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INLEIDING
Afgelopen zomer, op een strand in Noorwegen,
viel mijn oog op de gebroken stenen die hier
verspreid lagen. Ik was gefascineerd door de
vorming van de stenen en de oncontroleerbaarheid van het splijten: water bevriest in een
barst, zet uit en breekt zo langzaam een steen
in stukken. De mooi afgeronde steen bestaat
plotseling uit puntige gebroken stukken. Ik ging
op zoek om te kijken of ik een steen weer in
elkaar kon puzzelen, of ik de natuur om kon
draaien en kon controleren. Als parodie op
onze omgang met natuur (afbeelding 1).
Deze stenen zetten mij aan het denken over
hoe wij als mensen met imperfectie omgaan
en dit zoveel mogelijk proberen te controleren.
Het lijkt wel mens eigen om zoveel mogelijk te
willen controleren om tot een perfect resultaat
te komen. We proberen orde te scheppen in de
chaos om ons heen.
Als ontwerper valt mijn oog op hoe we onze
omgeving vormgeven. De drang naar controle
valt mij ook hier op. Houten palen moeten voorkomen dat bomen scheefgroeien en borden
moeten voorkomen dat we de verkeerde kant
op lopen. Ontwerpers zijn druk in de weer om
dé perfecte stoel te ontwerpen en verliezen de
ironie hiervan zodoende uit het oog.
Doordat we het bekende goed kunnen controleren wordt onze leefwereld beetje bij beetje
steeds meer een ‘harmonisatie van smaak’.
Maar verliezen we op deze manier juist niet de
connectie met onze leefwereld? Hoe anders
was dit toen we als jagers en verzamelaars
door de bossen trokken? Toen was er een rond
systeem, mens en omgeving vormden een eenheid. Terwijl we ons vandaag de dag over het
algemeen niet meer bewust zijn waar de objecten die ons omringen vandaan komen en waar
ze terecht komen wanneer wij ze niet meer
gebruiken. Hadden we in onze ontwikkeling
van jagers en verzamelaars naar onze huidige
maatschappij niet meer stil moeten staan bij
deze aspecten? Is het tijd voor een nieuwe,
eigentijdse primitiviteit die bewustheid, onschuld en de vreugde van het ontdekken terugbrengt?

Afbeelding 1. Gerepareerde stenen.
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Dit onderzoek gaat in op de bovengenoemde
controleerbaarheid en perfectie, hoe dit con-

trasteert met primitiviteit, de verhouding tussen
mens en object en in wat voor esthetiek dit
allemaal samen kan komen.
Al langere tijd ben ik zelf in mijn werk op zoek
naar hoe om te gaan met controle tegenover
ongecontroleerdheid en imperfectie tegenover
perfectie. Het altijd zoeken naar het perfecte in
mijn werk deed mij realiseren dat het perfecte
voor mijzelf niet te halen is. Wat op het ene moment perfect lijkt is dat op het andere moment
niet. Juist het loslaten van de dwang naar deze
perfectie levert beter werk op. Het opzoeken
van imperfectie kan juist gebruikt worden om
het daarna uit te sluiten en zo misschien ooit
wél tot de kern van ‘perfectie’ te komen.
In mijn afstudeerwerk wilde ik deze vragen onderzoeken. Het valt mij op dat ik niet de
enige ontwerper ben die met deze vragen lijkt
te zitten. Steeds meer ontwerpers lijken te
zoeken naar een directere, eerlijkere beeldentaal, die door een bepaalde simpelheid meer tot
de verbeelding spreekt. Ontwerpen die vanuit
zichzelf ontstaan door de reactie op het materiaal. In dit onderzoek gebruik ik hier de zelfgekozen term ‘nieuwe primitiviteit’ voor. Vanuit
deze term ben ik op zoek gegaan om meer grip
te krijgen op de bovenstaande thema’s. Deze
term heb ik gebruikt om mijn gedachten over
verschillende ontwikkelingen in de ontwerpwereld, onze verhouding met objecten om ons
heen, onze omgeving en enkele hedendaagse
ontwerpen op een rij te zetten.
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ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan ik als ontwerper omgaan met controleerbaarheid en perfectie? Hoe contrasteert dit
met primitiviteit en de verhouding tussen ding
en object? In wat voor esthetiek is dit allemaal
samen te brengen?
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THEORIE & ONDERZOEK
Methode
Ik ben mijn onderzoek gestart vanuit de vragen
uit de inleiding welke ik in eerste instantie heb
proberen onder te brengen onder het zelf
bedachte begrip van een ‘eigentijdse primitiviteit’. Aan de hand hiervan ben ik mij gaan verdiepen in de Japanse filosofie van ‘wabi-sabi’
en heb ik essays uit het boek Het Wilde Ding
van Hilde Bouchez gelezen. Dit boek is erg
belangrijk geweest voor de vorming van mijn
ideeën. Daarnaast heb ik meer inzicht in het
ontstaan van ons beeld van esthetiek proberen
te krijgen. Verder heb ik om meer inzicht te
krijgen in verschuivingen in onze cultuur delen
uit De Barbaren van Allesandro Barrico gebruikt.

