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Roadtrip Zuiderzee
THUISWERKPLEK

Martijn Paulen
LUWTEN
EYE CATCHERS

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met haar eenvoudige vorm,
slimme details en natuurlijke materialen is het een echt Scandinavisch
ontwerp. Ontworpen door de Deense designer Eva Harlou en met liefde
gemaakt in Nederland. Verkrijgbaar als compleet tweepersoons bed
vanaf € 4155,- (incl. hoofdbord, vlakke Auping spiraalbodems en Inizio
matrassen). Kijk op auping.nl/noa
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BEWAAREXEMPLAAR

JAPTH Wheel

STYLING

IITTALA Nappula

JAPTH Wheel

Voor de mooiste woonaccessoires kun je natuurlijk
ook bij ons terecht. Ontdek
onder andere de mooiste
vazen, kussens, plaids en
kandelaars van merken
als Vitra, Alessi, Claudi,
HK Living, Fatboy, Iittala,
String, Rituals en House
Doctor. Vraag eens naar
de mogelijkheden voor
stylingadvies bij jou thuis!
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Industrieel en
Scandinavisch

DESIGN ON STOCK Vilaz

NPROFESS

OO

W
NPROFESS

STUDIO HENK tafel New Classic, eettafelbank Coode, hanglamp Nod
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Bij Kok Wooncenter vind je een eigentijdse collectie
meubelen in de Scandinavische woonstijl. De
merken Hay, Studio Henk, Pode, Bert Plantagie en
Hülsta Now staan uitgebreid gepresenteerd. Maar
ook de zitmeubelen van Bodilson gemixt met de
kasten van String en de eigenwijze items van Zuiver
en Ethnicraft.
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IITTALA Aalto

HAY Bowler
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PODE Turia

STUDIO HENK Ode

PODE Unda en Ova
HAY Revolt Chair
Friso Kramer

HAY AAC Soft

LEOLUX SELECT STORE
LEOLUX bank Rego, tafel Liliom

HAY Pandarine

SPECTRAL BRAND Moodboard
STORE
tv-kast Air

EYYE Puuro

Huizen vol herinneringen
Precies 55 jaar geleden opende Kok Wooncenter de deuren in
Hoogland. Zo’n jubileum is altijd weer een moment dat je met
je team herinneringen gaat ophalen en de balans opmaakt. Wat
hebben we kunnen beteken voor jouw als klant? Wat zouden we
nóg meer voor je kunnen doen? Ontwerper Peter van de Water
zegt in dit magazine iets heel moois, wat daar perfect op aansluit:
‘Als dingen langer meegaan, dan ga je daar als gebruiker aan
hechten. Zeker als je voelt dat ze met aandacht zijn gemaakt, met
mooie materialen en technieken.’
Dat is precies waar wij naar streven als we een interieur maken.
Als een echte kok zorgen we dat we de beste ingrediënten in huis
hebben. Voor een groot deel van eigen bodem, Dutch Design dus.
Op basis daarvan maken we met persoonlijk advies, zorgzame
begeleiding, perfecte montage en aandachtige styling als kers
op de taart een huis dat helemaal naar jouw smaak is. Een huis
waaraan je met heel je hart gaat hechten en dat verknoopt raakt
met de mooiste herinneringen.

Zangeres Luwten komt ook aan het woord in
dit magazine en ze vertelt over haar jeugd in
Amersfoort: ‘We woonden vlakbij Kok Wooncenter.
Daar gingen we regelmatig even kijken, wat ik
altijd leuk vond. Mijn moeder houdt namelijk van
modern design en mooi vormgegeven dingen.’
Juist in een jubileumjaar als dit is het fantastisch
om zulke verhalen te horen. Zoals we die ook
horen van terugkerende klanten. Om te merken
dat je deel bent geworden van iemands dierbare
herinneringen, dat is voor ons het aller mooiste
compliment dat we kunnen krijgen. We hopen
dan ook nog heel veel smaakvolle, persoonlijke
interieurs te mogen maken waar jullie gelukkig van
worden.
Tot snel in onze winkel!

PILAT & PILAT Wybe

1

Moodboard

SELECT DEALER van
DE PLOEG & LUXAFLEX
DE PLOEG gordijnstof Tribe

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een
gratis afspraak!

WOONPROFESSIONALS
Je kunt fantastische meubels in huis halen, maar als er
geen visie achter het totale interieur zit, mis je sfeer,
eenheid en karakter. Allemaal dingen die niet via
internet te bestellen zijn. Net als gerichte aandacht,
persoonlijk advies en maatwerk. Bij Kok Wooncenter
krijg je dat allemaal wél. Met de coaching van onze
ervaren experts wordt je interieur een comfortabele
plek om te wonen, die perfect aansluit op jouw
levensstijl en smaak.
Maak een afspraak met één van onze woonprofessionals.
Bel 033 480 1441 of mail: info@kokwooncenter.nl

HARVINK Forum

DUTCH DESIGN
De liefde voor Nederlands design zit in ons
DNA. Zo hebben wij een uitgebreid aanbod
van vele mooie merken en presenteren een
actuele collectie. Door jarenlange en nauwe
samenwerking zijn wij brand store voor de merken
Leolux, Montis, Arco, Design on Stock, Linteloo,
Auping, Eyye, Bert Plantagie, Pode, Noteborn,
LINTELOO Winston
Pastoe en Harvink.

HÜLSTA Scopia

LINELOO Cubo
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Rank, licht
en flexibel

OTIS  JOHAN VAN HENGEL  2020

Voor Bank Otis zocht Johan van Hengel naar
een ranke, efficiënte vorm. Hij bedacht een slimme
ingreep. De smalle, ‘opgevouwen’ armleuningen
garanderen optimaal gebruiksgemak. Een kleine
knik in de arm verleent de bank karakter en
optimaliseert het comfort dat bij een smal frame

vaak ontbreekt. Otis is een flexibel ontwerp,
makkelijk aan te passen aan specifieke maaten smaakwensen.
Door te variëren met het aantal zitkussens, de
bekleding en het type onderstel, past de bank zich
moeiteloos aan de stijl van zijn omgeving aan.

Een Leolux
is nu wel heel dichtbij

Een echte Leolux is veel bereikbaarder dan u denkt.
Neem nou Flint, met al z’n opties. Een 2,5 zitsbank is er al vanaf € 2.665,Flint ontdek je bij woonspecialisten van Het Origineel. De adviseurs helpen je graag
verder met de spannende mogelijkheden in kleuren, bekledingsmaterialen, varianten en
comfortopties. www.leolux.nl/flint
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Eye Catchers
in het oog springend design
De Zuiderzee
een roadtrip
Cool Stuff 		
gesignaleerd
Dutch DNA: Linteloo
de 'feel good factor'
Oogst van onze klei 						
culinair
Hollandse meesters INTERVIEWS
René Holten, Truly Truly & Peter Van De Water
Luwten INTERVIEW
Muzikante Tessa Douwstra
Dutch Design op de kaart
woonwinkels, musea & hippe buurten
Cool Stuff
gesignaleerd
De thuiswerkplek
het beste advies
Martijn Paulen INTERVIEW
Dutch Design Week
We Love Design, Design We Love
thuis bij onze klanten

40
Het Origineel is opgezet door een selecte groep exclusieve woonwinkels
die uitsluitend origineel design presenteren van topmerken. Binnen dit
platform werken interieuradviseurs en -architecten, topfabrikanten en
-ontwerpers samen om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.
De deelnemende woonwinkels onderscheiden zich met creatieve interieuradviezen, vakkundige ambachtsmensen voor montage en stoffering.
U bent verzekerd van topkwaliteit, prettige service en de beste garanties.
Het Origineel is een kwaliteitskeurmerk!
COLOFON
uitgever: Het Origineel, Euretco b.v. Divisie Wonen
coördinatie: Mieke Stolker, Liesbeth Damen
commissie: Pauline Meijer, Jan Luppes, Paul Hoefsloot, Bart Hoefsloot
redactie: Ruud Houweling, Chris Muyres
tekst & tekstredactie: Chris Muyres
art direction en vormgeving: Ruud Houweling
prepress: Nederlof Repro, Cruquius
met dank aan: Caroline Coehorst, Martijn Paulen, Lianne Slijkhuis,
Marieke van den Berg, Niels Roks
hetorigineel.nl
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in het oog springend design op onze winkelvloer
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1 DESIGN ON STOCK poef Barrell 2 MOLTENI&C fauteuil D154.2 3 SAMSUNG tv The Serif 4 TONELLI Shiki spiegel
5 COR bank Pilotis 6 LABEL fauteuil Gustav 7 FOSCARINI vloerlamp Magneto 8 CASTELIJN tafel Foliant
9 MONTIS eetkamerstoel Back Me Up 10 MONTIS zitgroep Otis
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1 SECTO DESIGN hanglamp Victo 4250 2 ARCO tafel Essenza XL met stoel en bank CLose 3 ARTIFORT eetkamerstoel Beso
4 CASTELIJN kastsyteem Groove XS 5 ARCO tafel Cast 6 MONTIS eetkamerstoel Vico 7 LINTELOO bank Madison
8 ARTIFORT fauteul Soft Facet 9 METAFORM salontafel Nobby 10 VITRA Vlinder Sofa 11 BROKIS tafellamp Bonbori
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1 PODE fauteuil Bibo 2 MOLTENI &C wandsysteem 505 3 LINTELOO bank Park Avenue 4 FLOS buitenlamp Mile
5 SCULPTURES JEUX salontafel 6 BALTENSWEILER vloerlamp Irio S 7 COR fauteuil Sinus 8 COR salontafels Pilotis
9 GELDERLAND bank Prime 10 LEOLUX fauteuil Cream
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1 BROKIS hanglamp Memory 2 DESIGN ON STOCK bank Aikon Lounge 3 RIMADESIO tafel Long Island 4 METAFORM tafel Trefori
5 FSM fauteuil Pavo 6 COR fauteuil Roc 7 ARTIFORT fauteuil Shark Lounge 8 PASTOE sideboard Landscape 9 LABEL fauteuil Gigi soft
10 VITRA Eames Plastic Chair 11 PILAT & PILAT tafel Dirk Jisk 12 LEOLUX bank Rego 13 BEEK kast Cubic
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D E M A K E R S VA N D E S I G N

Castelijn produceert al sinds 1958 op een duurzame
manier de mooiste kasten en tafels. 100% in
Nederland ontworpen en geproduceerd met oog
voor detail door een trots Castelijn team, met de
persoonlijkheid van een familiebedrijf.
Dát maakt een meubel van Castelijn een meubel
waar ook u trots op kunt zijn!

Castelijn Meubelindustrie B.V.
De Lasso-Zuid 25
2371 EV Roelofarendeveen
www.castelijn.nl • info@castelijn.nl

Hindeloopen

Rond de voormalige Zuiderzee liggen adembenemend mooie historische
steden en dorpen. Ideaal voor een roadtrip, die een ode is aan de
schoonheid van ons eigen land.

EEN ROADTRIP
fotografie caroline coehorst
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et afgelopen jaar hebben veel Nederlanders hun eigen ‘kikkerlandje’
herontdekt als vakantieland. Dat is verdiend, want zeker als de zon een
beetje schijnt, is Nederland gewoonweg prachtig. Van het heuvelland
in het zuiden tot de Wadden in het noorden. En van de landelijke
Achterhoek in het oosten tot de Zeeuwse stranden in het westen.
Maar ook het midden van ons land is van grote schoonheid. Neem
het parelsnoer van historische stadjes rond de voormalige Zuiderzee.
Ideaal voor een fantastische roadtrip per auto of (elektrische) fiets. Wel in etappes
uiteraard, want bij elkaar is het een reis van zo’n 400 kilometer. Hier een mooie selectie
van plaatsen die je onderweg tegenkomt, van Medemblik aan de Noord-Hollandse
kant van de Afsluitdijk tot Makkum aan Friese zijde.

