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fotografie Inga PowIlleIt  styling wIetske Hoogstadt  tekst elsbetH grIevInk

ontwerPers Judith de graauw (31) 
en Joep en Jeroen VerhoeVen (30)  
vormen als demakersvan een 
HecHte drIe-eenHeId en oPereren 
over de Hele wereld. elle wonen 
legde twaalf vragen voor aan de 
dame van Het stel.

Hart of Hoofd? ‘we werken puur op intuïtie. vragen als ‘Is het al eerder gedaan?’  
of ‘kunnen we dat wel produceren?’ stellen we onszelf nooit in de beginfase van  
een project. we willen ook wel een soort naïviteit behouden, om vrijer te kunnen zijn. 
toen tafel cinderella ontworpen was, bleek er geen mens te vinden die hem wilde 
produceren. ‘dat gaat niet’, kregen we steeds te horen. Uiteindelijk bleek het wel  
te kunnen, alleen was het nog nooit eerder gedaan. we hebben net zo lang gezocht  
tot we iemand vonden die het aandurfde.’ 
Structuur of avontuur? ‘avontuur. een tijd terug werden we gebeld door een 
projectontwikkelaar in den Haag, die twee appartementencomplexen wilde omheinen  
met ons lace fence, een industrieel hekwerk met kantklostechniek. Het ging om 
drieduizend vierkante meter, een formaat dat we in nederland niet kunnen produceren. 
nog voor we een opdrachtbevestiging hadden, zijn we begonnen met de bouw van een 
fabriek in India. daar heb ik nachten van wakker gelegen, maar avontuurlijk is het 

Vanaf links, met de klok mee:  
Het ‘nostalgische’ olielampje Light 
Fuse, ontworpen voor de Proeftuin 
in Dordrecht, heeft een extra lange 
lont, zodat hij wel honderd jaar  
meekan. | Pasfoto van Joep op het 
jasje van Judith. | Demakersvan  
delen hun studio met vele ex- 
klasgenoten en collega-ontwerpers. 

Vanaf linksboven, met de klok mee: Judith op de nek 
van Jeroen bij hun studio in de Rotterdamse havens. 
| Krukje Lost & Found is Judiths afstudeerproject, in 
samenwerking met Montis, waar de kruk in productie 
is. Voor het ontwerp gebruikte ze een ouderwetse 
schoenmakersmachine, in combinatie met de  
moderne vacuümvormtechniek. | Schaalmodel voor 
een ontwerp voor Fatboy. | Bij radio Minimising 
Einstein wordt vorm geheel bepaald door functie.
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   ‘We Werken 
puur op intuïtie’
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Vanaf linksboven, met de 
klok mee: Het credo van 
Demakersvan: ‘Sometimes 
too much of a good thing,  
is a good thing.’ | De muur  
in de studio hangt vol  
met planningen, flyers  
en uitnodigingen. | Ook  
deze lamp, behorend  
bij Light Fuse en Light  
Wind en werkend op gas,  
werd ontworpen voor de 
Proeftuin in Dordrecht.  
De kap ontbreekt. 

wel. Inmiddels werken er 25 man in onze fabriek en is Joep daar om de boel  
te rooien. Jeroen en ik zijn er laatst ook naartoe gevlogen, voor de officiële opening 
van de fabriek. dat was een emotioneel moment...’  
nederland of buitenland? ‘Het kneuterige en georganiseerde van nederland 
heeft iets veiligs. wij voelen ons hier thuis. toch willen we het liefst terug naar 
brabant. rotterdam is heel stoer hoor, en het is fantastisch om er te werken, maar  
ik wil gewoon om mijn huis heen kunnen lopen. bovendien zijn de mensen in brabant  
fijn: nuchter en lekker eerlijk. als we teruggaan, willen we voor onszelf drie huizen 
bouwen, op één stuk grond, in de vorm van een soort vogelhuisjes.’  
trendS of klaSSiekerS? ‘neem een oude platenspeler en het is duidelijk waarom 
die de vorm heeft die hij heeft. met trends is dat anders en is het veel onduidelijker 
wat er bedoeld wordt. wij houden ons er niet echt mee bezig.’ 

StijlvaSt of grillig? ‘doordat we met zijn drieën zijn, zijn we niet erg stijlvast. we 
hebben een enorme spark met elkaar, maar onze meningen kunnen erg verschillen, 
waardoor we soms eindeloos moeten discussiëren. dat maakt het leuk. Jeroen houdt 
van opvallend, ik ben meer ingetogen en Joep heeft een beetje van allebei. Het ene 
moment gaat hij mee met mijn ingetogenheid en het andere moment kan hij lekker 
schreeuwen met Jeroen. als we het niet eens worden, is het ‘meeste stemmen 
gelden’. daarom is het ook moeilijker knopen doorhakken nu Joep in India zit.’ 
vorm of functie? ‘de beste ontwerpen zijn die waar vorm en functie in balans zijn. 
neem het werk van Jurgen bey. Hij heeft zo’n poëtische manier van denken. Ik heb 
les van hem gekregen op de design academy eindhoven, en hij heeft mij helemaal 
gek gemaakt voor het vak.’ 
9-5 of nacHtbraker? ‘Jeroen en ik zijn totaal tegenovergesteld: ik ben een 
ochtendmens, Jeroen begint pas ’s avonds. maar we zijn alledrie even gedreven.  
we zijn zeven dagen per week aan het werk, en dat moet ook wel, want we zitten voor 
de rest van het jaar vol. of ik dat erg vind? Integendeel. Het is een soort gezonde 