Objecten en Dingen
In Het Wilde Ding omschrijft Hilde Bouchez
dat er een verschil is tussen een object en een
ding. In het boek gaat ze in op de dualistische
verhouding tussen deze twee. In haar boek
haalt Bouchez een concept van Tim Ingold
aan over dingen en objecten. Hij stelt dat “het
essentiële verschil zit in het feit dat een ding
als het ware lekt, dat het in constante interactie
is met zijn makers en zijn gebruikers en daarbij onzichtbare sporen achterlaat. [..] De mens
heerst over een object, een ding daarentegen
leeft en is constant in interactie” (Bouchez,
2017: 73).
Objecten, of ook wel “getemde dingen” genoemd door Hilde Bouchez, zijn overal ter
wereld hetzelfde en hebben geen interactie met
hun omgeving. Dingen of ook wel “wilde dingen” door Bouchez genoemd zijn levendiger.
“De meeste designobjecten zijn begeerd vanwege het licht dat er van buitenaf op schijnt.
[…] Deze iconen van de goede smaak zijn niet
meer dan valse symbolen die pretenderen de
koper een identiteit te geven” (Bouchez, 2017:
38). Terwijl ‘wilde dingen’ groeien in tijd, rollen
‘getemde dingen’ van een lopende band af.
Tim Ingold legt in een essay de betekenis van
een ‘wild ding’ uit en neemt hierbij een boom
als voorbeeld. (Ingold, 2010) Hij vraagt zich
hierbij af waar de boom stopt en waar de omgeving begint. Is de kever op de schors onderdeel van de boom, en de rups op de bladeren?
Wanneer de wind de takken doet bewegen, is
deze dan ook onderdeel van de boom? Vanuit
deze kijk omschrijft Ingold de boom als een
‘wild ding’ omdat deze gevormd wordt door
allerlei interacties en hierdoor altijd in verandering is. Nu is een boom een levend iets en
zal er ook daardoor altijd verandering zijn maar
ook iets niet levends kan als ‘wild ding’ worden omgeschreven. Een voorbeeld hiervan is
een gebouw. Het gebouw bestaat ook door
de interacties met een omgeving, het mos op
de muren, mieren die tussen kieren kruipen en
natuurlijk de mensen die er in leven. Om deze
interacties tussen dingen en hun omgeving toe
te laten, moeten we echter wel de controle los
kunnen laten en niet bang zijn voor imperfecties.
Deze manier van kijken naar het verschil tus-
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sen ‘getemde dingen’ en ‘wilde dingen’ doet
denken aan de Japanse filosofie van ‘wabi-sabi’. Leonard Koren schrijft hierover in zijn
boek Wabi-Sabi for artists designers, poets &
philosophers. (Koren, 2008) In deze filosofie
staat de schoonheid van vergankelijkheid en
imperfectie centraal. Wabi-sabi is moeilijk te
duiden, het gaat om een bepaald gevoel en
een bepaalde mind-set. Het woord bestaat uit
twee delen, wabi en sabi. Wabi refereert naar
een gevoel van eenzaamheid en alleen in de
natuur zijn. Het kan vergeleken worden met ‘het
sublieme’ uit de westerse filosofie behalve dat
wabi meer een leefwijze is. Sabi refereert naar
materiele dingen en tijdelijkheid. Op het gebied
van esthetiek wijst wabi-sabi op het intuïtieve,
het natuurlijke en op de vergankelijkheid van
iets en de imperfectie die dit met zich mee
brengt. Wabi-sabi suggereert dat schoonheid
dynamisch is. Zo zijn juist gerepareerde barsten
in een gebroken schaal een schoonheid. Als we
dit vergelijken met de ideeën van Hilde
Bouchez over ‘wilde dingen’ en ‘getemde
dingen’ zou je iets dat ‘wabi-sabi is’ kunnen
omschrijven als een ‘wild ding’.
Ook de filosoof Heidegger heeft het over een
verschil tussen dingen en objecten. Heidegger
stelt dat door globalisering en nieuwe media,
tijd een lege dimensie is geworden en dat er
een gemis van nabijheid is. “De objectivistische
manier van de wereld aanschouwen brengt een
mens misschien dichter bij het object, maar
steeds verder van de dingen. Enkel wanneer
we dingen conserveren als ding en niet als
object kan er een vorm van nabijheid bestaan,
waarmee Heidegger bedoelt dat we dicht bij
de werkelijke realiteit van de wereld komen. [..]
Hij beargumenteerd dat bepaalde manieren van
maken ons verbinden met het bestaan, met de
wereld die we bewonen, en dat andere aanzetten tot een afscheiding van het existente.
Met de eerste vorm van maken doelt hij op het
ambacht.” (Bouchez, 2017:72).
De interactie die ‘dingen’ met hun omgeving
hebben, doet denken aan de verhouding tussen de maker of ambachtsman en zijn materiaal. Het ‘maken’ dat tot verbinding lijdt is naar
mijn idee ook terug te vinden in primitiviteit.
Er wordt hierbij in de puurste vorm gekeken
naar hoe iets gemaakt kan worden. Esthetiek is