MEDEMBLIK - ENKHUIZEN - HOORN
In de kop van Noord-Holland, net onder de Afsluitdijk, ligt Medemblik, de oudste
stad van West-Friesland. Kasteel Radboud uit 1288 getuigt daarvan. Met haar lange
geschiedenis als welvarende markt- en havenstad aan de Zuiderzee is Medemblik een
perfecte plek om de roadtrip te starten. Het rijke verleden is nog af te lezen aan de
prachtige historische gevels. Maar het is geen ingedutte boel. In de jaren 60 vond
Medemblik zichzelf opnieuw uit als watersportcentrum, waardoor er nu veel vertier is,
altijd prettig. Grand Café Locals is een van de vele gezellige plekken om wat tijd door
te brengen. Oost heeft een mooi, hip interieur achter een eeuwenoude trapgevel en
een fijn terras. Wil je serieus culinair dineren, dan is Meijers 2.0 top. Vanuit Medemblik
rijdt een antieke stoomtram van het Stoommuseum naar Hoorn en Enkhuizen. Hiermee
zou je dus een uniek mini-rondje binnen je rondje Zuiderzee kunnen maken.
Monickendam

Met de stoomtram of niet: Enkhuizen, de volgende historische havenstad op de route,
mag je sowieso niet overslaan. Alleen al om het Zuiderzeemuseum, waar heel fraai
zichtbaar wordt hoe het leven rond de Zuiderzee er uitzag voordat de Afsluitdijk de
oevers letterlijk en figuurlijk in rustiger vaarwater bracht. De stad zelf is nog steeds
een plaatje. Tal van 16e-eeuwse gebouwen staan er nog ongeschonden bij, zoals
stadspoort De Drommedaris, de Waag, het stadhuis en de Zuiderkerk. Rond de
Drommedaris en de haven is het heerlijk wandelen en terrasjes pakken. Een aanrader
is het elegante grand café Van Bleiswijk. Maar de leukste plek om wat te drinken en
eten is toch wel het Rijksmagazijn, een klein industrieel gebouw aan de haven, mooi
ingericht en met een heerlijk terras met uitzicht over het IJsselmeer.
Hoorn was voor de VOC de belangrijkste
havenstad in de kop van Noord-Holland. Dat is
nog steeds goed te zien In het monumentaal
mooie centrum. Ook nu is Hoorn nog een
bruisende plaats met een rijk aanbod aan horeca,
winkels en cultuur. Shoppen is een verrassend
genoegen in de ‘Hoornse Straatjes’ (de Nieuwe
Noord, Kruisstraat, Lange Kerkstraat, Nieuwstraat,
Kerkplein, Kerkstraat en Wisselstraat). Te gekke
adressen voor koffie en lunch (ook qua interieur)
zijn bijvoorbeeld Local Hoorn en 30ml Coffee
& Food en De Tuynkamer. Om te gaan eten is
d’Oude Waegh een klassieker in een schitterend
historisch pand. Marque is een sublieme zaak in
een VOC pakhuis uit 1618, waar alle gerechten
even heerlijk smaken als ze ogen. Loft der
Zotheid heeft een hip vintage interieur, je zit er
lekker ongedwongen en het eten is goed. 

Onderweg langs het IJsselmeer

12

The Hoorn Bakery, Hoorn

Een straatje in Medemblik
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VOLENDAM - MONICKENDAM - MARKEN
Als je van Hoorn langs de IJsselmeerdijk naar Volendam koerst, ligt het meer zelf
helaas verscholen achter de dijk, maar je hebt wél steeds uitzicht op het weidse
Hollandse polderlandschap met stolpboerderijen, koeien en knotwilgen. En als de
luchten niet blauw zijn, zijn ze veelal van een Ruysdael-achtige schoonheid, ook niet
verkeerd. Bij Warder is molen De Breek een heerlijke plek voor een, eh, break. Je kunt
er lekker lunchen met streekproducten.
Volendam is dé toeristische trekpleister aan het IJsselmeer. Niet voor niets, want
de beroemde Dijk van dit vissersdorp oogt als een ansichtkaart. Als je even een
haring of iets anders wilt happen buiten de drukke Dijk, ga dan ietsje verderop naar
Paviljoen Smit-Bokkum aan de jachthaven. Hier wordt al sinds 1856 paling gerookt
en geserveerd, naast andere niet te versmaden vis. Het unieke schiereiland Marken
kom je op de route nog tegen, maar eigenlijk is het veel leuker om vanaf Volendam
de veerboot naar Marken te nemen (en weer terug). Omdat het simpelweg het
allermooist is om in Marken aan te komen over het water.

Art Hotel Spaander, Volendam

Vervolg je de weg langs het IJsselmeer, dan bereik je al snel Monnickendam. Al in
1355 kreeg dit plaatsje stadsrechten. Door een aantal branden staat er nog maar
één gebouw uit die tijd: de Speeltoren. Gelukkig heeft het centrum nog steeds
een aantrekkelijk historisch karakter door de vele fraaie panden uit latere eeuwen.
Suitehotel de Posthoorn is fantastisch om te logeren en heeft een restaurant met
Michelinster.
Een dijk verbindt het schilderachtige Marken met het vasteland. Het lijkt hier wel een
openluchtmuseum met al die charmante groene en zwarte houten huizen, waarvan
sommige op palen staan. Loop zeker ook even langs de beroemde vuurtoren het
Paard van Marken uit 1839. Weer terug over de dijk rijd je op weg naar Amsterdam
door het piepkleine lintdorp Durgerdam. Super idyllisch, met aan de ene kant houten
dijkhuisjes geschilderd in de tinten van het water en de wolken en aan de andere kant
een lang lint van zeilboten aan steigers.

Monickendam

Posthuus Kampen
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Marken

HARDERWIJK - NUNSPEET - ELBURG
In het mooie Harderwijk bij het Veluwemeer kom je het liefst met een lege maag, want
deze stad heeft zichzelf op de kaart gezet als Heerlijk Harderwijk. Niet onterecht als
je twee sterrenrestaurants binnen de stadsmuren hebt: De Basiliek en ‘t Nonnetje.
Terwijl ook Ratatouille in de gaten wordt gehouden door Michelin omdat daar
eveneens buitensporig lekker wordt gekookt. Maar dat is nog lang niet alles. Luigis
is een fantastische zaak, alleen al voor de verrukkelijke appeltaart met biologische
koffie. Dikke Dirck is een soort rariteitenkabinet waar je lekker kunt eten maar ook je
ogen uitgebreid de kost kunt geven. Walhalla is een te gekke, hippe strandtent op
een steenworp van het centrum. Bij Patisserie en IJssalon Patrijs is alles een traktatie
om te zien én te proeven. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de
prachtige Middeleeuwse stad zelf en de natuur eromheen.
De rit gaat verder naar Nunspeet, al sinds jaar en dag een
populaire kampeerbestemming vanwege de ligging tussen
de ongerepte natuur van de Veluwe en de stranden van het
Veluwemeer. Camping Saxenheim bestaat al sinds 1920 en is
daarmee zelfs de oudste van ons land. Ook onder kunstenaars
was Nunspeet populair, waarvan het Noord-Veluws Museum
getuigt. Tip: bij Phyllies Chocalat kun je onweerstaanbare
bonbons bestellen bij je koffie. Als het om wonen gaat is
Jeanette’s Brocante een plek waar je verrassende vondsten
kunt doen in een mooie oude schuur.

Harderwijk

Een steenworp verder aan het Veluwemeer ligt de Gelderse
Hanzestad Elburg. Het ommuurde centrum is opgezet volgens
de gulden snede, wat ongetwijfeld bijdraagt aan de schoonheid
ervan. De stadswallen met hun kastanjebomen, de straatjes
met hun keienstoepen, de gevels met hun klassieke ramen
met roeden … het zorgt allemaal voor een subliem plaatje dat
helemáál adembenemend is van bovenaf, als je de 158 treden
van de St. Nicolaaskerk hebt beklommen. Via de Vischpoort
kom je bij de haven, die vol ligt met authentieke botters. Zin in
goeie koffie? Ga dan naar De Plantage, waar je ook de lekkerste
koffiebonen en thee voor thuis kunt kopen. Brasserie aan de
gracht (even buiten de Vischpoort) heeft een perfect gelegen
terras en eigen bier.

KAMPEN – BLOKZIJL

Vintage-winkel in Elburg

Ook het Overijsselse Kampen is een Hanzestad. Hier kun je een
afwisselende stadswandeling maken die voert over de mooie
IJsselbrug en langs de haven, vintage muurreclames die ergens
halverwege de vorige eeuw met de hand zijn geschilderd, tal van
kerken, een historische synagoge, schitterende koopmanshuizen
en stadsboerderijen, fraaie stadspoorten en grachten. Sla zeker
de befaamde koffiebranderij en sigarenfabriek De Eenhoorn &
De Olifant niet over. Brasserie De Smaeck van Campen is een
perfect lunchadres. Café-restaurant De Bastaard heeft een top
terras aan de IJsselkade. Posthuus Kampen is een lunchcafé,
creatief atelier én lifestylewinkel. En het is niet de enige mooie
winkel in de stad. Kampen is absoluut een van de plaatsen op
de route waar je best wat uren kunt genieten. En als je hier
dan toch de tijd neemt, maak dan ook een boottocht over het
Reevediep en door de IJsseldelta. Met een beetje geluk spot je
een zeearend!
Totdat ons land werd vergroot met de Noord-Oostpolder lag
Blokzijl aan de Zuiderzee. Nu niet meer, maar de oude haven
en de schilderachtige straatjes richting de sluis zijn er gelukkig
nog steeds. De haven is tegenwoordig zelfs levendiger dan ooit,
met alle horeca eromheen. Sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis
is natuurlijk dé plek om naartoe te gaan voor echte gourmands.
Loop ook zeker even de prachtige Grote Kerk in en maak dan
een tocht per fluisterboot door natuurgebied de Weerribben of
naar Giethoorn. Ben je op de fiets: die kan mee op de boot! 

Ratatouille, Harderwijk

Kampen
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STAVOREN - HINDELOOPEN - MAKKUM
Van Overijssel gaat de roadtrip door naar Stavoren in Friesland, dat groot werd in de
Middeleeuwen door de handel met Engeland, Frankrijk en Scandinavië. De tijden van
de koopvaart zijn lang voorbij, maar nu is Stavoren een hotspot voor de pleziervaart,
als toegangspoort van het IJsselmeer naar de Friese Meren. Het plaatsje zelf heeft
nog steeds alle karakter van vroeger. Stadsboerderij De Koebrug is een fantastisch
restaurant waar ze Schots koken met ingrediënten uit de regio.
Zo’n tien kilometer boven Stavoren ligt het fraaie Hindeloopen, één van de Friese
Elf Steden. Maar het zou zonde zijn om te wachten op een strenge winter om
hiernaartoe te gaan. Het is namelijk één van de mooiste plaatsjes van Nederland
en volgens de verzamelde Japanse reisagenten zelfs van heel Europa! Hindeloopen
ontstond in de 13e eeuw, bloeide in de 17e en 18e eeuw als centrum van
internationale scheepshandel en lijkt sinds die rijke periode te zijn bevroren in de tijd.
Dat geeft een wandeling door het labyrint van oude straten, grachten en bruggen iets
magisch. Voor liefhebbers van wonen en design is het bijzonder om de traditionele,
handgeschilderde meubels te bekijken, bijvoorbeeld bij meubelmakerij Roosje
Hindeloopen uit 1894. Schaatsfans kunnen hun hart ophalen in het Eerste Friese
Schaatsmuseum, watersporters op het heerlijke strand. Mooie plekken om wat te
eten zijn De Hinde en het idyllische dakterras van De Drie Harinkjes. Bij restaurant
Sudersee komt de verse vangst van de dag op tafel.

Hindeloopen

De laatste stop voor de Afsluitdijk is het charmante Makkum dat een stadswapen
heeft met een gouden zeemeermin, een schip en een kalkoven. Het geeft goed
weer wat Makkum groot heeft gemaakt in de 17e en 18e eeuw: scheepswerven en
aardewerkindustrie. Menig Amsterdams grachtenpand is gebouwd met Makkumse
metselkalk. In de 19e eeuw werd de haven van Makkum onbereikbaar toen de
Zuiderzee verzandde, en daarmee ook de zo succesvolle industrie. Toch heeft
aardewerkbedrijf Koninklijke Tichelaar sinds 1572 weten te overleven en mag
het zich nu het oudste bedrijf van Nederland noemen. In de oude haven liggen
prachtige zeilboten en skûtsjes afgemeerd en Makkum heeft een strand met een boel
watersportmogelijkheden en een hip strandrestaurant: Strandhuys Makkum. Dat is
een perfecte plek om de zon in de Zuiderzee te zien zakken als kroon op de roadtrip. 
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Makkum

Soft Facet introductie
tijdelijk 10% korting*

* Zie www.artifort.com/softfacetactie voor alle actievoorwaarden.

