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Meubels komen niet als manna uit de lucht vallen. Zij zijn 
vaak het resultaat van een lang denk- en ontwikkelproces. 
Speciaal voor Inside Information duikt Kitty de Groot in de 
intrigerende wereld van de meubelontwerpers. Zij spreekt met 
vooraanstaande Nederlandse designers over hun fascinaties, 
hun ontwerpwerkwijze en hun relatie met fabrikanten. Deze keer: 
Maarten Baas, Ineke Hans en Jesse Visser.

Auteur: Kitty de Groot.

Creativiteit:     zo zien zij het

“Creativiteit is een vaardigheid, een 
vak. Het vraagt om ‘reframen’, het 
schrappen van ingebakken codes. 
Alles heeft een context, die moet je 
begrijpen om die te kunnen herformu-
leren.” Aan het woord is Jeroen van 
den Eijnde, professor Product Design 

Maarten Baas (foto: Anton Corbijn).
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Creativiteit:     zo zien zij het

De tentoonstellingsinstallatie ‘May I have your 

attention please?’ van Maarten Baas en Lensvelt. 
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& Int-Architectuur. “Velen bevestigen 
liever dat wat ze aangedragen krijgen 
en gaan daarmee verder. Maar je kan 
je ook afvragen ‘of het systeem wel dat 
oplevert wat het beoogt’. Je moet de 
confrontatie aandurven om er anders 
naar te kijken, om er anders dan ieder-
een over na te denken. Je moet vragen 
stellen, kritisch zijn, in staat zijn tot zelf-
reflectie, een open houding hebben. 
Je staande weten te houden, ondanks 
kritiek van anderen. Intuïtief aanvoelen 
wat er in de wereld speelt. Dit vraagt 
om gedrevenheid en doorzettingsver-
mogen. Het smijten met termen als 
‘creatief zijn kan iedereen, denk Out 
of the box, ga brainstormen’, vind ik te 
banaal. Het is eerder ‘on the box’-den-
ken, de diepte in gaan, onderzoeken, 
je afvragen hoe en waarom.” 
In dit artikel komt een aantal kunste-
naars en/of productontwerpers aan het 
woord. Zij leggen uit hoe zij te werk 
gaan, hoe zij ‘reframen’. Ze vertellen 
over hun reflecties, hun ervaringen, 
hun drijfveren en hun ontwerpen.

MAARTEN BAAS 

“Wat is mooi en wat is lelijk? Wat zien 
we als perfectie? Waarom willen we het 
zo houden zoals het uit de fabriek is 
gekomen? In de natuur beweegt al-
les, het ontstaat en vergaat.” Waarom 
niet een meubel laten vergaan? Het 
verbranden zodat het verkoolt en 
zwartblakert. ‘Why more valuable to 
preserve than to burn?’ Vanuit die ge-
dachte ontstond Smoke, de verkoolde 
meubelcollectie van Maarten Baas. Het 
was zijn afstudeerproject aan de De-
signacademie Eindhoven.
“Waarom zijn onze meningen zo ge-
kleurd?”, vraagt Baas zich af. “Al die 

lagen, de wetten van logica waarmee 
we zijn opgegroeid, zou ik eraf willen 
pellen. Terug naar waar het echt over 
gaat. Terug naar de kern. Een kind 
toont nog zijn kern. De kern die we 
door de jaren heen bekleden met me-
ningen. Een kind dat nog niet is belast 
met ‘Je mag niet dit, je mag niet dat’. 
Ik ben op zoek naar die naïviteit.” 
Dat streven komt bijvoorbeeld tot uiting 
in zijn ontwerp Close Parity, grote bolle 
bronzen objecten op te kleine, te dicht 
bij elkaar staande lullige pootjes, die 
ook nog eens ‘onhandig’ geplaatst 
zijn. “Zoals een kind ze zou tekenen 
dat nog geen verstand heeft van 
zwaartekracht. Een ouder zou gelijk 
zeggen: ‘Hé, je snapt toch wel dat dat 
niet kan, dat gaat vallen’.” 