daarbij geen storende factor. Daarnaast pretendeert iets primitiefs niet vast en af te zijn en
blijft het open voor interactie. Deze interactie
wijst op een bepaalde ‘onafheid’, het vorm
geven is een continu proces. Zo zei Paul Klee
(docent bij Bauhaus) ooit: “vorm is dood, maar
het vorm geven leeft” (Spiller, 1973: 42). Deze
continue beweging is in het design van vandaag de dag veelal verdwenen. Industriële producten worden ontworpen vanuit vaststaande
vormen en zijn enkel variaties op archetypes.
Vrijwel elke mobiele telefoon is een rechthoekig, plat, zwart kastje. Het ontwerpen van een
nieuwe telefoon zal dan ook vanuit dit archetype gebeuren.
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Rationeel en gevoelsmatig
De Japanse ontwerper Kenya Hara zegt in een
interview: “The purpose of design is to search
for an essential quality in things.”(Hara, 2018).
Deze uitspraak sluit goed aan bij de gedachten
over ‘wilde dingen’ en ‘wabi-sabi’. Daarnaast
belicht het ook een ander aspect van het ontwerpen, namelijk het zoeken naar bepaalde
kwaliteiten in een materiaal. Deze kwaliteiten
kunnen rationeel of gevoelsmatig bepaald
worden. Wanneer je als ontwerper een ontwerp
aan het maken bent vanuit een materiaal vindt
er een interactie plaats. Deze interactie kan
heel bewust en rationeel gebeuren, zo kun je
nadenken over de sterkte van het materiaal,
de bewerkbaarheid, de kleur, et cetera. Maar
de interactie kan ook veel gevoelsmatiger of
instinctiever plaats vinden. Zo roept een materiaal wellicht associaties op met andere materialen, of met beelden die je die dag gezien
hebt, redenen die niet gelijk duidelijk zijn. Een
mooie vergelijking hierbij is voor mij het verschil
tussen de Bone Chair van Joris Laarman en de
lampen die Bertjan Pot maakte voor zijn expositie Hot Glue in het Booijmans van Beuningen.
De Bone Chair heeft zijn vorm gekregen door
te berekenen waar materiaal weg kan worden
gehaald zonder dat de stoel zijn sterkte verliest.
De lampen van Bertjan Pot zijn ontstaan door
naar het materiaal te kijken en als ontwerper
op dit materiaal te reageren en er iets aan toe
te voegen, of een bepaalde eigenschap uit te

lichten.
Bij beide interacties is er een zoektocht naar
een bepaalde logica in het ontwerp. Een logica
die tot schoonheid leidt (wat deze schoonheid
dan ook mag zijn). Filosoof Rob van Gerwen
omschrijft dat “schoonheid het besef is van de
eigen logica van het andere” (Gerwen, 2016:
22). Hij bedoelt hiermee dat we zonder te
beredeneren ergens een logica in kunnen zien
die ervoor zorgt dat we iets mooi vinden. Het
verschil tussen ‘wilde’ en ‘getemde’ dingen
heeft ook te maken met deze logica. ‘Wilde dingen’ hebben een gevoelsmatige logica, terwijl
‘getemde dingen’ eerder een rationele logica
hebben.
De ontwerper die iets ontwerpt heeft een interactie met het materiaal. Het uiteindelijke ding
gaat ook een interactie aan met de omgeving
waarin het getoond wordt. De expositie van Pot
laat dit mooi zien. Elk lampje staat op zichzelf, maar door de gehele verzameling wordt
het beeld veel sterker. Verhoudingen tussen
verschillende dingen definiëren het ding ook
op zichzelf. Dit is het uitgangspunt voor de
‘actor-network-theory’ van franse filosoof en
socioloog Bruno Latour (Gali & Bull, 2018). Hij
stelt in deze theorie dat alles tot een ‘network
of events’ behoort. De lampen van Pot zijn
bijvoorbeeld gevormd door een samenloop van
allerlei dingen. De materialen en gereedschappen die gebruikt zijn, maar ook de maker en
het publiek moeten op de juiste manier samen
komen.

