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‘Er is ochtend of avond. Daartussen maken
seconden / zich eeuwig’ – Gerrit Kouwenaar
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06 Lunchen met
Frans Molenaar

11 Een goede biefstuk
is niet mager

15 Michael van der Ham
maakt moeilijke mode

16 8 vragen over Cagliari
18 De vintage meubels

van FabriekNL

De iPod
genera t ie



18 LU X wonen

Houten tweezitter van StudioIlse

Meub els met 

De oude Van Haren schoe-

nenfabriek in Waalwijk puilt uit met meubels: een half

voetbalveld vol oude banken, stoelen, tafels en lampen.

Wie iets wil zien wat midden in de ruimte staat, moet zich

langs bureaus wurmen, over koffietafeltjes stappen en

met de billen over rugleuningen van banken schuiven.

Alles is groot bij FabriekNL: de ruimtes, de collectie en de

bijna twee meter lange eigenaar Matthijs Hoveijn (37) –

én zijn ambities. „Een zaak van deze omvang en met deze

inhoud zie je zelden”, zegt hij.

Vijf jaar geleden begon Hoveijn hier designstukken uit

de jaren veertig tot tachtig te verkopen. Inmiddels weten

architecten, stylisten, horecabedrijven en particulieren

de fabriek te vinden. Ook voor de tv-serie In Therapie

leverde hij vrijwel het hele interieur.

De grote hal wordt omsloten door witte gordijnen.

Hoveijn tilt ze op en zegt achteloos: „Ja, en hier staat dus

nog meer.” In de opslagruimte zijn de banken tot het dak

opgestapeld. De berg ontneemt het zicht op wat er achter

gebeurt. Hoveijn loopt naar rechts, een deur door, een

stenen trap af.

Hallo Eames-kerkhof. Of, zo je wil, hallo Eames-

s ch a t k a m e r.

De kelderruimte staat vol met het bekende kuip-

stoeltje met chromen poten van Charles en Ray Eames.

In losse onderdelen dan. De onderstellen zijn er tot

het plafond toe opgestapeld.

Wie even stilstaat en is bekomen van het indruk-

wekkende aanbod, ziet overal pareltjes. Hier geen

tweedehands Ikea-artikelen of antieke, donkerbruine

tafels. Wel veel Scandinavisch design van bekende en

onbekende namen, zoals een houten stoel van de Deense

ontwerper Hans Olsen of een uitklapbaar bureau van zijn

landgenoot Hans J. Wegner. Het hout is na tientallen

jaren nog prachtig, de constructie eenvoudig. Dit soort

designstukken liggen niet voor het oprapen en het vin-

den ervan – via veilingen, internet en een netwerk van

handelaren in binnen- en buitenland – kost veel tijd.

Daar zijn de prijzen ook naar. De stoel van Olsen en het

bureau van Wegner, gewilde ontwerpers, kosten elk

2.975 euro. Overigens zijn er ook stoeltjes van 50 euro te

koop, benadrukt Hoveijn. Wie wil, mag een meubel eerst

op proef nemen. „We hoeven zelden iets terug te halen.”

Veel klanten van FabriekNL komen uit de Randstad

en die afstand werkt in zijn voordeel, heeft Hoveijn

gemerkt. Bezoekers rijden gemiddeld een uur naar

Tussen de nieuwe
meubels op de
Wo o n b e u r s
Amsterdam
presenteert
FabriekN L
uit Waalwijk
oude, gebruikte
m e u b e l s.
tekst Marleen Luijt

foto’s Bas Czerwinski

Woonbeurs en Inside Design: de hoogtepunten

Amsterdam staat
tot 3 oktober in
het teken van
wonen en design.
Een kleine gids.

Iedereen die inspiratie zoekt op het

gebied van meubeldesign en woning-
inrichting met al het denkbare

daaromheen, kan de komende dagen

uitgebreid terecht in Amsterdam.

Daar begint vandaag de Woonbeurs
Amsterdam in de RAI en op IJburg is

er het event Inside Design.

De Woonbeurs Amsterdam ( c i rc a

300 deelnemers) presenteert de

woonbranche in al z’n facetten: van
design tot klassiek en van kleine

decoratieartikelen tot keukens. Naast

meubels en verlichting gaat het ook

over vloeren, verf, audio, video,

badkamers, serviesgoed, verwarming
etcetera. In het Home ID, een villa van

architect Eric Kant, tonen diverse

merken oplossingen voor de complete

woonomgeving. In de garage van de
villa staat de nieuwste Jaguar XF1 en

alles is bedienbaar via apps in je iPho-

ne of iPad: van verlichting en

verwarming tot en met audioappara-

tuur, tv, raambekleding en zelfs het
b a d w a t e r.

Zonder iPhone mis je sowieso veel op

de woonbeurs, want het wemelt van

de nieuwe apps op woongebied.

Marcel Wanders is aanwezig met een
nieuwe lijn badkamersaccessoires

voor Geesa, er wordt het Nederlandse

meubelmerk Spoinq gelanceerd en in

een workshop kun je leren gebroken
serviesgoed te repareren met goud.

