,Amstelhoek", eerst te Amsterdam en daarna te Haarlem.
Deze instelling werd opgericht door den bekenden kunst-
maecenas W. Hoeker. Voorts was hij medewerker van
„Het Binnenhuis" in 1900, en van 1902-1913 van de
„N.V. de Woning", beide te Amsterdam. Behalve talrijke
opdrachten van particulieren, kreeg P. ook min of meer
officieele opdrachten. Zoo richtte hij in 1914 de Restau-
ratiewagen Ie klasse in voor de Java-Spoorweg Batavia-
Bandoeng en hij vervaardigde in 1917 de Meubelen van de
Kamer van den Minister van Defensie in Den Haag en het
Bureau van den Directeur van Kunsten en Wetenschap-
pen, aldaar. In 1923 werd P. belast met de inrichting van
de Domkerk te Utrecht, en een jaar later richtte hij de
Hal en Raadzaal in van het Stadhuis te Sneek. Voorts
voerde hij nog de volgende opdrachten uit: in 1926 de
inrichting en verbouwing van het interieur der Magazijnen
van Metz & Co N.V. te Den Haag; van 1928-1929 de in-
richting van de Raadzaal en Koffiekamer van het Stad-
huis te Amsterdam; in 1934 de inrichting en verbouwing
van het interieur van Mag. Metz & Co. N.V. te Den Haag;
van 1930 tot en met heden de verzorging van de Kantoor-
meubelen voor het Hoofdbestuur van de P.T.T. te Den
Haag benevens een uitgebreide serie van meubelen voor
Metz & Co N.V. te Amsterdam en Den Haag in de jaren
1924 tot op heden. - P. heeft zich altijd uitsluitend aan
de ontwikkeling van een nieuwe meubel- en interieurkunst
gewijd. Zijn naam wordt dikwijls tegelijk met die van
Berlage en De Bazel genoemd. Jarenlang was hij voorzitter
van de V.A.N.K., waarvoor hij voortreffelijk werk ver-
richtte. Gedurende een jaar was hij Directeur van het
Museum voor Kunstnijverheid in het Paviljoen te Haar-
lem. — P. was in de beginperiode van de herleving der Am-
bachts- en Nijverheidskunsten in Nederland, omstreeks
1900, de vertegenwoordiger van het purisme in de meubel-
en interieurkunst, d.w.z. van de zuivering van het meubel
van de doode historische elementen, het zoeken naar de
eenvoudigste grondvormen en meubeltypen op den grond-
slag van het toen nog levende oude ambacht. - Daarna
volgde een ontwikkeling op deze basis, door verfijnde
profileeringen en plastische vormgeving. - Ten slotte
keerde P. terug tot een rijperen vorm van purisme, de
functioneele gedachte in den eenvoudigsten harmonischen
vorm, aanpassend aan de in den loop der jaren veranderde
moderne productiewijze in het meubelbedrijf en de nieuwe
levens- en woonvormen, met toepassing van nieuwe tech-



nieken en nieuwe materialen. - P. heeft vele groote steden
van Europa bezocht, zooals: Parijs, Londen, Berlijn,
Weenen en Rome en daar o.m. de Musea bestudeerd. -
Hij concentreert zich geheel en al op zijn werk en heeft
daardoor geen speciale liefhebberijen. - Singel 135, Am-
sterdam-C.