Afbeelding 2.
Joris Laarman, ‘Bone Chair’,
2006.
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Afbeelding 3.
Bertjan Pot, ‘Hot Glue’,
expositie in Boijmans van
Beuningen, 2018.
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Ambacht
In Het Wilde Ding wordt veel gesproken over de
hand van de maker en hoe deze mee speelt in
het ontstaan van een ding. Op het eerste gezicht kan de term ambacht hieraan gekoppeld
worden. De term ambacht geeft echter een
bepaalde vakkundigheid aan. De schoonheid
die erdoor kan ontstaan heeft te maken met
een bewondering voor de bekwaamheid van
de maker. Louise Schouwenburg kaart in haar
essay Het dilemma van de ambachten aan dat
deze bewondering ertoe leidt dat de beschouwer zich klein voelt. De kijker wordt zich bewust van zijn eigen “onvermogen”. Het zet de
kijker vast, waardoor het ambachtelijk gemaakte ding niet aan spoort tot verbeelding (Schouwenburg, 2010). Hier zit voor mij een belangrijk
punt. Deze verbeelding kan ervoor zorgen dat
iemand iets in een grotere context kan zien.
De vergankelijkheid van dingen zoals deze in
de filosofie van Wabi-sabi terug te vinden is,
zit hem in de verbeelding. Hilde Bouchez omschrijft dat een ‘wild ding’ van binnenuit licht
geeft doordat ze een alledaagse schoonheid
hebben waarbij het materiaal tot ons spreekt en
niet de maker. “Aan wilde dingen is de tijd gegeven om te groeien, om te ontstaan en daarom geven ze de gebruiker diezelfde soort tijd:
om te dagdromen, te reflecteren, onze harten
te openen, in diepe stilte.” (Bouchez, 2017: 39).
Ook deze aspecten hebben juist weer te maken
met verbeelding.
Vanuit deze gedachtegang heeft voor mij de
maakwijze van ‘wilde dingen’ meer te maken
een bepaalde eenvoudigheid of ‘primitiviteit’.
Iets heeft een bepaalde puurheid waardoor
het materiaal tot ons spreekt maar waarbij er
ook nog ruimte is voor de verbeelding. Bij het
ambacht draait het meer om virtuositeit en
staat het materiaal in dienst van de maker en
niet van ‘het ding’. Het paradoxale is dat de
ambachtsman op zoek is naar perfectie in zijn
werk, maar dat juist de imperfectie laat zien dat
iets handgemaakt is. Het gebruik van ambacht
in een ontwerp voelt daardoor voor mij snel als
nostalgie. Daarnaast is het een drang om een
materiaal te controleren. De term ‘eigentijdse
primitiviteit’ vat daarom voor mij de waarde van
imperfectie in het maakproces beter samen.
De drie vazen in de afbeeldingen hiernaast

laten deze ‘ambachtskwestie’ zien. De vazen
van Carlo Scarpa en David Derksen zijn hier
naast een traditionele Chinese vaas gezet.
Beiden zijn ze afgeleid van het ouderwetse
porselein. Scarpa maakte in zijn carrière veel
herinterpretaties van oude ontwerpen maar
gebruikte hier moderne technieken voor. De
vaas van Scarpa is enkel op de vormentaal van
het chinees porselein gebaseerd, het materiaal
is anders en de motieven ontbreken. Er zou
hier gesteld kunnen worden dat Scarpa naar
een ‘primitievere’ uitwerking op zoek was. Een
ambachtelijke keramist uit China zal het ontbreken van de afbeeldingen wellicht als gemis
ervaren en het als onkunde zien. De serie New
China van David Derksen zal waarschijnlijk ook
deze reactie oproepen. De banden die worden

gebruikt om het porselein vast te zetten voor
het wordt afgebakken, zijn hier niet weggehaald
en dienen als decoratie. Je zou kunnen stellen
dat de onkunde of naïviteit van een buitenstaande ontwerper, het ontwerp primitiever
heeft gemaakt en dat het ontwerp zo juist een
vernieuwde lading heeft gekregen. Het werk is
eerlijker. David Derksen laat in zijn serie vazen
een mooie wisselwerking zien tussen de traditie en de vernieuwing. Hij doet dit echter door
de primitiviteit naar boven te halen en als het
ware imperfectie op te roepen. Derksen laat
een proces zien dat nog ‘doorontwikkeld’ moet
worden.