Maarten Baas is meer een kunstenaar 
dan een ontwerper. “Ik blijf liever weg 
van het zo efficiënt mogelijk produceer-
baar maken”, zegt hij. Voor Lensvelt, 
massaproducent van meubelen, heeft 
Baas weliswaar een meubel ontworpen 
– de 101 Chair – maar dan wel in tien 
varianten met ieder zijn eigen karakter. 
“Zodat, als ze om de tafel staan, het 
is alsof er al mensen omheen zitten. 
Elke stoel heeft zijn eigen stem en 
vraagt om aandacht.” ‘May I have your 
attention please?’, is de naam van de 
bijbehorende tentoonstellingsinstal-
latie, bestaande uit tientallen kegel-
vormige luidsprekers op standaards, 
die zich richten tot de stoelen. Elk 
met een eigen boodschap, allemaal 
geluiden door elkaar heen, meningen, 
gedichten, reclameboodschappen, 
bij elkaar onverstaanbaar. “We leven 
in een tijd met zoveel meningen, door 
het Internet allemaal zichtbaarder dan 
ooit. Iedereen schreeuwt om aandacht, 

Ineke Hans (foto: Lennard Heijer).

maar jij bepaalt waar jij op klikt en wat 
je aanneemt. Aandacht is het nieuwe 
ruilmiddel.”

“Ik ben een product van deze tijd”, ver-
volgt Baas. “Levend in het nu bevraag 
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De Flix-collectie, die Ineke Hans maakte voor 

het Engelse bedrijf Hitch Mylius.

ik wat ik zie. Dat bevraagde probeer ik 
te verbeelden. Intuïtief laat ik me mee-
bewegen met de golven van het mo-
ment. Ik doe er wel alles aan om vrij te 
bewegen. Mijn studio hou ik dan ook 
bewust klein. Als ik al aan een aange-
nomen opdracht werk, dan formuleer 
ik die zo dat het mijn eigen opdracht 
wordt. Maar mijn mooiste werken ko-
men niet voort uit een opdracht. Die 
ontstaan als ik me laat voortbewegen 
door de energie om me heen. Dan 
snap ik achteraf pas waarom ik iets 
heb gemaakt. Wat ik onder inspiratie 
versta is niet ‘o, even ergens naar kij-
ken, o, dan heb ik ook een idee’. Voor 
mij gaat het om de spirit, de energie 
die er is om iets te maken. Dat kun-
nen gewoon mensen zijn die iets doen 
zodat ook ik zin heb om in beweging 
te komen. Inspiratie is de brandstof 
die me voortstuwt. In de crisis was er 
weinig energie en toen hield ik mijn 

winterslaap. Waarom water naar de 
zee brengen als het eb is, ik kom wel 
terug als de vloed opkomt. Nu draait 
de economie en is het hele circus weer 
in volle gang.”

Tijd fascineert hem. “Waarom vinden 
we 20 jaar lang en 1 dag kort? The 
Tree Trunk Chair heeft een produc-
tietijd van 200 jaar. Een stoelontwerp 
dat de draak steekt met het efficiëntie-
denken. Hoezo alles moet sneller? Ik 
vind het mooi om een doel te stellen 
voor als ik er niet meer ben. Sommige 
mensen vragen dan: ‘En wat nou als 
de bliksem in die boom slaat?’ Maar 
waarom alles controleren. Laat de na-
tuur de natuur zijn.” Niet elke opdracht-
gever zal hem dat nazeggen; voor veel 
opdrachtgevers moet het niet te gek 
worden. “Die durven er niet op zo’n 
manier in te duiken dat je ook echt ef-
fect krijgt. Dan wordt het zo’n invuloe-
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fening.  Daar bedank ik voor.” Baas is 
het liefst zijn eigen baas. “Uit het niets 
van start gaan, dat is de onzekerheid 
opzoeken en dat kost veel kruim.”