Vanaf rechtsboven, met de 
klok mee: Beeldje Canova. | 
Voor de Lost & Found-lampjes 
(onderdeel van het afstudeer-
project van Judith) keek Judith 
de kunst af bij technieken van 
vroeger. Deze lampjes geven 
hetzelfde gevoel als kaarsen.  
| Verpakkingsideetje van Joep, 
dat nog uit de academietijd 
stamt. | Lamp Light Wind,  
ontworpen voor de Proeftuin  
in Dordrecht, werkt op 
windenergie.

  >



120 121

Vanaf linksboven, met de klok mee: 
Een van de beroemdste ontwerpen  
van Demakersvan is de Lace Fence,  
een industrieel hekwerk met kantklos-
techniek. Momenteel wordt in India 
gewerkt aan een Lace Fence van  
3000 m2. | Jeroen met samples van de 
Lace Fence in handen. | Joep in India. 

verslaving. we zijn op een punt gekomen dat we opdrachten krijgen die we altijd al 
hebben willen doen en dat is te gek. Het is nog nooit zo leuk geweest als nu.’ 
roem of rijkdom? ‘we hebben de mazzel dat roem en rijkdom bij ons min of meer 
fifty-fifty is. we doen veel projecten voor musea, wat een beetje roem oplevert, maar 
ook genoeg commerciële projecten waar we geld mee verdienen. Het klinkt fout, 
maar geld maakt gelukkig. Het schept vrijheid en de mogelijkheid om dingen te 
ondernemen. al het geld dat we verdienen, stoppen we terug in ons bedrijf. er liggen 
nog zoveel ideeën op de plank waar we mee aan de slag willen. daar hebben we  
geld voor nodig. dat vind ik vele malen leuker en belangrijker dan een nieuwe broek 
kopen. dat komt doordat het je eigen toko is. als je in loondienst werkt, bras je je 
inkomen elke maand helemaal op. dat is anders.’ 

deSign of Hema? ‘Ik word oprecht gelukkig van mooie dingen. In mijn eigen huis 
staat amper design, afgezien van een paar mooie objecten van Hella Jongerius,  
maar ik ben hard aan het sparen voor de eiffel chair van ray & charles eames.  
toch zeg ik: Hema, want Hema is briljant.’  
cultuur of natuur? ‘allebei. een voorwerp dat mooi in elkaar zit, maar hartstikke 
milieuonvriendelijk is, kan me net zo inspireren als een plant.’ 
alleSkunner of SpecialiSt? ‘we zijn alledrie alleskunners, wat niet wil zeggen 
dat we alles goed kunnen. Jeroen is de beste prater van ons drieën en haalt de 
meeste opdrachten binnen. Joep is goed in organiseren en gaat bij ons over de 
contracten. mijn kwaliteit is dat ik het proces in goede banen kan leiden. we vullen 
elkaar best goed aan.’ 
einzelgänger of teamplayer? ‘die ligt voor de hand: teamplayer. Ik zou niet 
anders kunnen. of het lastig is om samen te werken met een tweeling? Ik heb ze 
eigenlijk nooit zo bekeken. Ik zie ze gewoon als broers en voel me hun zus.’

Vanaf rechtsboven, met de 
klok mee: Sinds kort hebben 
Demakersvan een ouderwetse, 
vaste telefoon. | Jeroen op  
de kade van de Merwehaven.  
| Proefje voor het hoofd van 
een beeld waar Demakersvan 
momenteel aan werken. 
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WIE ZIJN DEMAKERSVAN?
Ze zaten bij elkaar in de klas op  
de Design Academy Eindhoven en  
raakten bevriend. Al snel betrokken 
Joep, Jeroen (1976) en Judith (1976) 
een oude boerderij in Nuenen, dicht 
bij Eindhoven. De vriendschap was 
zo intens, dat de drie afzonderlijke 
afstudeerprojecten bijna één geheel 
vormden. Althans, zo voelde dat 
voor henzelf. Het lag voor de hand 
om met z’n drieën verder te gaan 
na hun afstuderen in 2004. Via  
goede vriend Joris Laarman vonden 
Demakersvan, zoals ze zichzelf 
noemden, een werkruimte in de 
havens van Rotterdam. Inmiddels 
hebben de drie een fabriek in India, 
werken ze aan een accessoirelijn 
voor Fatboy en zijn ze bezig met  
het ontwerp van een sparesort in 
Shanghai, samen met Tord Boontje 
en Joris Laarman. Demakersvan, 
Rotterdam, 010-2447474,  
www.demakersvan.com.
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