Afbeelding 4, 5, 6.
Chinees Porselein, maker onbekend, ca. 1522-1566.
Carlo Scarpa voor Venini, ‘Cinesi’, ca. 1940.
David Derksen, ‘New China’, 2016-2017.
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Waarom ‘eigentijdse primitiviteit’?
In zijn boek De Barbaren schrijft Alessandro
Baricco over veranderingen in onze huidige
cultuur. Deze staan naar mijn idee ook in verband met de bovenstaande drang naar controle
en perfectie en met het ontstaan van ‘getemde
dingen’. De cultuurbarbaren waar Baricco het
over heeft, overvallen de cultuur die door de
jaren is opgebouwd en zetten deze naar hun
hand. Volgens hem veranderen ze de cultuur
niet direct maar voegen ze vooral heel veel
aspecten toe waardoor de ‘diepgang’ en ‘rijkdom’ uit de oorspronkelijke cultuur verdwijnt.
“Je zou kunnen zeggen dat ze [objecten] bestaan los van hun betekenis: die hadden ze
wel, en nog wel een duidelijk gedefinieerde
ook, maar die lijkt overbodig te zijn geworden.”
(Baricco, 2016: 36). Zo belanden we in een
omgeving vol spullen waarvan we zelf eigenlijk niet meer precies weten wat we er mee
moeten en ondervinden we de problemen van
overconsumptie. Baricco omschrijft: “Het is
alsof het idee van schoonheid wordt vervangen
door dat van spectaculariteit; het is alsof de
techniek de voorkeur krijgt boven de inspiratie,
het effect boven de waarheid”. (Baricco, 2016:
46). Deze aspecten laten zien dat ‘wilde dingen’ in ‘getemde dingen’ veranderen. Ook op
het hierboven beschreven gebied van ambacht
zou je enkele aspecten al kunnen toepassen.
Het spectaculaire zit in de virtuositeit van de
ambachtsman. Daarnaast weet hij van tevoren
welke techniek hij gaat gebruiken, hij laat dit
niet afhangen van zijn ingevingen op het moment van het maken. Het aspect van “effect
boven de waarheid” gaat in dit geval niet helemaal op, hóe het object gemaakt is, is namelijk
vaak wel terug te zien. Hier onderscheidt een
ambachtelijk object zich van een industrieel
object. Bij een industrieel object is er vaak zelfs
niet meer te zien hóe het gemaakt is en maakt
dat ook niet uit. De functie (het effect) is belangrijker. Daarom ben ik op zoek naar iets dat
vóór deze ambachtelijke en industriële stromingen ligt, iets dat een primitiever ontstaansproces heeft.

Wat is primitiviteit? Hoe verschilt het van
authenticiteit?
Primitiviteit verwijst naar iets ouds en oorspronkelijks, een allereerste variant ergens van.
Daarnaast kan het verwijzen naar iets dat nog
niet ontwikkeld en nog ruw is. Deze laatste
variant verwijst meer naar simpele oplossingen
die puur op functionaliteit en wellicht maakbaarheid en snelheid gericht zijn. In de eerste
betekenis van het woord zal het vandaag de
dag juist meer als esthetisch stempel worden
gebruikt. Sommige ontwerpers gebruiken de
houtje-touwtje oplossingen ook juist om een
uiteindelijk een bepaalde esthetiek te bereiken.
Authenticiteit verwijst evenals primitiviteit naar
iets ouds en oorspronkelijks. Daarnaast kan het
verwijzen naar iets met éigen kenmerken en
eigenschappen. Iets ‘echts’ en ‘oorspronkelijks’
kan dus als authentiek bestempeld worden.
Wat écht oorspronkelijk is valt natuurlijk in veel
gevallen te betwisten, waardoor het begrip
authenticiteit ook een dubieuze lading heeft.
Vaak draagt het begrip hierdoor een bepaalde
naïviteit met zich mee.
In de directe betekenis lijken primitiviteit en
authenticiteit dus sterk op elkaar. Toch is er
naar mijn een idee een belangrijk verschil
tussen de twee. Dit verschil zit hem vooral in
de wijze waarop we iets esthetisch beoordelen. Iets dat primitief is heeft, in principe, nooit
de bedoeling gehad esthetisch beoordeeld te
worden. Het was immers als functionele, eenvoudig maakbare oplossing bedoeld. Hier zit
een verschil met iets dat authentiek is. Iets dat
authentiek is sluit niet uit dat er een esthetisch
oordeel geveild mag worden. Vandaag de dag
wordt iets zelfs vaak op een authentieke manier
gemaakt ómdat dat een bepaalde esthetiek