INEKE HANS 

“Ik ging naar de kunstacademie om 
beeldhouwer te worden. Maar dat was 
het niet. Na 6 weken stapte ik over van 
de vrije naar de toegepaste kunsten, 
naar vormgeving. Dat past veel beter 
bij mij: iets ontwerpen dat praktisch is. 
Ik kom uit een familie van hoofdzakelijk 
boeren. Ik hou van het boerenverstand. 
Ik wil gebruiksobjecten maken die zin 
hebben, die zo vormgegeven zijn dat 
het duidelijk is waartoe ze dienen en 
die ook nog goed ogen. Een heldere 
vormgeving, ontdaan van al het over-
bodige, gericht op de functie, zoals een 
hamer. Gewoon heel banaal een pro-
bleem praktisch oplossen. Nadenken 
over wat nu eigenlijk het probleem is.” 

Ontwerpen is voor Hans dan ook iets 
anders dan kunst. “Ontwerpen gaat 
over de interactie tussen objecten en 
mensen. Ik vind het fijn om na te den-
ken over mensen, over hoe zij omgaan 
met producten, over de rol die produc-
ten hebben in het dagelijkse leven. In 
functionaliteit zitten veel gradaties, het 
kan gaan over ergonomie, of de rug-
leuning hoog genoeg is, maar ook over 
mentale functionaliteit, of het fijn is om 
iets om je heen te hebben. Een product 
moet iets toevoegen. Zeker nu! ‘De 
wereld zit al vol!’ zou je kunnen zeg-
gen. Waarom dan nog dat ontwerpen 
wat we 20 jaar geleden ook al hadden. 
Je moet kritisch zijn. Je afvragen wat 
er nu speelt, wat nu mogelijk is met de 
huidige productie- en materiaalmoge-

lijkheden. Wat betekenen digitalisering, 
mobiliteit, flexibiliteit voor onze leefge-
woontes? Onze woon-, werk- en denk-
patronen veranderen. We bestellen on-
line en willen het geleverd krijgen door 
de brievenbus. De verstedelijking gaat 
door. Ruimtes worden duurder en klei-
ner. Dat betekent dat er op een andere 
manier ruimte is voor producten.” Ze 
wijst op een meubel. “Neem deze klap-
tafel, makkelijk weg te zetten in pop-up 
offices en werkruimtes waar flexibiliteit 
een wens is. Uit één multiplex plaat 
kan je twee van deze tafeltjes CNC-fre-
zen met heel weinig afval. Het is ont-
wikkeld voor open source-productie via 
Opendesk in London. De tekeningen 
kunnen overal worden gedownload 
om lokaal in één van de zeshonderd 
werkplaatsen, waar Opendesk wereld-
wijd mee samenwerkt, te maken. Dat 
betekent produceren waar en wanneer 
je wilt, geen transport en geen opslag. 
Daarvan denk ik dan: ‘Dat is echt deze 
tijd!’ Ook voor de jonge ontwerpers, 
want lange ontwikkelingsprojecten, die 
zich terugverdienen met royalties en 
meerjarige producties, daar is wel de 
klad in gekomen. Serieproducties wor-
den kleinschaliger.” 

Nieuwe productiemethodes maken 
het dus mogelijk in te spelen op de 
behoeften aan individualisatie en voort-
durende vernieuwing. Maar dat kent 
ook een keerzijde. “In de projecten-
branche, waar de meeste meubels in 
omgaan, wordt het ene na het andere 
concept uit de grond gestampt, van 
kantoortuinen gingen we naar glazen 
boxen, naar Het Nieuwe Werken en nu 
naar het scrummen. Handige advies-
bureaus knallen er om de 5 jaar een 
ander concept uit en verdienen daar 