Unique inspiration
for your space

Cloud White

Cotton Blue

FLOWER POWER
Voor Cor Unum maakte ontwerper
Roderick Vos de vaas Colt, die
hem deed denken aan de cilinder
van een revolver. Je kunt hem laden
met tien bloemen. Het water komt
vanzelf in alle buisjes. cor-unum.com

Jong geleerd

COOL STUFF

Als ouders met smaak voed je je kinderen
natuurlijk liefst op met design. Nou, dat
kan met de fraaie Giro Kid’s Collection die
Erasmusbrug-architect Ben van Berkel
ontwierp voor Alessi. eu.alessi.com

vloeibaar goud
Met goede olijfolie
wordt alles lekkerder,
zo simpel is het. Achter
de eersteklas natuurlijke
Italiaanse olijfolie van
Liquido d’Oro schuilt
ook nog eens een
mooi verhaal van een
Nederlandse jongen
die verzeild raakte in
Toscane. liquidodoro.com

sobere schoonheid
Ze zijn eenvoudig van vorm, sober van materiaal en ingetogen van
kleur, maar toch onweerstaanbaar: de betonnen plantenpotten uit de
serie Urban Jungle van Marie Michielssen voor Serax. serax.com

KENDIX Agave gordijnstof
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DUTCH DNA

LINTELOO
LINTELOO Balanced

Dutch Design is wereldwijd een
klinkend begrip. Maar zo
uniform als het klinkt, zo divers
zijn de ontwerpers en merken
onder deze paraplu. Linteloo
is bijvoorbeeld Dutch design met
een haast on-Hollands karakter.
Naar aanleiding van de nieuwe
bank Bold, ontworpen door
de Italiaanse top-designer
Paola Navone, ontrafelen we het
dna van het succesvolle merk.

Toen Jan te Lintelo vijfentwintig jaar geleden
Nederland verraste met zijn visionaire bank Easy
Living, voelde hij feilloos de tijdgeest aan. De Easy
Living was niet strak en gestroomlijnd, maar ultiem
comfortabel op een haast nonchalante manier.
Het was een bank voor het leven, in de meest
brede zin van het woord. Duurzaam, maar vooral
ook ontworpen om een middelpunt te zijn van
het levensgenot in huis. Met royale, comfortabele
meubels als de Easy Living ging Linteloo voor
the feel good factor, zoals ze het zelf noemen.
Dat was on-Nederlands, maar tegelijkertijd was
het precies waar we hier behoefte aan hadden,
getuige het warme onthaal dat de Easy Living
kreeg. En getuige ook het succes van de even
riante als relaxte modellen die Paola Navone
toevoegde aan de collectie van Linteloo. Haar
banken gaven de onderkoelde Nederlandse
designinterieurs een mediterrane sprankeling.
Dat begon met Jan’s New Sofa, waarover Navone
aan Het Origineel vertelde: “Het is een heel
uitnodigende bank waarvan je de hoes kunt
wisselen als de lakens van je bed. Een bank om
op te zitten, slapen, lezen, genieten, leven …”
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THUIS
IN HET
GOEDE
LEVEN
LINTELOO Easy Living

Perfecte imperfectie
Fast forward naar het nu. Feel good is gebleven als een groot
goed waar we met z'n allen naar verlangen. Maar meer dan
ooit ligt de basis daarvoor thuis. Want je huis is het vaste anker
in onze woelige wereld. Het is de beschutte haven waar je het
goede leven kunt inrichten naar jouw behoefte. En waar je het
idee durft los te laten dat alles altijd perfect moet zijn. Als je thuis
deze onbekommerde gemoedstoestand kunt vinden, dan heb je
de ultieme feel good factor te pakken. Bij Linteloo spreken ze in
dit kader over 'de perfecte imperfectie'. Het is een ontspannen
levenshouding waar Navone ook dol op is: “Ik ga liefst op zoek
naar ‘imperfecte schoonheid’ in al haar onverwachte vormen. Mijn
manier van denken over design heeft veel te doen met eenvoud
en handmatige imperfectie. Daarin schuilt altijd schoonheid en
poëzie. Ik neem mezelf ook graag niet te serieus. In alles wat ik
doe is altijd wel een vleugje ironie en plezier aanwezig.”

LINTELOO Bold

De nieuwe Navone
Met bank Bold is er een nieuwe Navone, die opnieuw haast
achteloos aansluit op de tijdgeest. Deze bank maakt van je
huis een plek die fijner, uitnodigender, behaaglijker, relaxter en
comfortabeler voelt. Het ambachtelijke vakmanschap waarmee
het meubel in Italië is gemaakt, behaagt zowel de blik als de tast.
Je kunt er uren in doorbrengen, in goed gezelschap, met lekker
eten en drinken onder handbereik. Of in je eentje, met een mooi
boek. Bold bestaat uit verschillende, schakelbare segmenten die
een persoonlijke opstelling mogelijk maken. Het royale ‘eiland’element is om meteen verliefd op te worden. Het vormt de ideale
afronding van de bank, maar kan ook los staan als een poef. Bold
is een nieuwe Navone voor het nieuwe nu.
Kijk voor meer informatie over bank Bold en andere nieuwe items
van Linteloo op linteloo.com.
Het interview met Paola Navone is te lezen op
hetorigineel.nl/designer-paola-navone.

Paola Navone
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Comfortabel tafelen
EETKAMERSTOEL GUSTAV JUNIOR | Peter van de Water
Onze Gustav modellen zijn geïnspireerd op het Tsjechisch kubisme: grafische
lijnen en open hoeken gecombineerd met een zachte binnenkant. Gustav Junior
is een stijlvolle, comfortabele eetkamerstoel om nog uren in te blijven natafelen.
Uitvoerbaar met vast- of draaionderstel en in diverse combinaties met stof en leer.
Uitvoering foto: Leer buitenzijde Yak Brown | Stof binnenzijde Stonewashed LinenPetrol | Onderstel: Draai Oxide. Gustav is ook verkrijgbaar als fauteuil en barstoel.

Handmade originals from Holland
3rd generation furniture makers

LABEL.NL

culinair

Oogst van
onze klei
Hier in Nederland leven we met de voeten in de klei van
een vruchtbare rivierdelta. Toch lijken we de band met
de rijke oogst daarvan een beetje te zijn kwijtgeraakt.
Onder het motto ‘zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als
nodig’ laat Laura de Grave zien dat de ondergewaardeerde
Nederlandse keuken een boel lekkers te bieden heeft.
De Grave is culinair journalist, presentator bij onder meer
24Kitchen en schreef eerder Amsterdam kookboek en
Nederland kookboek. Daar is nu bijgekomen Lekker lokaal
– vegetarisch & simpel koken met Nederlandse producten.
Hier alvast een heerlijk voorproefje uit haar nieuwe boek:
peer met kaas uit je eigen regio.

FOTOGRAFIE: JAN BARTELSMAN

Peer met kaas
voor- of nagerecht
4 personen

Dit gerecht met peer en kaas is een leuk
en eenvoudig voor- of nagerecht. Door
de peer op lage temperatuur te bakken
in de olie, wordt hij extra zoet doordat de
natuurlijke suikers erin karamelliseren.
Héél lekker in combinatie met aangelengde
appel- of perenstroop en je favoriete lokale
kaas.
1. Snijd 2 peren met schil in vieren. Verwijder
het klokhuis. Verhit 2 el walnootolie in een
koekenpan op laag vuur. Bak de peren ca.
15-20 min., totdat ze gaan karamelliseren.
Keer regelmatig, zodat dat alle kanten van
de peer goudbruin kleuren.
2. Meng ondertussen 1 el appel- en/of
perenstroop met 1 el water met een garde in
een klein kommetje, totdat vrijwel alle klontjes
weg zijn. Snijd 4 basilicumblaadjes fijn.
3. Snijd 40 g Nederlandse kaas naar keuze
(zoals oude Goudse kaas, Edammer, oude
schapen- of geitenkaas of blauwe kaas)
in vier stukken. Leg de gebakken peren
eventueel op 20 g rucola (laat rucola
achterwege als je de peer met kaas als
nagerecht serveert). Serveer met de kaas.
Besprenkel met de aangelengde appelen/of perenstroop en 1 el walnootolie.
4. Verdeel de basilicumblaadjes erover.
Bestrooi met peper en zout naar smaak.

Laura de Grave
Lekker lokaal
vegetarisch & simpel koken
met Nederlandse producten
Xander Uitgevers €29,99
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“ Zelfs tijdens het hardlopen ben ik
aan het ontwerpen in mijn hoofd”

ARTIFORT Shark Lounge

HOLLANDSE MEESTERS

RENÉ HOLTEN
ARTIFORT Mare

HET ORIGINEEL 24

René Holten (1961) studeerde eerst
architectuur en rondde vervolgens de
Design Academy af. Hij werd onder meer
bekend met zijn tijdloze ontwerpen voor
Artifort, zoals de succesvolle bankenserie
Mare, en zijn elegant minimalistische
sanitair voor Clou.
Je studeerde cum laude af aan de Design Academie, wat is het
belangrijkste dat je daar hebt geleerd?
“Mijn afstudeerproject was een naaimachine voor Pfaff. Qua
ontwerp was de futuristische machine heel geslaagd, alleen was ie
te kostbaar en complex om in productie te nemen. De les daarvan
was dat je als ontwerper iets moet bedenken wat produceerbaar
is voor een goede prijs. Desondanks vond ik het loskomen als
mens en ontwerper het aller belangrijkste wat ik op de academie
heb geleerd. Het ontdekken hoe je je eigen creativiteit kunt
aanboren, hoe je vrijheid in het ontwerpen bij jezelf kunt vinden
en ontwikkelen.”
Artifort werd al snel een van je belangrijkste opdrachtgevers,
wat trok jou aan in dat bedrijf?
“Hun prachtige designhistorie en het gevoel dat hun ontwerpdna bij mij past. Dat gevoel is moeilijk uit te leggen, we hebben
daar nog steeds wel eens gesprekken over. Het heeft in elk
geval te maken met de Artifort-stijl die is ontstaan in de jaren 60
met Pierre Paulin en Jeffrey Harcourt. Veel mensen vinden dat
mijn ontwerpen iets sculpturaals hebben. Dat kan kloppen, want
voor mij is ontwerpen en beeldhouwen één en hetzelfde. Voor
Paulin moet dat ook gegolden hebben, hij was zelfs opgeleid als
beeldhouwer. Paulin is in mijn beginjaren echt een inspiratie voor
mij geweest.”
Betekent dat ook dat je veel handmatig werkt?
“Toen ik begon, gebeurde alles sowieso nog zonder computer.
Dus ik maakte de modellen voor mijn meubels zelf. Op die manier
kon ik op ware grootte exact de juiste zitpositie bepalen en alle
rondingen en ondersteuningen op de millimeter bijschaven. Van
die ervaring heb ik nog steeds veel profijt. Een 3d-model dat op
basis van een computertekening wordt gemaakt, zul je namelijk
evengoed nog met de hand moeten verfijnen, als je het goed wilt
doen. Het ontwerpen zelf doe ik niet op papier of op een scherm,
maar voor 95% in mijn hoofd. Zelfs als ik met de hond aan het
wandelen ben of een rondje hardloop, kan ik in mijn hoofd nog
eindeloos ontwerpen zitten aanpassen. De computer gebruik ik
pas als ik het ontwerp al bijna klaar heb.”