mee brengt. Primitiviteit doet veel minder een
greep naar esthetische schoonheid. Authenticiteit speelt daardoor naar mijn idee meer in
op de beleving van iets, primitiviteit speelt veel
meer in op het proces van ontstaan. Daarnaast
gaat het begrip primitiviteit veel verder terug in
de tijd. De afbeelding hieronder laat hiervan een
simpele tijdslijn zien (afbeelding 7).
In De Barbaren kaart Alessandro Baricco aan
dat we dingen als authentiek ervaren doordat
er een bepaald aspect is gekristalliseerd in
onze collectieve waarneming. Bepaalde aspecten ergens van vergeten we, andere aspecten worden juist wel onthouden. Vanuit hier
beoordelen wat we authentiek vinden en wat
niet. “Min of meer bewust beoefenen ze [de
aspecten die we onthouden] een lezing van de
wereld waarbij het zwaartepunt van de dingen
wordt verplaatst van hun oorsprong naar hun
gevolgen.”(Baricco, 2016: 172) Jean Baudrillard
analyseert in zijn boek ‘Le system des Objects’
onze omgang met objecten (Lepers, 2009:1740). Vanuit zijn gedachtegang kun je ook stellen dat authenticiteit sterk te maken heeft met
de beleving van iets. Iets authentieks ontleent
zijn betekenis niet aan de functie maar aan de
symboliek, aan de verwijzingen die het naar
het verleden heeft. Het krijgt betekenis door de
aspecten die we onthouden hebben. Verwijzingen en een bepaalde symboliek spelen dus
een belangrijke rol bij iets authentieks, hierdoor
verliest het begrip voor mij een bepaalde eerlijkheid.
Voor mij is ‘eigentijdse primitiviteit’ in een ontwerp dus iets waar de hand van de maker in
terug is te zien, dat niet bedoeld is om definitief
te zijn. Het heeft een bepaalde simpelheid en
eerlijkheid in zich. Ik wil het begrip toepassen

op het ontstaansproces en niet zozeer refereren
naar een periode uit de geschiedenis.
In de onderstaande kopjes ga ik aan de hand
van voorbeelden verder in op het begrip ‘eigentijdse primitiviteit’ en bekijk ik hoe dit vandaag
de dag naar mijn idee in de ontwerpwereld
verwerkt wordt. Ik bekijk hier de ‘eigentijdse
primitiviteit’ eigenlijk als een methode om een
‘wild ding’ te laten ontstaan.

Afbeelding 7. Tijdlijn.
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Rol van kennis en onkunde, technologie
In het onderstaande voorbeeld is een brommer te zien die gerepareerd is met allerlei
soorten tape (afbeelding 8). Waarschijnlijk is
dit beetje bij beetje ontstaan. Elke keer als er
iets kapotging, is dit weer aan elkaar geplakt.
De esthetiek die op deze manier ontstaat is,
is volledig onbewust. De reparaties zijn niet
de beste oplossing, maar op het moment zelf
misschien wel het meest voor de hand liggend.
Waarschijnlijk was er een gebrek aan kennis en
techniek. Hierdoor ontstaat er echter naar mijn
idee wel een ding dat een zekere onschuld en
oprechtheid heeft.
Rechts is een werk van Pierre Charpin te zien
gemaakt voor de expositie U-Joints (afbeeling
9). Hij maakte verschillende kleine sculpturen
waarbij alle materialen doormiddel van elastieken aan elkaar verbonden zijn. Charpin heeft
echter voor deze verbinding gekozen vanuit
esthetisch oogpunt. Toch is er ook hier een
bepaalde primitiviteit in de esthetiek terug te
vinden. Zowel bij de brommer als bij de objec-

ten van Charpin komt het primitieve karakter
ook doordat de verbindingen weer ongedaan
kunnen worden gemaakt. Het elastiek kan
simpelweg worden verwijderd en de sculptuur
ligt weer helemaal uit elkaar. Ook de tape op de
brommer kan eenvoudig worden doorgesneden. Dit aspect geeft een bepaalde vergankelijkheid aan de objecten mee.
Sigve knutson maakt objecten vanuit tekeningen (afbeelding 10). Hij voorkomt hiermee dat
hij vast zit aan beperkingen van zijn vakkundigheid als keramist, hout- of metaalbewerker.
Deze manier van werken levert hele speelse
objecten op. Doordat Knutson geen ambachtsman is en na het tekenen gaat proberen hoe hij
het getekende object daadwerkelijk kan maken,
ontstaan er interessante materiaal combinaties
en structuren door het soms vreemde materiaal gebruik. Ook hier zorgt het ontbreken van
vakkundigheid (op materiaal gebied) voor hele
‘sprekende’ dingen.
Afbeelding 9. Pierre Charpin,
‘U-joints, Rubber band’, 2018

Afbeelding 8. Opgeknapte brommer. Foto door Sander Wassink.