dan een bak geld aan. Ze halen bedrij-
ven over met aantrekkelijke proposi-
ties, zoals ruimtebesparing, een orga-
nisatorische oppoetsbeurt, waarvoor 
dan de hele boel op de schop moet. 
Bij de Rabobank waren die adviesbu-
reaus voor mij een eyeopener. Er werd 
daar een decadent paradeplaatje neer-
gezet. ‘Een bakkerij, een paviljoen, een 
visrestaurant, een plaza, een plein’. 
Allemaal prima, maar dan denk ik wel: 
Wordt hier nog gewerkt? Wat is dit voor 
een saus? Wat heeft dit nog van doen 
met een boerenleenbank. Ik wil dat 
dan met mijn boerenverstand ‘down to 
earth’ houden, zeker als je weet dat er 
elders vele kantoren leegstaan.” 

“Als je in een circus terecht komt met 
allemaal adviseurs, dan moet je weten 
hoe dat spinnenweb werkt om jouw 
verhaal helder te kunnen vertellen”, 
vervolgt ze. “Daar ben ik door schade 
en schande in de loop van de jaren 
wijzer in geworden, dat heet dan er-
varing. Echter, de zeer verschillende 
contexten waarin ontwerpers tegen-
woordig werken – of het nu inrichting 
gebonden, open source productie, 
industriële of handmatige productie of 
voor een galerie of een ‘community-
project’ in Afrika is – zijn naar mijn 
mening meer en meer van belang. Als 
professor Design in Social Context 
– dat ik sinds kort naast mijn ontwerp-
werk doe – richt ik mij vooral hierop. 
Zomaar iets ontwerpen, dat doe ik niet. 
Ieder concept begint met een verhaal, 
dit moet een goed verhaal zijn om te 
vertellen. Daarvoor moet je de context 
goed doorgrond hebben en begrijpen. 
Gedurende het proces maak je het 
verhaal ronder. We zitten er bovenop 
tot het einde van een project, want 
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anders verlies je grip en wordt het 
zomaar een ander verhaal. Je kan het 
bemoeizucht noemen, dat we ons zelfs 
met de marketing van onze opdracht-
gevers bemoeien, maar je wilt wel dat 
het juiste verhaal wordt verteld.” Dat 
betekent overigens niet dat Hans niet 
van kritische opdrachtgevers houdt. 
Integendeel zelfs. “Ik vind het pret-
tig om met kritische opdrachtgevers 
te werken. Dat is niet altijd even leuk, 
soms baal je dat het moeilijk is om iets 
voor elkaar te krijgen, maar als je dan 
toch nog een tandje erbij moet zetten, 
als je verder aan het denken wordt 
gezet, je ontzettend je best moet gaan 
doen, dan kom je toch tot de beste 
resultaten.” 

“Ik heb ooit de oud-directeur van Ah-
rend aangesproken op het feit dat ze 
na Friso Kramer waren opgehouden 
met spannende dingen maken. Stom-

Dat is pingpongen, schetsen en mo-
delletjes maken en dat kritisch bekijken 
en verbeteren. Met piepschuimblokken 
composities maken, in piepschuim mo-
delleren, toetsen of het lekker zit, kij-
ken of de rug optisch dunner kan met 
behoud van stevigheid, of ondanks de 
holte en de bolling de stoffering toch 
strak kan. Eigenlijk ben je dan aan het 
beeldhouwen.”