CLOU First wastafel

Veel van je ontwerpen gaan al lang mee, denk
je dat dat te maken heeft met die zorgvuldige
manier van werken?
“Nou, wat wel heel leuk is – dat hoor ik terug
van winkeliers – is dat klanten in eerste instantie
hun oog laten vallen op bijvoorbeeld mijn
eetkamerstoelen omdat ze ze mooi vinden.
Vervolgens gaan ze zitten en zijn verrast door het
comfort. Dan roepen ze: deze wordt het! De stoel
Shark is een goed voorbeeld. Het is een model
dat langzaam steeds beter is gaan verkopen,
boven verwachting goed eigenlijk. Dat is een
mooi compliment van de klant, want die bepaalt
uiteindelijk het succes van een ontwerp. De Shark
is er sinds kort zelfs als fauteuil, omdat daar om
werd gevraagd.”
Waar ben je nu mee bezig?
“Laatst heb ik een uitstapje gemaakt naar mijn
architectonische roots, toen ik de Andrieskapel
in Maastricht helemaal verbouwde tot woon- en
werkruimte voor mezelf en als galerie. Dat was
fantastisch om te doen. Verder ben ik nu onder
meer als een soort kunstenaar bezig met een serie
objecten tussen meubels en sculpturen in. Puur
voor mezelf. Mede door corona kreeg ik daar wat
tijd voor. Het mooie is dat ik hierdoor een nieuwe
creatieve vrijheid in het ontwerpen heb gevonden.”
reneholten.nl andrieskapel.nl

ARTIFORT Mare

ARTIFORT Shark
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“ Elke opdracht die we aannemen,
doen we met heel ons hart”
HOLLANDSE MEESTERS

JOEL & KATE BOOY

LEOLUX Pallone (styling)

FOTO: ALEXANDER POPELIER
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GELDERLAND 10010 Prime (ontwerp)

Het Australische designers-echtpaar Joel en
Kate Booy (beide 1981) richtte 6 jaar geleden
studio Truly Truly op in Rotterdam. In 2020
werden ze aangesteld als art-directors
van Leolux. Ze gaan ontwerpen voor het
Venlose familiebedrijf, maar nemen ook de
complete visuele communicatie op zich. Het
Origineel sprak met Joel Booy.
Waarom kwamen Kate en jij naar Nederland, terwijl jullie
beide een mooie carrière hadden opgebouwd als grafisch
ontwerpers in Australië?
"Ik worstelde er al een tijdje mee dat ik grafisch ontwerp wat te
tweedimensionaal vond. Het gaf me niet genoeg bevrediging
meer. Dus wilde ik weer gaan studeren, om 3d-ontwerper te
worden. De Design Academie in Eindhoven was wat mij betreft
de allerbeste optie. Dus verkochten we ons huis en verhuisden
naar Nederland. Het was behoorlijk improviseren. We hadden
hier een klein appartement met een zaagtafel in de keuken. Op
een bepaald moment was Kate de afwas aan het doen met een
stofmasker voor omdat ik moest zagen om een opdracht voor de
Design Academie af te krijgen. Maar goed, het is gelukt om af te
studeren, waarna we studio Truly Truly begonnen."
Wat is het belangrijkste dat je op de Design Academy hebt
geleerd?
"Om te focussen op mijn eigen fascinaties. Als grafisch ontwerper
moest ik denken vanuit het perspectief van de klant. Op de
Design Academy moet je dingen zó snel doen, dat je wordt
gedwongen om te vertrouwen op je instinct. Wat fascineert jou
hierin? Wat inspireert je? Dát moest je maken, want je had geen
tijd om alles te analyseren en uit te denken."
Waar komt de naam Truly Truly vandaan?
"Die hebben we gekozen omdat we ons in ons werk laten
leiden door alles waarin we geloven. Zoals het bewaren van
artistieke integriteit, de best mogelijke kwaliteit leveren, de
hoogst mogelijke duurzaamheid nastreven en de dingen zo mooi
maken als we maar kunnen. We hebben onze studio nu zes jaar
en elke opdracht die we hebben aangenomen, deden we met
heel ons hart, nooit halfslachtig. Naar mijn overtuiging is dat de
belangrijkste reden waarom we zijn gekomen waar we nu staan."

LEOLUX Papageno (styling)

Voelen jullie jezelf inmiddels Dutch designers?
"Ja, dat zijn we op onze eigen manier wel
geworden, denk ik. Typisch Dutch Design is
bijvoorbeeld een bijna kunstzinnige benadering
van materialen en processen, om op basis daarvan
iets bruikbaars te maken. Dat is zoals wij ook
heel graag te werk gaan. Er zit veel inventiviteit
in Dutch Design, het zijn vaak functionele
kunstwerken als het ware. Dat geldt naar mijn idee
ook voor ons werk."
Heeft Australië een designcultuur zoals hier?
"Nee, in Nederland is er een heel brede interesse
in creativiteit en cultuur. In Australië is dat minder
sterk. Naar andere dingen gaat meer aandacht
uit, zoals sport. Dat is een heel andere vibe. Voor
mijn afstudeerproject ging ik naar een bedrijf dat
is gespecialiseerd in poedercoating. Ik liet de
eigenaar mijn plan zien en vroeg of hij mij kon
helpen. Hij zei meteen: 'wauw, te gek, zoiets heb
ik nog nooit gedaan, kom vrijdagmiddag langs,
dan mag je de machines gebruiken om te kijken
waar dit creatieve avontuur toe leidt'. In Australië
is zoiets moeilijk voorstelbaar. Bij Leolux kunnen
we ook met zulke bevlogen vakmensen werken,
omdat hun fabriek gewoon in Nederland is, dat is
fantastisch."
Wat zou je heel graag nog eens willen
ontwerpen?
"Hm, we hebben het zo druk gehad dat ik nu heel
graag een vakantie zou willen ontwerpen."

Hoe is het om als buitenstaander te werken voor een
familiebedrijf als Leolux?
"Misschien is het wel een voordeel omdat we dingen kunnen
zeggen die je binnen een familie niet wilt zeggen. Uiteindelijk
gaat het erom dat je vertrouwen hebt in elkaar en dat je je goed
voelt bij elkaar. Voordat we de knoop doorhakten om met Leolux
in zee te gaan, hebben we veel gesprekken gevoerd en een
zorgvuldige visie uitgewerkt. Het bleek eigenlijk al snel dat we
elkaar heel goed liggen."
Jullie zijn zelf in feite ook een familiebedrijf ...
"Haha, dat klopt. De taakverdeling tussen Kate en mij verloopt
heel natuurlijk. Ontwerpen is een zaak van iets bedenken, daarop
reflecteren, het beter maken, er opnieuw over praten, het
ontwerp weer aanpassen enzovoort. Onze ego's spelen daarin
geen rol, we vatten elkaars commentaar niet op als kritiek. Ook
het commentaar van opdrachtgevers niet trouwens. We streven
steeds samen naar het beste."
LEOLUX Cream (ontwerp)
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“Ik blijf leren, het beste
moet nog komen”
HOLLANDSE MEESTERS

PETER VAN DE WATER

LABEL Gustav Jr.

FOTO: CAROLINE COEHORST
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CASCADE Kendo

Esthetische eenvoud en constructief vernuft
vallen samen in de ontwerpen van Peter
van de Water. Neem stoel Gustav voor
Label, bank Sett voor Gispen of kapstok
Kendo voor Cascando. Het zijn tijdloos
mooie ontwerpen, waarin duurzaamheid
ook altijd een belangrijk uitgangspunt is.
GISPEN Sett

Wat is voor jou de essentie van een goed ontwerp?
"Alles wat ik maak, moet een mensenleven lang mee kunnen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat een meubel te repareren moet zijn,
mocht een onderdeel stuk gaan. Als dingen langer meegaan, dan
ga je daar als gebruiker aan hechten. Zeker als je voelt dat ze met
aandacht zijn gemaakt, met mooie materialen en technieken. Ik
zal dus ook niet snel iets ontwerpen wat heel modisch is of sterk
op een trend zit. Ik ga voor tijdloosheid."
Leerde je op de academie al om duurzaam te ontwerpen?
"Toen ik in 1994 afstudeerde aan de kunstacademie Sint Joost
in Breda was dat nog helemaal geen thema. Het ontstond bij mij
destijds vanuit mijn liefde voor vintage meubels. Designmeubels
die mooi oud zijn geworden. Toen had bijna niemand daar nog
interesse in. Ik kocht bijvoorbeeld voor een paar tientjes mooie,
gebruikte Pastoe-stoelen. Die zijn zó goed gemaakt, ik heb ze
nog steeds! Zulke meubels zijn voor mij altijd een belangrijk
ijkpunt geweest."
Wat betekent de Dutch Design Award die je vorig jaar won
voor je?
"Ik kreeg de award voor een nieuwe versie van bank Sett, die
ik een tijd terug al ontwierp voor Gispen. We hebben daar
een circulaire versie van gemaakt, met onder meer gerecycled
plastic van Gispen zelf. Dat project heeft me veel nieuws geleerd
over innovatieve technieken die kunnen bijdragen aan verdere
verduurzaming van de meubelindustrie. Dus dat juist die circulaire
versie van de bank de award kreeg, vind ik heel waardevol. Ik heb
nu bij een grote nieuwe klant zelfs in mijn royaltycontract laten
opnemen dat hij verplicht is om optimale duurzaamheid na te
streven bij mijn producten."

Wat doe je als je weer een frisse blik wilt krijgen?
"Het afgelopen jaar werkte ik 20 jaar als
zelfstandig ontwerper. Voor mij was het heel goed
om daar bij stil te staan. Niet door blijven razen,
maar even de balans opmaken en een streep
trekken. Dat ruimt ontzettend op in je hoofd. Op
een andere manier helpt het om te reizen. Zo
ging ik een tijdje terug naar Japan. Ik houd van
eenvoud, van dingen die met veel aandacht zijn
gemaakt van mooie materialen. Dat zie je daar
overal. Bijvoorbeeld in mijn kapstok Kendo zie
je dat weer terug. Dat ontwerp gaat over één
detail, namelijk hoe de stokken elkaar ontmoeten.
Die ontmoeting is niet alleen mooi maar ook
constructief."
Wat is een les die je jonge ontwerpers zou
meegeven?
"Als ik naar de Design Week ga, zie ik vaak een
aandoenlijk fanatisme van ontwerpers die een
prachtig idee hebben gepresenteerd en daar
over waken als een hen over haar kuikens. Van
mijn eigen eindexamen kan ik me ook nog goed
herinneren dat er zoveel bloed, zweet en tranen in
zat, dat het een enorme lading kreeg. 'Dit briljante
ontwerp moet het voor mij gaan doen,' denk je
dan. Maar een ontwerper heeft helemaal niks
aan één goed bedenksel, je moet een constante
stroom van ideeën op gang kunnen brengen. Dus
zeg ik vaak tegen jonge ontwerpers: klamp je niet
vast aan die ene vondst, blijf vrij in je hoofd."

Een moderne klassieker van jouw hand is fauteuil Gustav voor
Label, hoe is die ontstaan?
"Ik had thuis de fauteuil Butterfly staan, die Label-oprichter
Gerard van den Berg ooit ontwierp voor Montis. Het comfort
daarvan sprak me enorm aan. Het is een soort nest waar je
helemaal in kunt kruipen in verschillende houdingen. Door een
stuk karton te vouwen, probeerde ik een eenvoudige vorm te
vinden met datzelfde beschermende comfort."
Ontwerp je vaker meteen met je handen in drie dimensies?
"Altijd eigenlijk. Ik schets ruwe ideetjes achterop enveloppen,
bierviltjes en zo. Op basis daarvan ga ik kleine modellen
maken, dan gaat het meteen leven. Ik heb mijn hele jeugd
bouwpakketten gemaakt en daar ben ik eigenlijk nooit mee
gestopt. Ontwerpen is voor mij echt knutselen, fröbelen, denken
met mijn handen."

LABEL Gustav
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Luwten
de stijl van

Muzikante Tessa Douwstra alias Luwten
maakt haar liedjes bijna als een ontwerper.
Ze schetst, onderzoekt, experimenteert
en schaaft om haar muziek vorm te geven
en te perfectioneren. Ze heeft niet alleen
een uniek oor voor muziek, maar ook een
origineel oog voor alle visuals eromheen.

Wat drijft jou als muzikant?
“Ik herinner me dat ik als kind een blokfluit kreeg. Daarmee ging
ik meteen zelf liedjes verzinnen. Vervolgens kreeg ik een gitaar,
daar kwamen ook meteen weer eigen liedjes van. Het instrument
zelf vond ik dus nooit zo boeiend, maar wél wat je ermee kunt
maken. Dingen maken in het algemeen, dat vond ik altijd te gek.
Zo maakte ik bijvoorbeeld ook tv-programma’s met een camera
die ik thuis vond. Daarvoor schakelde ik dan vriendinnetjes in,
maar ik begreep nooit waarom zij het niet net zo serieus namen
als ik. Ik kon er totaal in opgaan en eindeloos mee bezig zijn.
Zingen ontdekte ik door het kerkkoor in Amersfoort waar ik vanaf
mijn zesde op zat. Daar merkte ik dat ik zingen heel lekker vind
om te doen en dat je met je stem mensen kunt raken, wat mij dan
ook weer iets deed. Uiteindelijk ben ik popmuziek gaan studeren
aan het conservatorium van Rotterdam. Ook daar ging het me
echt om het maken, het creatief zijn. Dat is voor mij de motor van
alles … het blijven zoeken naar nieuwe muziek en daarin zo eerlijk
mogelijk blijven naar mezelf. Om dat gaande te kunnen houden,
dat is mijn droom.”