Afbeelding 10. Sigve Knutson, ‘Drawn Objects’, 2017.
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Rol van materiaal
Of we iets ervaren als primitief of niet, heeft
zowel te maken met het materiaal als ook met
hoe het bewerkt is. Hieronder is een ambachtelijk vervaardigde mok uit Scandinavië te zien
(afbeelding 11). Daaronder staat een servies
van ontwerper Max Lamb uit aardewerk (afbeelding 12). Het materiaal van de mok uit
Scandinavië roept in eerste instantie een primitief gevoel op, terwijl bij het servies van Max
Lamb juist een primitief gevoel wordt gewekt
door de vorm. Het materiaal van dit servies is
echter gebruikelijk. Max Lamb suggereert een
bepaalde oudheid of primitiviteit terwijl de houten mok juist meer authenticiteit uitstraalt. Een
belangrijk aspect in het ontwerp van Lamb vind
ik de speelsheid die het primitieve karakter met
zich mee brengt.

Ontstaan of gemaakt
Hilde Bouchez omschrijft dat “aan wilde dingen de tijd is gegeven om te groeien, om te
ontstaan” en dat “het materiaal onlosmakelijk is verbonden met de natuur die het heeft
voortgebracht” (Bouchez, 2018: 39). In de Tree
Trunk Bench van Jurgen Bey komt dit aspect
heel duidelijk naar voren (afbeelding 14). Desalniettemin heeft hij ook duidelijk een contrast
geschept door het ‘ontstane’ (de boomstam)
tegenover het ‘gemaakte’ (de rugleuningen) te
zetten. De bank krijgt hierdoor niet gelijk de volledige ervaring van een wild ding, maar spoort
hierdoor wel aan tot nadenken over deze balans.
De serie Boulders van Max Lamb belicht een
natuurlijk materiaal op een andere manier. De
stoel van Max Lamb toont een materiaal in zijn

puurste vorm en maakt van een steen op een
hele simpel ogende manier een stoel. Hierdoor ontstaat er een primitieve uitstraling. De
efficiëntie is echter ver te zoeken, duizenden
stoelen op deze manier produceren gaat niet
lukken. Toch zal de stoel van Lamb een project
zijn waarmee je direct aan de slag kunt, je pakt
een slijpschijf en je gaat stukken wegslijpen.
Het contrast in de bank van Bey is in zekere zin
ook bij de stoel van Lamb aanwezig. Het afronden en vormen van de steen heeft in de natuur
jaren geduurd. De super strakke lijnen van de
gepolijste oppervlaktes staan hier dan ook mee
in contrast. Toch weet Lamb door dit contrast
naar mijn idee júist de schoonheid van natuur
in het ding naar boven te halen. En versterkt hij
hiermee het gevoel dat de meubels ‘onstaan’
zijn.

Afbeelding 13. Max Lamb,
‘Boulders’, 2017.

Afbeelding 11. Houten mok uit
Scandinavië, maker onbekend.
Afbeelding 12. Max Lamb,
‘Crockery Black Basalt’,
2016.
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Afbeelding 14.
Jurgen Bey,
‘Tree trunk
bench’, 1999.
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Vergankelijkheid
Een natuurlijk materiaal roept ook tijdelijkheid
en vergankelijkheid op. Dit zijn aspecten die in
de eerder omschreven filosofie van wabisabi belangrijk zijn. Iets primitiefs is ook op een
specifiek moment in elkaar gezet met materiaal
dat op dát moment voor handen was. Het geeft
een eenvoudige oplossing en laat esthetiek in
eerste instantie buitenspel. Sander Wassink
laat in zijn project ‘State of Transience’ duidelijk
zien dat hij de stoelen met alles dat voor handen was, in elkaar heeft gezet (afbeelding 15).
Je kunt zien dat de stoel beetje bij beetje ontstaan is. Je ziet de hand van de maker en krijgt
daardoor een gevoel van tijd. Het verzamelde
afvalmateriaal waaruit de stoelen gemaakt zijn
toont daarnaast verval. Je zou kunnen stellen
dat de stoelen van Wassink een eigentijdse
vorm van wabi-sabi hebben. Als we naast deze
stoelen van Wassink een buisstoel van Marcel
Breuer zetten (afbeelding 16), kunnen we stellen dat de voorbedachte esthetiek een duidelijk
verschil is. De schoonheid van de primitieve
stoel van Wassink schuilt hem in de vergankelijkheid, wellicht wel het omgekeerde dan bij de
stoel van Breuer. De modernisten probeerden
eerder de vergankelijkheid te ondermijnen en te
ontkennen dan deze te gebruiken.

Afbeelding 15. Sander Wassink,
‘State of Transience’, 2012.

Afbeelding 16. Marcel Breuer, ‘Wassily’ stoel, ca. 1925 - 1927.