JESSE VISSER 

“Het was voor mij de sport of de kunst. 
Die twee combineren was geen optie. 
Ik wil ergens vol voor kunnen gaan.” 
Het werd de kunstacademie HKU, 3D 
Design. Hij kreeg een trofee bij de 
finish, als winnaar van de Piet Bakker-
prijs 1999 met de Sag Table, Vissers 
afstudeeropdracht. Het betreft een 
betonnen tafel met een flinterdun ge-
bogen blad, dat het jaar daarop met 
Droog Design op Milaan werd gepre-
senteerd.  
“Ik maakte tijdens en na mijn studie 
vooral grote dingen. Ik hing de kun-
stenaar uit. Vanuit ondernemersper-
spectief, zou ik nu zeggen, was ik niet 
realistisch bezig. Ik exposeerde onder 
het motto ‘vrijblijvend neerzetten’ en 
‘kom maar brengen’. Dan kon ik weer 
een vrachtwagen huren om dat grote 
ding te transporteren. Het maakte me 
onrustig.” 
Een product is voor Visser pas af als 
het wordt aangeraakt, als het wordt ge-
bruikt. “Anders blijft het een beeld, een 
idee. Op een gegeven moment zat ik 
vast in het beton. Om mijn ontwerpen 
op grotere schaal in de markt te kun-
nen zetten moest ik mijn eigen beton-
productie starten. Dat idee beklemde 
me. Dan zou ik volledig ingesloten zijn 

verbaasd was ik toen hij zei: “Ineke jij 
mag voor ons een stoel ontwerpen.” 
Dat werd de 380 stoel, die teruggrijpt 
op de iconische Revolt Stoel, die ie-
dereen kent en waar iedereen op heeft 
gezeten. Ik wilde een echte Ahrend-
stoel, die paste bij mij, maar ook 
inspeelt op wat nu nodig en mogelijk 
is: gerecyclede kunststoffen, waarvan 
één met flexibele eigenschappen voor 
de rugleuning en de ander star voor 
de zitting. Dat was een hele zoektocht. 
Het puzzelen aan zulke complexe 
vraagstukken vind ik leuk.”
De Flix-collectie, voor het Engelse 
bedrijf Hitch Mylius, was ook zo’n 
puzzelstuk. Het betreft een modulair 
Legoachtig systeem. “Ik wilde een 
groot plezier realiseren met weinig 
onderdelen. Een rug die je op allerlei 
manieren aan de zitting kan koppelen, 
die laag en hoog kan zijn, flexibel is en 
licht oogt. Hoe zo’n proces verloopt? 

Jesse Visser.
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in het beton, geen ruimte meer om 
andere meubelstukken te ontwerpen. 
Ik wilde diversiteit; steeds weer op 
zoek gaan naar andere oplossingen en 
andere technieken leren kennen, me 
laten verbazen, me laten sturen door 
mijn nieuwsgierigheid, vragen stellen, 
nieuwe dingen ontdekken, dat houdt 
me wakker.”

Visser startte met de master Retail and 
Interior Design aan het Piet Zwart In-
stituut. “Om me meer te richten op de 
context van het meubel. Daar leerde ik 
een stukje branding en beleving. Hoe 
al je zintuigen te prikkelen op een ge-
balanceerde en op elkaar afgestemde 
manier zodat ze één verhaal vertellen. 
Wat me daar als productontwerper 
echter verbaasde was hoe er in de 
interieurbranche vanuit catalogi pro-
ducten werden gekozen om de ruimte 
in te vullen. Daar wilde ik wat mee. 
Objecten ontwerpen die aan de ruimte 
sfeer geven, zodat die ruimte door het 
meubel al zijn identiteit krijgt. De Cross 
Table, van EPS foam, die ik met Geke 
Lensink voor Trade Mart heb ont-
worpen, doet dat. “Door zijn heldere 
sneden en witte grote vlakken krijgt 
de tafel een grafisch, architectonisch 
karakter. Het vult een grote ruimte met 
ontmoetingsplekken.” 