Hoe heb je je eigen stijl in de muziek gevonden?
“Dat is een lang proces geweest en het is ook
iets wat steeds verandert en in beweging blijft. Ik
weet niet waar ik ga uitkomen, alleen al omdat ik
niet weet waar het precies vandaan komt wat ik
maak. Er zijn een paar muziekstromingen waarnaar
ik altijd terugkeer: elektronische muziek zoals die
van Beatrice Dillon, minimal van componisten
als Steve Reich en Kaitlyn Aurelia Smith, singersongwriters zoals Big Thief, Feist, Aldous Harding,
maar ook Nina Simone en tot slot neo-soul zoals
Moses Sumney, Erykah Badu en Solange maken.
Die werelden verenig ik in me, maar niet heel
bewust. Ik denk dat je een soort zeef bent waar je
alles in gooit. Er druppelt iets uit aan de onderkant
en dat is dan wie je bent. Je hebt er geen controle
over, ik in elk geval niet. Wat eruit komt, komt
eruit. Iemand zei ooit tegen mij: je maakt nooit
de muziek die je zou willen. Dat snap ik wel. Het
wordt nooit precies dat wat je voor ogen had.
Het is steeds weer zoeken tot er iets ontstaat en
hopelijk klopt het resultaat dan bij wat je voelt.”

Je hebt visueel ook een eigen stijl ...
“Luwten is naast muziek ook beeld, ik probeer
er een totaalervaring van te maken. Om dat te
bedenken, is iets waar ik veel plezier aan beleef.
Het afgelopen jaar heb ik dat echt ontdekt, toen
door corona alle optredens vervielen. Dat gaf
me de tijd en ruimte om me veel meer te gaan
bezighouden met het visuele. Ik merkte dat ik het
leuk vond en er veel ideeën over had: de cover art,
de videoclips, zelfs instagram. Het streven is altijd
om dat allemaal te laten kloppen als één verhaal.
Daarom besteed ik er heel veel zorg aan, samen
met mijn fotograaf, vormgeefster en regisseur. Het
lijkt me te gek als ik over tien jaar een aantal albums
heb om dan een tentoonstelling te kunnen inrichten
met al het beeld dat we daarvoor hebben 

Rechts: Tessa in haar atelier met het slaapkamerkastje dat van haar oma is geweest.
FOTOGRAFIE: CAROLINE COEHORST
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“Als mijn muziek op beide
manieren beweegt, dus ook
emotioneel raakt, dan is dat
het grootste compliment
dat je kunt krijgen wat mij
betreft.”
gemaakt. Die kwaliteit hoop ik dat het heeft. Dat het artwork op
zichzelf kan staan.”
Je zegt ‘zelfs instagram’, heb je weinig met social media?
“Social media vond ik altijd veel gedoe, ik had er niet per se
plezier in. Wat me er erg aan tegenstaat, ook aan advertenties,
is dat het is bedacht om je in actie te laten komen: ‘check dit!’,
‘koop dat!’ Zelf ontkwam ik uiteindelijk ook niet aan instagram.
Maar ik ben het gaan zien als een soort museumpje waarin ik mijn
eigen zaal inricht. Ik ben één van de zalen op internet en ik mag
zelf kiezen wat ik daar ophang. Ik mag ook dingen weghalen en
vervangen door iets anders. Sinds ik het op die manier bekijk, kan
ik er beter mee omgaan.”
Heb je ook een eigen woonstijl?
“Nee, mijn huis is een ratjetoe, ik geef geen prioriteit aan hoe
het eruit ziet. Ik besteed mijn geld liever aan uit eten en dat soort
ervaringen. Ik heb altijd vrij nomadisch geleefd, dus ik heb ook
niet zoveel. Er is een antieke kast die altijd bij mijn ouders in huis
stond en die ik steeds meeneem. En in mijn atelier staat een
slaapkamerkastje met spiegel dat van mijn oma is geweest. Een
paar van dat soort dingen met herinneringen vind ik leuk om te
hebben.”
Je bent nota bene opgegroeid in een straat met een grote
designwoonwinkel …
“Inderdaad, we woonden vlakbij Kok Wooncenter in Amersfoort.
Daar gingen we ook best regelmatig even kijken, wat ik altijd leuk
vond. Mijn moeder houdt namelijk van modern design en mooi
vormgegeven dingen.”
Maar jij zelf niet, terwijl je muziek, je art work, je video’s, je
instagram en je uiterlijk allemaal een uitgesproken esthetiek
hebben?
“Haha, nee. Hoewel ... Ik realiseer me nu opeens dat ik toch één
duidelijke fascinatie heb als het om interieurs gaat. Al zie je dat
niet terug in mijn huis. Ik houd namelijk enorm van space age
design. Jaren 60, doorzichtig, kunststof … die sciencefiction-stijl.
Zoals ik er zelf ook wel een beetje uitzie. Dat komt door de films
die ik kijk. Ik ben gek op sciencefictionfilms en zeker ook op de
styling ervan. Laatst keek ik bijvoorbeeld de serie Devs van Alex
Garland, die ook de film Ex Machina maakte. Bij elk shot dacht ik:
wauw, dit ziet er fantastisch uit! Misschien ben ik dus toch meer
met design en interieur bezig dan ik wist! Futuristische dingen
kunnen trouwens vaak ook iets ouderwets hebben, dat vind ik het
mooist. Het beeld dat we nu hebben van de toekomst, is eigenlijk
al ontstaan in de jaren 50 en 60. Futuristische vormgeving is op
een bepaalde manier dus al best oud, wat heel grappig is.”
De beeldtaal van je nieuwe album heeft ook iets futuristisch ...
“Dat kan wel kloppen. Het nieuwe album heet Draft, wat
zowel ‘schets’ als ‘tocht’ betekent. ‘Schets’ omdat ik denk

dat het belangrijk is jezelf niet als ‘af’ te willen
presenteren. ‘Tocht’ naar de wind die je voelt als
de voordeur open gaat en er iemand thuiskomt.
Ik wilde meer openlijk experimenteren en
samenwerken en kijken wat die ‘tocht’ met me zou
doen. Vanuit die gedachte kwam ik op het idee
om naar de TU in Delft te gaan, waar ze allemaal
experimenten doen in windtunnels. Ze lieten me
waanzinnige foto’s zien van tests met raketten.
Daarin waren de luchtstromen met kleur zichtbaar
gemaakt. Die foto’s vind ik zó fantastisch, ik kan
er uren naar kijken. Er komen er een paar in het
artwork bij het album. De cover van het album
hebben we zelf geschoten in de windtunnel, dat
was ook te gek.”
Dat gestroomlijnde is dus iets waarbij je je thuis
voelt?
“Ja, ik houd ervan als je een verhaal terugbrengt
tot de essentie. Dat er een duidelijk thema is
waarmee alles samenhangt. Het is de kunst van
het weglaten. Met zo min mogelijk uitdrukken wat
je wilt vertellen. Dat doe ik ook in mijn video’s.
De wereld is vol met snelle hapsnap dingen, dus
ik vond het een uitdaging om iets heel simpels
te maken en mensen daarmee over te leveren
aan zichzelf. In twee van mijn clips heb ik bijna
stilstaand beeld gebruikt. Airport is bijvoorbeeld
een video waarin ik op de grond lig terwijl er
allemaal schaduwen over me heen bewegen. Heel
langzaam zoomt de camera uit en dan zie je pas
dat het vliegtuigen zijn die overvliegen. Je moet
dus echt lang blijven kijken voordat er iets ontstaat
waaraan je betekenis kunt geven.”
Wat is het grootste compliment dat iemand je
kan geven over je muziek?
“Dat mijn muziek iemand beweegt, in beide
betekenissen van het woord. In het Engels klinkt
het net even mooier als iemand zegt: ‘it moves
me’. Voor mijn nieuwe album was het echt een
uitgangspunt om te zorgen dat mensen er ook
letterlijk niet bij stil kunnen blijven staan. Ik wilde
er meer beats in brengen. Afgelopen zaterdag
had ik voor het eerst sinds een jaar een show.
Ik speelde een paar nieuwe liedjes en zag dat
mensen inderdaad gingen bewegen. Ik vind dat
heel mooi, want het betekent dat mensen zich vrij
voelen. Maar als mijn muziek op beide manieren
beweegt, dus ook emotioneel raakt, dan is dat is
het grootste compliment dat je kunt krijgen wat
mij betreft.” 
ALBUM

Luwten
Draft
verschijnt begin 2021

luwten.com
INSTRAGRAM

@luwten

Leo Blokhuis
Blauwe zomer
Uitgeverij Ambo | Anthos
ISBN: 9789026348082
leoblokhuis.nl
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De nieuwe eyecatcher in uw interieur

Nubus® Shades
Nubus ® Shades bestaan uit paneel- en rolgordijnen en zijn gemaakt van
hoog waardig en modern kunst stof. Nubus ® Shades worden afgewerkt
met aluminium baleinen, voor een chique uit straling.
4 unieke structuren
Nubus ® Shades hangen prachtig en zorgen voor een mooie lichtfiltering
in huis. Er zijn 4 structuren, ieder met een eigen unieke uit straling.
Daarnaast zijn er een vijf tal tijdloze dessins. Beiden zijn leverbaar in een
kleurenserie met serene naturellen en prachtige heldere kleuren als
blauw, terra en geel.
Het is mogelijk om te kiezen voor een af wijkende baan in uw rolgordijn
of een af wijkend paneel in uw paneelgordijn. Er zijn talloze mogelijkheden om uw per fecte Nubus ® Shade samen te stellen.
Met recht de nieuwe eyecatcher in uw interieur!

Ga voor meer inspiratie naar nubus.sunway.nl

Dutch Design op de kaart
NEDERLANDSE MAKERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Arco Winterswijk
Artifort Schijndel
Auping Deventer
Castelijn Roelofarendsveen
De Ploeg Helmond
Forbo Assendelft
Gelderland Culemborg
Harvink IJsselstein
Label Raamsdonksveer
Leolux Via Creandi Venlo
Linteloo Zeist
Millenerpoort Sittard
Montis Dongen
Pastoe Houten
Spectrum Eindhoven

DE WINKELS VAN HET
ORIGINEEL
Staan in het wit door het land.

BIJZONDERE
PLEKKEN VOOR
DESIGNLIEFHEBBERS
Strandarchitectuur
Langs de stranden van
Zeeuws-Vlaanderen kun je
een architectuurwandeling
maken, zo mooi ontworpen
zijn de strandtenten daar
tegenwoordig. Strand Ruig,
Paviljoen Puur en Dok 14
bij Cadzand zijn mooie
voorbeelden. Net als de
onweerstaanbare strandhuisjes
even verderop bij NieuwvlietBad en bij Groede.

LocHal Tilburg
Creatieve hub op een
spectaculaire industriële
locatie. met onder meer het
geweldige Stadscafé. lochal.nl

Strijp S
Voormalig Philips-terrein in
Eindhoven waar jaarlijks de
Dutch Design Week wordt
gehouden. Je vind er allerlei
creatieve winkels en horeca.
strijp-s.nl

Cor Unum
Een befaamd keramisch
atelier in ‘s-Hertogenbosch
waar ontwerpen van tal
van bekende designers
worden gemaakt door
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. De
rondleidingen hier zijn een
inspirerende belevenis. corunum.com
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Studio Works Amsterdam

Buitenplaats Doornburgh

Café & Collectie de Groen

De nieuwe stek van Stefan
Scholten (van Scholten &
Baijings) is een voormalig
gemaalcomplex met
ommmuurde tuin naast het
Rijksmuseum in Amsterdam.
De tuin is ontworpen
door Piet Oudolf. Het
is de bedoeling dat het
hier een ontmoetingsplek
wordt voor ontwerpers en
designliefhebbers.
We kunnen niet wachten!

Dit klooster aan de Vecht is
recentelijk omgetoverd tot
een expositieruimte voor
eigentijdse kunst, design en
fotografie. Je vindt er ook het
heerlijke restaurant De Drie
Zusters. Tip: elke zaterdag
is er een rondleiding door
de priorij, een hoogtepunt
van minimalistische Bossche
School-architectuur.