20

21

UITWERKINGEN & CONCLUSIES
Eigen werk
Om mijn werk in het kader van ‘nieuwe primitiviteit’ te plaatsen is het materiaal belangrijk.
Al langere tijd ben ik gefascineerd door materialen die normaal gesproken enkel voor hun
functionele kwaliteiten worden gebruikt. Zoals
tiewraps, isolatieschuim, beton, bakstenen en
cellenbeton. De directheid van het materiaal
spreekt me aan en de verassende combinaties
die hiermee kunnen ontstaan. Voornamelijk
dit laatste materiaal, cellenbeton, spreekt mij
binnen het kader van primitiviteit aan. Dit is
een van de meest simpele bouwmaterialen.
De blokken zijn groot en licht zodat er snel
mee gebouwd kan worden, daarnaast zijn ze
erg makkelijk te zagen. Toch is het materiaal
sterk genoeg om een geheel huis uit te maken.
Normaal gesproken is het niet te zien als dit
materiaal gebruikt is omdat het gestuct wordt.
Anderzijds missen deze materialen zelf het
gevoel van dat ze ‘ontstaan’ zijn. Al deze bouwmaterialen zijn geproduceerd en niet zoals hout
langzaam gegroeid.
In enkele experimenten heb ik juist geprobeerd
om dit gevoel van ‘ontstaan’ ook bij het cellenbeton te creëren, door het met een bijtel weg te
hakken. Je ziet zo de stukjes die eraf zijn gevlogen en de slagen van de bijtel.
Vanuit deze experimenten merkte ik dat ik in
mijn werk het contrast wil opzoeken tussen het
ding en het object, de grens tot waar het nog
primitief is. Dit contrast kan ik zoeken binnen
een object of binnen een serie van verschillende objecten die elk een ander stadium laten
zien. Daarnaast wil ik uitzoeken of er ook met
minder voor de hand liggende materialen het
gevoel van een ‘wild ding’ en een ‘eigentijdse
primitiviteit’ opgeroepen kan worden.

Afbeelding 17, 18, 19. Experimenten met cellenbeton.
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Afbeelding 20. Experiment met cellenbeton.
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Conclusie
We leven vandaag de dag in een wereld met
enorm veel spullen om ons heen. Door deze
hoeveelheid verliezen ze betekenis. Er wordt
vooral gezocht naar het spectaculaire, de techniek en de effectiviteit. We verliezen daardoor
een connectie met onze leefwereld en verliezen
de ‘wilde dingen’ uit het oog. Terwijl deze ‘wilde
dingen’ juist voorkomen dat er een harmonisatie van smaak plaats vindt en alles in eenheidsworst veranderd.
Het blijft een zoektocht hoe het verschil tussen
dingen en objecten het beste gevat kan worden
en waar dit verschil precies in zit. Dit heeft er
vooral mee te maken met dat het gevoel een
belangrijke rol speelt. Voorafgaand aan het lezen van ‘Het Wilde Ding’ had ik, hetgeen waar
ik naar op zoek was, onder ‘nieuwe primitiviteit’ geschaard. Ik was op zoek naar een term
die de kracht van het intuïtieve, het eerlijke en
oprechte in een ontwerp omvatte. Bij nader
inzien blijkt deze term ook niet overkoepelend
genoeg maar geeft het in combinatie met de
term ‘het wilde ding’ wel een goede indicatie.
De term ‘eigentijdse primitiviteit’ sluit namelijk
de nostalgie van het authentieke en van het
ambachtelijke uit. En geeft daarnaast aan dat
het conceptuele aspect van het ontwerp van
een ding minder belangrijk is. Het gaat om de
verhouding tussen ontwerper en materiaal. Ook
vat de term primitiviteit de kracht van pretentieloosheid in een ontwerp samen doordat het
niet pretendeert een eindpunt te zien. Iets primitiefs kan altijd nog verder ontwikkeld worden.
Het begrip ‘het wilde ding’ sluit daarentegen
weer beter aan bij de filosofie van wabi-sabi.
Vanuit beide begrippen is de constante interactie tussen het ding en de maker of gebruiker
en de dynamische schoonheid die dit met zich
mee brengt, van belang. Het ‘wilde ding’ benadrukt echter meer de rol van vergankelijkheid
en de schoonheid uit de natuur die dit met zich
mee brengt.
Een esthetiek waarin het ‘wilde ding’ en ‘het
primitieve’ samen te brengen is, laat de oorspronkelijkheid van een materiaal en de vergankelijkheid zien en toont een zichtbaar ontstaansproces. Daarnaast hoeft de esthetiek
geen definitieve eindvorm aan te nemen, het
werk mag een zekere onafheid hebben.

De zoektocht in een ontwerp blijft voor mij een
afweging tussen vernieuwing, ‘het wilde ding’
en ‘het primitieve’. Ik denk ook dat er in ieder
ontwerp een ‘wild ding’ terug te brengen valt,
in een zekere mate. Ik ben zelf opzoek naar de
ontwikkeling van het ding en niet zo zeer naar
de ontwikkeling van het object. Dit onderzoek
is voor mij een belangrijke verdieping geweest
in mijn rol als ontwerper en hoe ik mij tot de
dingen die ik maak verhoud.
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