De Cross Table is nu opgenomen in de 
collectie van Brothers and Sons, waar 
Visser en Lensink de artdirectors van 
zijn. “Ik ging met Geke samenwerken 
toen zij voor haar interieurprojecten-
studio opzoek was naar een licht- en 
meubelontwerper. We wilde een label 
beginnen en gingen ons profileren 
met een meubelcollectie op de beurs 
in Milaan en op de Dutch Design 

Week. Zo kwamen we in contact met 
Jasper Broeders, die als ondernemer 
met ons als ontwerpers wel een merk 
wilde ontwikkelen. Thuis als hij is in de 
projectinrichtingbranche, kende hij de 
eindklanten en hun behoeften goed 
en wist hij veel af van prijsstellingen. 
Dat was een goede aanvulling. Hij had 
bovendien lef en geduld, want om tot 
een innovatief en kwalitatief goed af-
gewerkt product te komen, daar komt 
veel voor kijken. Soms is het bij het 
vijfde model nog niet goed. Neem de 
L.A.F. Task-stoel. Deze heeft een open 
kuip, gemaakt van foam, dat niet te dik 
is, een strakke lijnvoering kent en voor 
de nodige flexibiliteit in de rugleuning 
zorgt. Zo’n innovatie betekent vele 
proefspuitingen, dure mallen en een 
lange doorontwikkeling. Dan moet je er 
wel in geloven. Dit jaar hebben we met 
Brothers and Sons de collectie groot 
gepresenteerd in Milaan en kunnen we 
de producten ook leveren. Een mooie 
afronding en start van 5 jaar werk.”

Nu wil Visser zich weer op andere 
concepten richten, nieuwe contacten 
leggen, nieuwe producten ontwikkelen 
en nieuwe modellen uitwerken. “Limi-
ted editions neerzetten en eventueel 
deze in massaproductie vervaardigen 
indien het ontwerp voldoende mensen 
aanspreekt.” Visser neemt me mee 
naar zijn etalage, daar staat een bed-
zit-garderobe element van buis en 
gaaswerk, passend binnen de Harold 
Cabinet-familie. Uniek in materialisatie, 
een krachtig beeld. Het is een object 
dat aan een kale hotelkamer een vrien-
delijke luxesfeer geeft en tevens de 
bezoeker tegemoetkomt in zijn voor-
naamste behoeften. Je kan erop zitten, 
je kan eraan werken, je kan je jas, je 

spulletjes eraan ophangen en het heeft 
een bed om op te slapen. 
“Mijn ontwerpen zijn helder in vorm-
taal, in materialisatie en in constructie. 
Dat is een heel puzzelwerk om daar 
te komen. Het gaat mij om het maken 
van een duidelijk gebaar, om een state-
ment. Geen truttigheid. Geen rafelran-
den, gewoon bam-bam. Het gewoon 
doen, je niet laten belemmeren door 
allerlei praktische overwegingen. Ont-
wikkel het dan zo dat het wel kan, laat 
dingen je niet in de weg staan. Samen 
met de producent moet je het span-
ningsveld opzoeken, samen kijken 
hoe het eenvoudiger kan. Ik zoek de 
eenvoud op in het beeld. Dat beeld, 
dat bewaak ik. Ik geef de grens aan als 
we dat gaan verliezen. Ik kijk beeldend 
naar dingen en voel eigenlijk wel gelijk 
aan of het ten koste gaat van de vorm-
taal. Het beeld moet helder en krachtig 
zijn.”
We lopen naar de andere zijde van de 
etalage, daar staat De Harold Cabinet, 
waar veel over gepubliceerd is. “Ik krijg 
veel vraag naar dit cabinet. Om de 
prijs omlaag te krijgen, het in meerdere 
maatvoeringen en kleuren aan te kun-
nen bieden, ga ik deze nu in grotere 
oplages zelf produceren. Een eigen 
ontwerp onder een ander label in pro-
ductie krijgen blijft een moeilijk verhaal. 
Dat begrijp ik nu ook, nu ik zelf aan de 
andere kant van de tafel zit als artdirec-
tor bij Brothers and Sons.”  

 
 

www.maartenbaas.com
www.inekehans.com
www.brothersandsons.com
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De Cross Table van Jesse Visser en Geke Lensink is opge-

nomen in de collectie van Brothers and Sons.