Het interieur met vintage
design is super smaakvol, maar
het eten is hier echt helemaal
fantastisch. In hetzelfde pand
vind je Collectie de Groen,
een prachtige kunstgalerie.
cafedegroen.nl collectiedegroen.nl

Leolux

studioworksamsterdam.com

Groninger Museum

NXT

Alleen al voor de vrolijke
architectuur van Alessandro
Mendini. groningermuseum.nl

Het Leolux Visitor Center
organiseert rondleidingen
door de meubelfabriek waar je
kunt zien hoe hoogwaardige
meubels van begin tot
eind worden gemaakt door
ambachtslui gewoon hier in
Nederland. leolux.nl

DOT

Missiemuseum

Een 3D-koepelbioscoop/
planetarium in de stad
Groningen dat zowel van
binnen als van buiten
spectaculair is. Er is ook een te
gekke hippe gastrobar en een
terras met strandtentgevoel.

Als je toch in de buurt bent,
neem dan een kijkje in het
Missiemuseum in het mooie
Maasdorpje Steyl. Het is een
uniek rariteitenkabinet waar
de tijd stil heeft gestaan.

In Amsterdam-Noord vind
je dit spectaculaire nieuwe
belevingsmuseum met digitale
kunst op de grens van techniek
en wetenschap. nxtmuseum.com

Het Hembrugterrein
Van 1895 tot 2003 maakte het
leger hier in Zaandam wapens
en munitie. Nu is het terrein
ontwikkeld tot stadspark met
in de oude gebouwen en
werkplaatsen allerlei winkels,
horeca , galeries, creatieve
studio’s en een food market.
hembrugterrein.com

Zwaanshalskwartier
Het Zwaanshalskwartier in
Rotterdam is een nieuwe
hotspot voor mode, design,
interieur, vintage, food en
kunst. Het bruist hier van de
frisse initiatieven. Sla hier
zeker Brouwerij Noordt niet
over, in een schitterende oude
brandweerkazerne, verstopt
achter de huizen aan de
Zaagmolenkade.

buitenplaatsdoornburgh.nl

dotgroningen.nl

Hunebedden
Als je er nog nooit bent
geweest, bezoek dan echt
een keer de hunebedden en
laat je overrompelen door
deze unieke prehistorische
architectuur.
hunebedcentrum.eu

Blokhuispoort
Indrukwekkende voormalige
gevangenis in Leeuwarden, die
is omgebouwd tot creatieve
hub met hippe horeca.
blokhuispoort.nl

Roombeek

villa-augustus.nl

De wijk Roombeek in Enschede
is na de vuurwerkramp uit de
as herrezen als cultuurpark.
Het is een trekpleister voor
architectuurliefhebbers. Je
vindt er ook de MuseumFabriek
(voorheen TwentseWelle),
een fantastisch interactief
museum over natuurhistorie
en de lokale textielhistorie
in waanzinnig mooie oude
textielfabriek. roombeek.nl

Marker Wadden

Modekwartier Arnhem

Het Haveneiland van de nieuw
gemaakte waddeneilanden
in het Markermeer is
adembenemend om de natuur
én de vernieuwende, circulaire
architectuur die oogt als een
futuristische nederzetting op
Mars. natuurmonumenten.nl

Het Arnhemse modekwartier is
een broeiplaats van creatieve
ateliers en winkels, niet alleen
op het gebied van mode maar
ook voor interieur en design.
De meeste adressen zitten
aan de lange Klarendalseweg.

Villa Augustus
Bij hotel, restaurant,
biologische markt,
designwinkel en (moes)tuin
Villa Augustus in Dordracht
kun je makkelijk een hele dag
gelukkig zijn. En ook twee
dagen, als je blijft slapen. Van
een plek als deze bestaat er
geen tweede in Nederland.

modekwartier.nl

missiemuseumsteyl.nl

6
Co van der Horst
Amstelveen
covanderhorst.nl

4

Van der Vlist Interieur
Alblasserdam
vlistwonen.nl
Gort Modern Wonen
Sliedrecht
gort-modernwonen.nl

Melles Interieur
Haren
luppesmelles.nl

Jan Luppes Interieurs
Nieuw-Weerdinge
luppesmelles.nl

Smellink Wonen + Design
Oldenzaal
smellink-wonen.nl

3

Kok Wooncenter
Amersfoort
kokwooncenter.nl

11
8

14

1
Slijkhuis Interieur Design
Winterswijk
slijkhuis-interieur.nl

Hoefsloot Wonen
Elst
hoefsloot.nl

7
Van der Wal Interieur-adviseurs
Leerdam
vanderwalinterieurs.nl

9
13
2
5
15
10

12
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PERFECT GIFT

COOL STUFF

Producten van Rituals zijn altijd
de perfecte cadeaus, omdat ze zo
heerlijk én zo mooi zijn. Neem de
Amsterdam Collection Gift Set,
waarvan de prachtige verpakking
is geïnspireerd op een 17e-eeuwse
Delfts blauwe vaas. rituals.com

KUNST IN SCHERVEN
Patrick Bergsma raakte al in zijn jeugd gefascineerd door porselein doordat zijn
ouders een antiekwinkel hadden en zijn opa een verzamelaar van Duits porselein was.
Als kunstenaar laat hij het materiaal in allerlei vormen terugkeren in zijn werk. Zoals
in de intrigerende sculpturen van gebroken 17e eeuws Kraak- of vroeg Delfstblauw
porselein, waar hij handgemaakte bonsaiboompjes doorheen laat woekeren.
instagram.com/patrickbergsma.nl

Delft blue(tooth)
Het vogelkooitje JinGoo
is sfeerlicht en bluetoothspeaker in één. Wij vielen
meteen op de versie van
het vogeltje met porseleinen
vleugels, waarop met de
hand blauwe accenten zijn
geschilderd. hourlux.com

Het wiel 2.0
De lp is weer helemaal terug. Dat inspireerde
het Nederlandse bedrijfje Miniot om de
platenspeler (of moeten we zeggen het wiel?)
opnieuw uit te vinden. De Wheel ziet eruit als
een eenvoudige houten schijf, de naald zit
onder de plaat. Geniaal! miniot.com
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Verzamel haar!
Met de serie Proud Mary
wil Royal Delft het iconische
Delfts Blauw dat sinds 1693 in
productie is een eigentijdse look
& feel geven met een knipoog
naar de 17e eeuw. Proud Mary
is vernoemd naar Mary II, de
vrouw van stadhouder Willem
III en groot liefhebber en
verzamelaar van Delfts Blauw in
de Gouden Eeuw. royaldelft.com

thuis
werk
plek

de

WERKRUIMTE = VAKWERK

MUUTO Tip lamp, 7070 tafel en Fiber side chair

Het afgelopen jaar zijn we met z’n allen meer
thuis gaan werken en het ziet ernaar uit dat
dat zo gaat blijven. Steeds meer mensen
richten daarom een thuiswerkplek in. Maar
hoe doe je dat? Ons beste advies is vraag
advies! Hier geven we wel graag alvast wat
tips, suggesties en ideeën.
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Stijl & sfeer
Voor een thuiswerkplek kun je het best terecht bij een
gespecialiseerde woonwinkel met interieurdesign. Want op een
thuiswerkplek wil je natuurlijk je eigen sfeer kunnen bepalen,
zonder het geestdodende, grijze, standaard kantoormeubilair.
Interieurdesignwinkels hebben alle expertise en de mooiste
meubels in huis om de voor jou perfecte werkplek in te richten.
Functioneel, ergonomisch en in jouw stijl en sfeer dus.

Maatwerk
In de regel zijn er twee opties als je een vaste werkplek wilt in
huis: je gebruikt er een kamer voor die vrij is (gemaakt) óf je
creëert er een werkhoek in een andere kamer. In het tweede
geval zijn er een paar slimme manieren om de werkplek af te
bakenen, zoals met een gordijn, met een (halfopen) kast of
met een room divider. Het loont om met de plattegrond en
foto’s van je huis naar een speciaalzaak te gaan. Een ervaren
interieurontwerper daar, ziet vaak mogelijkheden die je zelf nooit
had kunnen bedenken. Zo blijkt soms dat een verloren hoek met
slim maatwerk is te upgraden tot een super efficiënte werkplek,
zodat je in feite alleen maar ruimte wint in huis. Terwijl je dacht
dat thuiswerken juist ruimte zou gaan kosten.

Chaos op je werkplek
geeft chaos in je hoofd
Bergruimte
Chaos op je werkplek geeft chaos in je hoofd. Om prettig te
kunnen werken is het daarom ideaal als je alles wat je nodig
hebt overzichtelijk kunt opbergen. Dat is al helemáál een zegen
als je geen afzonderlijke werkkamer hebt, maar je werkplek zich
bijvoorbeeld in de woonkamer bevindt. Dan wil je na werktijd
alles liefst uit het zicht hebben. Om dat voor elkaar te krijgen zijn
er fantastische maatwerkoplossingen van designmerken als Hülsta
en Castelijn. Zoals net ook al aangegeven, win je daar eerder
ruimte mee dan dat je er ruimte door verliest.

VITRA Eames Aluminium Chair en Compas Direction bureau

Ergonomie
Het werkblad
Er zijn twee goede redenen om niet aan te schuiven aan de
keukentafel als je regelmatig thuis werkt. Op de eerste plaats is
het slecht voor je lichaam en op de tweede plaats is het niet goed
voor je concentratie omdat het veelal de plek is met de meeste
reuring in huis. De goede hoogte van een bureau of werkblad is
afhankelijk van je lengte. Voor iemand van 1.70 m is de ideale
hoogte 70 cm, ben je 1.95 dan is dat 80 cm. De standaardhoogte
van bureaus is tussen de 74 en 76 centimeter. Kies het oppervlak
naar behoefte. Als er alleen een laptop, een telefoon en een kop
koffie op hoeven te staan, hoeft het niet heel groot te zijn.

De stoel
De stoel is ergonomisch belangrijker nog dan het werkblad.
Gelukkig zijn er tegenwoordig bureaustoelen die je helemaal
op jouw lichaamsmaten kunt afstellen en die er nog fantastisch
uitzien ook. Ga de stoel vooral ook uitproberen voordat je ’m
koopt, want elk lichaam is anders. Je krijgt dan ook perfect
advies over het afstellen, zodat je niet alsnog per ongeluk een
slechte zithouding hebt. Check voor mooie werktafels en bureaus
bijvoorbeeld de collecties van Muuto, Hay en Vitra.
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MOLTENI&C 505 Kastsysteem

TOBIAS GRAU John bureaulamp

Kunstlicht
Wat lampen betreft is het zaak om te
zoeken naar de juiste balans tussen
basislicht, sfeerlicht en werklicht.
Kies voor je werkverlichting liefst
hoogwaardige led-lampen zonder
dimmer. Leds op een dimmer kunnen
nog wel eens knipperen. Soms zie
je dat niet direct, maar het is dan
evengoed doodvermoeiend voor je
ogen. Denk ook aan de kleurtemperatuur van de
lampen. Werklicht is liefst neutraal-wit. Dat wil
zeggen dat de kleurtemperatuur minstens 4000
Kelvin is (lager = warmer). ‘Koele’ werkverlichting
is beter voor de concentratie. Je kunt tot 6000K
gaan, maar dat is behoorlijk kil en zie je vooral in
werkplaatsen, zelden in kantoorruimtes.

HAY Copenhague bureau

MOLTENI Note bureau
VITRA Toolbox

Groen
Planten op een werkplek zijn sfeermakers en hebben een
stressverlagend effect. Ze kunnen ook positief uitwerken op je
energieniveau en alertheid. Zo is uit onderzoek gebleken dat je
door de geur van munt of jasmijn relaxter wordt. Tal van andere
planten, zoals Aloë Vera, Goudpalm en Sanseveria, zorgen voor
een schonere lucht met meer zuurstof.

Daglicht
Lichtinval door ramen op je beeldscherm kan heel
hinderlijk zijn. Dat is op te lossen met goede,
slimme raambekleding waarmee het daglicht
subtiel te regelen is. Sunway biedt bijvoorbeeld
uitgebreide, aantrekkelijk ogende mogelijkheden.