De Woonbeurs besteedt ruim aan-

dacht aan Nederlands design: jong

talent in de afdeling ‘NL Design’ en de

expositie ‘Via Milano’ toont werk dat
werd getoond tijdens de grote meu-

belbeurs in Milaan. Het beroemde

keramiek van Koninklijke Tichelaar
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t e en verhaal

Makkum is te koop in een pop-up

store en er worden elke dag lezingen
gehouden, onder anderen door Jan

des Bouvrie (over kunst in huis) en

ontwerper Edward van Vliet (over de

herwaardering van ambacht).
De Woonbeurs is een evenement van

Sanoma Media en dus hebben de

woon- en tuintijdschriften uit deze

‘stal’ elk hun eigen huis en trend-

presentatie op de beurs.
Inside Design (ruim 100 deelnemers)

is een evenement met designpresen-

taties op verschillende locaties, dit jaar

op IJburg, het nieuwe stadsdeel van

Amsterdam. Woonblad Elle

Decoration is de organisator. In de

leegstaande ruimtes op IJburg, van

ruwe casco bedrijfsruimtes tot luxe

modelwoningen, presenteren geves-
tigde fabrikanten naast jonge

ontwerpers hun nieuwste producten.

Enkele minder bekende en nieuwe

merken die er exposeren zijn bijvoor-

beeld Autoban (jong Turks bedrijf),
StudioIlse (Ilse Crawford, hoofddocent

Design Academy), Matthew Hilton

(bekende designer die in 2007 zijn

eigen label begon) en Re-Design (nieu-

we producten van oude V&D voorraad)
en Perlei (producten van jonge desig-

ners). Bekende namen die er te vinden

zijn: Arco, Ahrend (met het duurzame

Next_Life programma), Moroso,
Montis, Histor, Established&Sons

(onder andere met Scholten& Baijings)

en Vitra, dat samen met jeansmerk

G-Star de nieuwe Prouvé RAW

collectie toont, een hernieuwde versie
van meubelklassiekers van Jean Prou-

vé.

In een penthouse met schitterend

uitzicht is het Elle d’Eco pop-up hotel

ingericht met duurzaam design.

tekst Marianne van Dodewaard

Woonbeurs Amsterdam: t/m 2 okt.
Rai Amsterdam, 18,50 euro, woon-

beurs.nl

Inside Design t/m 25 sept 18 uur.

Bezoekers dienen bij het startpunt op
Pedro de Medinalaan 1-9 een

passe-partout te kopen à 15 euro

voor het hele event, insidedesign.nl

Matthijs Hoveijn in de ontvangsthal van FabriekNL

FabriekNL in Waalwijk: vijfduizend vierkante meter vintage meubels.

RAW-fauteuil Jean Prouvé van Vitra

Waalwijk en komen heel bewust langs. Maar zijn

klantenkring beperkt zich allang niet meer tot Neder-

land. Kopers komen onder meer uit België, Frankrijk,

de VS, Australië, Japan en Griekenland. En, recent,

Zuid-Korea. „De Koreaanse klant kwam binnen en wees

zo twintig topstukken aan. Aan de opbrengst dacht ik

niet meteen, wel aan hoe ik weer snel zoveel nieuwe

stukken van dat niveau zou vinden.”

Glas-in-lood
Hoveijn praat het liefst in de toekomstige tijd. Hij wil de

vele meubelstukken in de oude Van Haren schoenenfa-

briek in Waalwijk beter tot hun recht laten komen. Dat

gebeurt nu alleen in de ontvangsthal – voorheen de kan-

tine –, een statige ruimte met een prachtig, wandgroot

glas-in-loodraam. Daar staan de topstukken opgesteld

die door zijn eigen stoffeerders en restaurateurs in de

oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Ze laten zien

wat met de nog niet opgeknapte meubelstukken uit de

naastgelegen fabriekshal mogelijk is. „Het is net als in

een restaurant”, vertelt Hoveijn. „Wat op je bord een

mooi, samengesteld gerechtje is, is in de keuken nog een

berg ingrediënten.”

Hoveijn wil in de toekomst ook alle meubels in de

fabriek laten zien op zijn website. En hij overweegt om

de nu nog lege ruimte boven de ontvangsthal in te richten

als expositieruimte. Ook het atelier van de stoffeerders

en restaurateurs zal beter zichtbaar worden voor het

publiek. Want uiteindelijk zijn deze mensen de grootste

meerwaarde van zijn bedrijf, vindt Hoveijn. Ze herstellen

meubels naar de wensen van de nieuwe eigenaar.

En, niet de minste verandering, de naam FabriekNL

verdwijnt binnenkort waarschijnlijk. Hoveijn en zijn

team denken druk na over een nieuwe.

Koreaanse klanten
Het verkopen van gebruikte meubels is niet meer

Hoveijns enige bezigheid. Sinds hij een kliniek van een

ziekenhuis mocht inrichten, ziet hij ook een rol als

adviseur voor zichzelf weggelegd. „Ik wil graag mee-

denken en mee schetsen.”

Terugkijkend zat de liefde voor meubels er altijd al in,

zegt hij. Van veel huizen die hij zich kan herinneren van

vroeger, weet hij nog welke meubels erin stonden. En

speelde hij met Lego, dan maakte hij altijd huizen en

bedrijven, die hij zelf ontwierp en inrichtte. „M ij n

broertje en zusje mochten de juiste steentjes zoeken die

ik nodig had.”

Hij is niet bang dat de vraag naar vintage meubels een

modeverschijnsel is. „Daarvoor is de vraag al te lang

gaande, ook bij musea en veilinghuizen zie je ze terug.

Mensen willen meubels met een verhaal.”

Ook het combineren van uiteenlopende stijlen blijft nog

wel even. Deense stoelen met onzichtbare verbindingen

staan aan een strakke, moderne tafel en op een kleed van

oma. Zelf is hij er ook nog niet op uitgekeken. „Ik kan nog

steeds heel erg blij worden van het vakmanschap van een

prachtig gemaakte houten tafel.” Zelfs over het zoveelste

Eames-stoeltje doet hij niet neerbuigend. „Die stoel is

onze bread and butter, die heb je ook nodig.”