Een galmende
ruimte is onprettig
Akoestiek
Een galmende ruimte is uiterst onprettig en
vermoeiend, zeker als je vaak aan de telefoon zit
en vergadert via Zoom of Teams. Gordijnen of een
karpet kunnen soms al veel helpen. Een ideale,
multifunctionele oplossing om de akoestiek te
corrigeren zijn de Dock Four Style Pads. Die zijn
niet alleen geluiddempend, maar ook decoratief
en praktisch. Het zijn losse modules in allerlei
kleuren, die je zelf kunt combineren en ook
kunt inzetten als onder meer boekenplank of
magneetbord.

DOCK FOUR Stylepads

Wij doen ons werk, zodat
jij het jouwe kunt doen
Advies
Je merkt het: bij een mooie en functionele werkplek in huis komt
veel meer kijken dan je vooraf misschien dacht. Schroom daarom
niet om je te laten adviseren door je favoriete interieurwinkel.
Wij hebben alle kennis in huis en bedenken samen met jou de
ideale oplossing voor jouw situatie. Vervolgens kun je zorgeloos
achteroverleunen en gaan wij aan de slag om alles perfect in orde
te maken en te installeren. Daarbij letten we op alle details, zoals
een deugdelijk kabelmanagement – altijd een grote bron van
irritatie als dat niet in orde is. Zo doen wij ons werk, zodat jij het
jouwe kunt doen! 

VITRA Rookie bureaustoel

Variér Motion bureaukruk

HET ORIGINEEL 39
ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

Sinds 2013 is Martijn Paulen directeur
van de Dutch Design Foundation, de
organisator van de Dutch Design Week
in Eindhoven. Afgelopen editie, met als
thema New Intimacy, was een bijzondere.
Door Corona speelde de week zich
noodgedwongen online af. Maar het
mooie is: de virtuele kamers van alle
deelnemers kun je nog steeds bezoeken.
Het Origineel sprak met Paulen over de
kracht van Nederlands design.

Foto: Sjoerd Eickmans
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Opvouwbare helm voor electrische voertuigen

RENAULT prototype

"De DUTCH DESIGN WEEK viert de 			
voorwaartse kracht van creativiteit”
Wat is het doel van de Dutch Design Foundation anno 2020?
“Wij geloven in de kracht van creatieven om onze wereld
vooruit te helpen. Om deze een stukje beter, mooier, socialer en
duurzamer te maken. Daarom willen we ontwerpers een podium
bieden, zodat ze goed onder de aandacht komen. We willen
ze ook zinvolle verbindingen laten aangaan, bijvoorbeeld door
ze in contact brengen met bedrijven en overheden, zodat hun
voorwaartse creatieve kracht optimaal wordt benut. Dat is onze
missie.”
Dat klinkt heel maatschappelijk betrokken, is dat van meet af
aan de insteek van de DDF geweest?
“De maatschappij is de afgelopen decennia behoorlijk
veranderd en daarmee ook de hele context waarbinnen
ontwerpers werken. In reactie daarop zijn designers anders gaan
nadenken over hun verantwoordelijkheden. Relatief snel is de
designprofessie in Nederland het voortouw gaan nemen als
het gaat om oplosrichtingen te ontwikkelen voor de problemen
van onze wereld. Op de opleidingen is die verschuiving ook
waarneembaar. Het gaat daar tegenwoordig minder over ‘wat is
mijn autonome positie als ontwerper?’ en meer over ‘hoe kan ik
mijn creativiteit inzetten om bij te dragen aan een betere wereld?’
Dat vind ik een interessante ontwikkeling. Als Dutch Design
Foundation zijn wij dat natuurlijk gaan ondersteunen.”
Dutch Design had altijd een heel luchtig imago, is dat nog
steeds zo?
“Het internationale beeld van Dutch Design was: leuk, mooi,
creatief, hoogwaardig, origineel en met een knipoog. Dat
is ontstaan in een periode van economische voorspoed en
zorgeloosheid. Fantastische ontwerpers zoals die van Droog
Design hebben Nederland toentertijd internationaal op de kaart
gezet. Voor de ontwikkeling van de ontwerpcultuur in Nederland
is dat ongelooflijk belangrijk geweest. Nu worden er deels
andere dingen gevraagd van designers, maar een aantal van de
kwaliteiten waar Dutch Design wereldwijd om bekend staat, zijn
nog steeds overeind gebleven. Kwaliteiten als functionaliteit,
humor, recht voor zijn raap, niet gehinderd of geholpen worden
door hiërarchie. Alleen is daar een bewustzijn bijgekomen over de
rol die je als ontwerper hebt in de hele productieketen van een
object, en de vraagstukken die daarbij horen over bijvoorbeeld
duurzaamheid en eerlijke beloning van werk. Dat we nu het imago
hebben dat we óók daarin vernieuwend zijn, is heel mooi.”

Wat is behalve de brede trend van
maatschappelijk en duurzaam design een
interessante tendens onder de nieuwe
generatie ontwerpers?
“Er is echt een toename in speculatief design,
dus vooruitdenken over hoe de toekomst zich zou
kunnen ontwikkelen en daar alvast dingen voor
verzinnen. Het is een spannend vakgebied, er
komt vaak techniek bij kijken en het is zeker ook
relevant voor de maatschappij. Frank Kolkman is
één van de ontwerpers die hiermee bezig zijn. Hij
bedenkt onder meer oplossingen voor mensen
die werken binnen de ‘gig economy’, zoals de
bezorgers van Deliveroo, de chauffeurs van Über
en de verhuurders van Airbnb. Aan de ene kant
is die gig economy heel spannend, want ze geeft
heel veel vrijheid om je eigen werk te vinden.
Aan de andere kant zit je altijd vast aan die
platforms. Kolkman heeft een platform bedacht
dat je helemaal zelf kunt inrichten en waarmee je
bijvoorbeeld de gevel van je huis kunt verhuren
met dingen als een wasmachine die je van binnen
én van buiten kunt bedienen. Zo kun je je
wasmachine dus onderverhuren. Met dit soort
concepten probeert hij geen nieuwe wasmachine
te ontwerpen, maar te reflecteren op hoe de
platforms van de gig economy werken en hoe ze
ons leven veranderen. Eerst werden ze omarmd 
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FRANK KOLKMAN Crystal Dream Machine
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als de redding van de economie, bij wijze van
spreken, maar inmiddels blijkt dat ze ook een
aantal minder gunstige consequenties hebben,
zoals het ontbreken van bescherming voor de
werknemers en overlast in steden. Dus is het
goed voor ontwerpers om te analyseren wat
aanvankelijk nou de elementen waren waarvan
iedereen dacht: dit is nieuw, dit is een verbetering,
dit functioneert. Om vervolgens deze goede
aspecten te verrijken met elementen die verloren
dreigden te gaan, terwijl we ze heel waardevol
vinden, zoals privacy, sociale zekerheid en noem
maar op. Het is een positieve manier van vooruit
proberen te denken dus.”
Blijft esthetiek nog wel relevant voor design?
“Zeker. Diezelfde Frank Kolkman heeft bijvoorbeeld een boeiend project rond ontspanning
gedaan met Swarovski-kristal, dat ook esthetisch
prachtig was. Ontwerpers zijn nooit tevreden met
een fantastisch idee dat crappy is uitgevoerd. Ze
zullen er altijd voor zorgen dat een ontwerp goed
communiceert en er aantrekkelijk uitziet. Het
klopt dat designs die uitsluitend esthetisch zijn
tegenwoordig wat uit de gratie lijken. Er zit altijd
wel een concept achter. Maar wat mij betreft is dat
niet per definitie noodzakelijk. Soms kun je ook
gewoon denken: dit is een mooie bank. Punt.”
De DDF wordt per 2021 opgenomen in de
nationale culturele basis infrastructuur, naast
bijvoorbeeld het Rijksmuseum, wat betekent dat?
“Lange tijd werd ontwerpen gezien als de
marktgerichte of commerciële kant van het
culturele en creatieve veld. Maar nu wordt dus
onderkend dat design een heel belangrijke
schakel is tussen consumenten en cultuur,
tussen consumenten en creativiteit, tussen
maatschappelijke vraagstukken en creativiteit,
tussen economie en cultuur. Bij de DDW gaat het
niet om kunst voor de kunst, maar we proberen
echt issues te agenderen waar de samenleving
mee worstelt. Door ons onderdeel te maken van
de culturele basis infrastructuur, laat de overheid
zien dat ze de cultuursector ook wil inzetten op
sociaal-maatschappelijke gebieden. Het is een
erkenning voor de missie die wij al heel lang
proberen uit te dragen. Dat is een enorme stap
voorwaarts en we zijn er super trots op dat we dit
hebben bereikt.”
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Embassy of Sustainable Design

ELLE Decoration

Welke zekerheid geeft die infrastructuur jullie voor de toekomst?
“Wij zijn qua begroting voor ongeveer 30% afhankelijk van
publieke middelen, wat in het cultuurlandschap een heel
bescheiden deel is. Maar die 30% geeft ons wel de mogelijkheid
en de vrijheid om kwalitatief heel inhoudelijk te programmeren,
om ruimte te geven aan debat, om te investeren in ongepolijste
talenten en om ingewikkeldere onderwerpen aan de orde te
stellen waar in een 100% op de markt gerichte aanpak geen plek
voor zou zijn. Dat is top. Daarnaast opent het deuren als je wordt
erkend als hét nationale podium waarop de kracht van design
wordt gevierd.”

Wat de DDW daarbij onderscheidt, is dat je
in Milaan, Londen en New York het design van
vandaag ziet en in Eindhoven dat van morgen.
Wat doen jullie zoal buiten de Design Week?
“Twee belangrijke, doorlopende projecten zijn onze World Design
Embassies en de What if Labs. De embassies zijn innovatiecoalities
die we samenstellen met daarin marktpartijen, overheden en
ontwerpers. We laten hiermee partijen en sectoren samenwerken
die elkaar normaal niet zo snel vinden. Gezamenlijk ontwikkelen
ze visies en concrete plannen voor topics zoals de grote stedelijke
transities en andere uitdagingen waar we voor staan richting de
toekomst. De What if Labs zijn meer vraaggestuurd. Tijdens de
Design Week, maar ook op andere momenten, merken we dat
bedrijven of overheden geïnspireerd raken door de creatieve
kracht die ze zien. Daar willen ze iets mee, maar ze weten niet
goed hoe ze creatieven precies kunnen inzetten en voor welke
vraagstukken. Daar helpen wij dan bij als intermediair. Dat kunnen
we doen omdat we in de achttien jaar dat we de Design Week
nu organiseren een enorme database van ontwerpers hebben
opgebouwd, van kleine studio’s tot grote bureaus. Ondertussen
weten bedrijven en overheden ons heel goed te vinden en komen
ze bij ons met steeds interessantere vraagstellingen. Een circulair
treinstation voor ProRail, de werkplek van de toekomst voor een
hoog technologisch bedrijf, kwesties met betrekking tot illegale
prostitutie of schuldhulpverlening … je kunt het zo gek niet
bedenken. Wij zetten zulke vragenstukken met de What if Labs
door naar creatieven waarvan we weten dat ze er goed mee uit
de voeten kunnen.”
Wat is de internationale impact geweest van 18 jaar Dutch
Design Week?
“Met iedereen die erbij betrokken is, hebben we ons internationaal
weten te nestelen in de top drie van design events wereldwijd.
Ik noem dat wel eens een schitterend ongeluk, want dat hadden
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we van te voren nooit kunnen bedenken. Wat de DDW daarbij
onderscheidt, is dat je in Milaan, Londen en New York het design
van vandaag ziet en in Eindhoven dat van morgen. Dat wordt
wereldwijd ook erkend. Wat wij tonen is toekomstgericht, vaak
conceptueel, heel dynamisch, zoekend, vernieuwend en hoeft
nog niet af te zijn. Veel van de andere beurzen en events gaan
sterk over het hier en nu. Het zijn plekken waar bedrijven nieuwe,
kant-en-klare producten aan de man proberen te brengen. Zo
zijn deze beurzen ontstaan en dat is óók belangrijk. Maar wij zijn
ontstaan als event waar ontwerpers hun deuren opengooien met
de uitnodiging om in hun werkplaats te komen kijken. Ze tonen
work in progress, waardoor wij een heel eigen dna hebben.”
Waarom is Nederland zo’n goede bodem voor innovatief design?
“Mijn persoonlijke verklaring – maar ik weet niet of het echt waar
is – heeft met onze plek op de kaart te maken. Ons gevecht tegen
het water, het feit dat we ons land zelf hebben gemaakt. Dat we
hier met z’n allen het geloof hebben dat je aan elk probleem iets
kunt doen als je de mouwen maar opstroopt en aan de slag gaat.
Dat zit heel sterk in onze cultuur. Overal waar je om je heen kijkt,
tot aan de natuur toe: alles is ontworpen, dus we hebben ons
door de eeuwen heen echt ontwikkeld tot een ontwerpend volk.”
Helaas lijkt onze eigen maakindustrie wel langzaam te zijn
verdwenen ...
“Klopt, maar er is wel een kentering te bespeuren. Ik hoop
ook dat dat een trend is die zich verder gaat doorzetten. Het
heen en weer slepen van spullen over de wereld, dat is geen
model waarmee we verder kunnen. Transport is wereldwijd nog
nauwelijks belast. We kunnen tegen belachelijke lage tarieven
op de ene plek een grondstof uit de bodem trekken, die heel
ergens anders raffineren, er weer ergens anders een materiaal van
maken, daar nog weer ergens anders een product mee fabriceren
en dat tot slot wéér ergens anders op de wereld consumeren.
Door corona heeft de trend van lokaal produceren met lokale
materialen en met meer kwaliteit een extra impuls gekregen. Ik
denk en hoop dat het een tendens is die onomkeerbaar blijkt.”
Voor ontwerpers moet het ook beter werken zijn als je dicht
bij de fabrieken zit ...
“Ik sprak daar een tijdje terug nog met het ontwerpduo Kiki en
Joost over. Ze vertelden hoe bijzonder het eigenlijk is dat veel
Nederlandse ontwerpers een eigen werkplaats hebben en dat
heel veel producten hier dus letterlijk onder de handen van de
ontwerpers ontstaan. Dat komt de kwaliteit van een ontwerp echt

ten goede. Als je dan ook de fabrieken dichtbij
hebt en dus heel nauw kunt samenwerken aan
modellen en het fabricageproces, dan heb je
een nagenoeg ideale situatie. Te meer omdat
consumenten het steeds meer waarderen als
spullen van hoge kwaliteit zijn, langer meegaan
en dichtbij zijn geproduceerd. Dat is de weg
voorwaarts en daarin spelen de ontwerpers maar
dus ook de maakindustrie een belangrijke rol.”
Wat zou er nog beter kunnen in het
Nederlandse designklimaat?
“De vraagstukken waar ontwerpers op
uitgenodigd worden, zijn steeds complexer en
strategischer, met meer stakeholders en belangen.
Onze wereld raakt ook steeds meer verknoopt.
Welke rol de ontwerpers hierin moeten spelen
en hoe de opleidingen hier wel of niet op in
moeten spelen is nog niet uitgekristalliseerd.
Ik zie vaak nog best een grote kloof tussen de
opleiding en de praktijk waarin de ontwerpers
daarna terechtkomen. Of dat nu als autonoom
ontwerper is, of in opdracht. Dit jaar hebben we
alle designscholen uitgenodigd om hun beste
graduates te presenteren op de hoofdlocatie. Alle
acht designopleidingen bij elkaar in een expo die
The Class of 2020 heette. We hopen dat daardoor
het onderlinge contact een impuls heeft gekregen.
En met die impuls hopen we het debat over en de
ontwikkeling van het designonderwijs verder aan
te kunnen jagen.”
Waarom is jouw baan de mooiste ter wereld?
“Als je naar de Dutch Design Week komt, zie je
2500 ontwerpers die allemaal bezig zijn om onze
wereld een beetje vooruit te helpen. Van heel
naïef tot super professioneel, van kleinschalig tot
‘we gaan de aarde redden’. Dat voelt elke keer
weer als een gigantische, positieve, stuwende
kracht. Een natuurkracht bijna. Dat ervaar je ook
als bezoeker van de DDW. Mensen vertellen dat
ze er met nieuwe hoop en inspiratie vandaan
komen. Om in die optimistische dynamiek te
kunnen werken, dat is fantastisch.” ddw.nl
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Doppio Cosmic

DOPPIO COSMIC 100% WOL
Het cirkelpatroon kan met een kleurverloop, centrisch of
excentrisch toegepast worden in een rond, vierkant of
rechthoekig karpet. De kleurstelling is met ons palet van
80 kleuren, precies af te stemmen op uw interieur.

Millenerpoort is een van de grootste Nederlandse producenten
van handgemaakte tapijten. Elk tapijt wordt op ambachtelijke
wijze exclusief voor u gemaakt. We werken zoveel mogelijk
met natuurlijke materialen zoals hoogwaardige wol, linnen en
het nieuwe zijdeachtige glansgaren dat gewonnen wordt uit
Eucalyptusbomen. Vanaf het moment van aanplant van de
bomen tot en met de productie van het garen gebeurt dit op
een extreem milieuverantwoorde manier.
Aan u de keuze, kleur, dessin, materiaal, vorm, hoogpolig of
laagpolig of een combinatie van dit alles. Kortom: eindeloze
mogelijkheden en 100% made in Holland.
Daarbij ligt de productie volledig in handen van mensen met
en afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Millenerpoort leidt
haar medewerkers op tot echte vakmensen. Dat maakt onze
tapijten extra bijzonder.

Millenerweg 8

6136 KW Sittard +31 (0) 464 577 444

millenerpoort.nl

WE LOVE
DESIGN
DESIGN
WE LOVE

In periodes dat je wat meer
thuis bent dan anders, ervaar
je ten volle de waarde van
woongenot. Het is een
ideaal moment om eindelijk
dat gedroomde meubel te
kopen of die lang gewenste
(mini)verbouwing te doen.
De klanten bij wie we hier
aanbellen, laten zien dat ze
het daar vurig mee eens zijn.

FREDERIQUE
GUSTAV JR.
LABEL

"We kozen voor deze stoelen omdat ze echt heel erg lekker zitten. De combinatie van leer en katoen in de
bekleding heeft iets stoers en brengt leven in het interieur."
LABEL stoelen Gustav Jr. in leer Bald-sprang grey en stof Washed Cotton 181, ODESI eetkamertafel Belly, FOSCARINI hanglamp Spokes, KENDIX gordijnstof Brem
FOTO: CAROLINE COEHORST
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HERBERT
AXEL EN AXEL XL
MONTIS

"We kozen de Axel natuurlijk in de eerste plaats vanwege de uitstraling. Maar wat de
keuze mede heeft bepaald is dat de XL versie meer zitdiepte heeft. Ik ben vrij lang en
ik mis bij veel banken dat beetje extra ondersteuning. Daarom hebben we er nu één
met de normale zitdiepte voor Birgit en de XL voor mij."
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MONTIS bank Axel XL-S en Axel in stof Locarno 70, METAFORM salontafels Allround, PERLETTA karpet Solo

FOTO: CAROLINE COEHORST

KIM

CLOSE & BEDROCK
ARCO, RIVA 1920
"Zittend op de Arco
eetbank aan deze
kunstzinnige Riva Bedrock
is het uitzicht perfect!"

ARCO Close bank en stoelen, RIVA 1920 Bedrock tafel, OCCHIO Mito hanglamp, SAMSUNG The Frame tv

FOTO: CAROLINE COEHORST
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ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

LEOLUX Flint bank in De Ploeg stof Moss, STUDIO HENK Modular kast, HAY AAC-soft eetkamerstoel, STUDIO HENK New Co salon- en eetkamertafel, IITTALA Aalto vaas, VITRA Housebird
PODE Spot fauteuil, BRINK & CAMPMAN Flamenco karpet, DE PLOEG Zero in between SPECTRAL Next tv low board

FOTO: CAROLINE COEHORST

CHRISTIAN
BANK FLINT
LEOLUX

"Na een dag werken wil ik lekker languit
op de bank. Door de ronding voelde de
Flint direct comfortabel. De bekleding die
heerlijk aanvoelt, heb ik aan de hand van het
interieuradvies gekozen in een toffe kleur;
donker petrol. Het is echt een eye catcher,
die mooi vrij in de ruimte staat met uitzicht
over de stad Amersfoort."

48
ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

"Voorheen hadden we twee mooie strakke, maar ietwat oncomfortabele fauteuils. Ik was toe
aan een lekkere stoel om tv te kijken. Dat werd de Caruzzo van Leolux. Maar ja, toen bleek de
rest van het interieur daar niet meer goed bij te passen en werd het meteen maar een complete
metamorfose. Er kwam dus onder andere ook een nieuwe bank.

MARLEEN
HOUTEN JALOUZIEËN
SUNWAY

"We stonden voor de keuze: verhuizen of verbouwen? We kozen
voor het laatste en hebben dat zo grondig aangepakt dat het
voelt alsof we ook verhuisd zijn. Om de veranderde ruimte en
bestaande elementen te combineren met het nieuwe interieur
hebben we veel gehad aan het creatieve woonadvies. Zo
kom je toch op dingen uit waar je zelf niet aan denkt. Subtiele
mogelijkheden zoals de groen tint van het ladderband van de
houten jalouzieën in combinatie met het behang."

LABEL VAN DEN BERG relaxfauteuil First Class, LIGNE ROSET wandkast Ex Libris
SUNWAY houten jaloezieën, ELITIS behang Eldorado, STUDIO HENK bijzettafel New Co

FOTO: NICO BRONS
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VITRA Polder Sofa, CASTELIJN Circlips salontafel, ARCO bijzettafel Tre

FOTO: CAROLINE COEHORST

PAUL

POLDER SOFA
VITRA
"Hella Jongerius heeft voor ons de
perfecte bank ontworpen: kleurrijk,
strak, asymmetrisch en toch helder
van vorm. Echt een opvallend element
in de kamer. Bij het binnenkomen
geeft het iedere keer weer een warm
thuisgevoel."
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ESTHER

BACK ME UP LOUNGE
MONTIS
"Een wens van ons was om een plek te creëren met mooie, comfortabele stoelen om, met een kop koffie erbij,
lekker de krant te kunnen lezen. Dit is gelukt. We vonden de Back Me Up meteen mooi en hij zit echt heerlijk. Ed
wilde graag iets op een draaivoet en ik wilde graag leer. Dus we waren er snel uit."

MONTIS fauteuils Back Me Up Lounge, SUNWAY rolgordijnen Woodwave, ODESI bijzettafels Stitch, DESIGN ON STOCK poef Barrel, MONTIS bijzettafel Tor, VAN BESOUW karpet 2605-635
FOTO: CAROLINE COEHORST
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RELAX
Design by
Jan des Bouvrie

www.linteloo.com

Showroom: Johannes Postlaan 6, Zeist, maandag t/m zaterdag

JAPTH Wheel

STYLING

IITTALA Nappula

JAPTH Wheel

Voor de mooiste woonaccessoires kun je natuurlijk
ook bij ons terecht. Ontdek
onder andere de mooiste
vazen, kussens, plaids en
kandelaars van merken
als Vitra, Alessi, Claudi,
HK Living, Fatboy, Iittala,
String, Rituals en House
Doctor. Vraag eens naar
de mogelijkheden voor
stylingadvies bij jou thuis!
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DESIGN ON STOCK Vilaz
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NPROFESS

STUDIO HENK tafel New Classic, eettafelbank Coode, hanglamp Nod
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Bij Kok Wooncenter vind je een eigentijdse collectie
meubelen in de Scandinavische woonstijl. De
merken Hay, Studio Henk, Pode, Bert Plantagie en
Hülsta Now staan uitgebreid gepresenteerd. Maar
ook de zitmeubelen van Bodilson gemixt met de
kasten van String en de eigenwijze items van Zuiver
en Ethnicraft.
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IITTALA Aalto

HAY Bowler
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PODE Turia

STUDIO HENK Ode

PODE Unda en Ova
HAY Revolt Chair
Friso Kramer

HAY AAC Soft

LEOLUX SELECT STORE
LEOLUX bank Rego, tafel Liliom

HAY Pandarine

Oase
Auping
Noa
Auping Noa

NUMMER 12 |

van rust
van rust

Roadtrip Zuiderzee
THUISWERKPLEK

Martijn Paulen
LUWTEN
EYE CATCHERS

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met haar eenvoudige vorm,
slimme details en natuurlijke materialen is het een echt Scandinavisch
ontwerp. Ontworpen door de Deense designer Eva Harlou en met liefde
gemaakt in Nederland. Verkrijgbaar als compleet tweepersoons bed
vanaf € 4155,- (incl. hoofdbord, vlakke Auping spiraalbodems en Inizio
matrassen). Kijk op auping.nl/noa
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