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TEKST MARLIES VAN DER NEUT FOTOGRAFIE CARIN DU BURCK

achter een
 collectie

 

bijzondere
 tassen… 

S I N C E

“Een uit de hand gelopen hobby”, noemt Mart!jn de R!jke zijn 

tassencollectie. Hij werkt bij de gemeente Dordrecht maar in zijn

vrije tijd stort Mart!jn zich volledig op het ontwerpen en maken

van unieke en opvallende tassen van verschillende materialen.

Waar komt jouw kunstzinnigheid vandaan?
“Mijn creativiteit heb ik niet van een vreemde. Mijn
vader is architect en ik mocht toen ik klein was altijd 
op een hoekje van zijn enorme tekentafel zelf ‘huizen
tekenen’. Ook mijn moeder is altijd creatief bezig en
liet mij vroeger al mijn gang gaan met naald en draad.
En wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken. Ik
word weleens moe van mezelf! Tijdens mijn studenten-
tijd ben ik vanuit praktisch oogpunt begonnen met het
maken van kleding, maar na een tijdje was dat geen
uitdaging meer en ben daarmee gestopt.”

M Het verhaal
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“Met mijn tassen maak je een statement”

Wat is een typische Mart!jn-tas?
“Met mijn tassen maak je een statement, ze vallen op. Bovendien is elk 
exemplaar uniek. Mijn stijl is per lijn verschillend, maar eenvoud en het gebruik
van grafische lijnen zijn altijd terug te zien in mijn tassen. Vele materialen die ik
gebruik, recycle ik uit het dagelijks leven. 
Ik ben begonnen met het gebruik van vilt, daarna maakte ik tassen van fiets- en
autobanden en nu zijn autogordels het ‘hoofdingrediënt’. Ook probeer ik 
materialen met elkaar te combineren. Ik let niet op trends, maar maak gewoon
wat in me opkomt en wat ik mooi vind. Maar allemaal keurig afgewerkt en vol
handige vakken. Zo heb ik ook hele stoere tassen voor naar het werk, voor dames
én heren.”

Wat is de volgende stap als je een idee hebt voor een tas?
“Elke tas heeft een andere aanpak, maar bij de autogordeltassen bijvoorbeeld,
begin ik met het maken van de klep of voorzijde omdat dat het meest opvalt. De
klep bepaalt het uiterlijk van de tas. Het is prachtig materiaal; stoer en robuust
met een chique glans. Als ik in mijn atelier de tas aan het maken ben dan speelt
muziek een belangrijke rol. Ik zet een lekker cd’tje op en ga aan de slag. Als de
tas klaar is, maak ik een foto en zet die op mijn site. Ik heb geen webshop omdat
ik het belangrijk vind dat een tas echt bij de klant past. Een klant kan daar alleen
achter komen door de tas vast te houden en uit te proberen. Dat kan niet via een
plaatje op de site. Ik ben ervan overtuigd dat er voor elke tas die ik maak, iemand
rondloopt.” 

Heb je er nooit aan gedacht om je baan op te zeggen en je geld te gaan verdienen met

tassen?
“Ja, dat is weleens door mijn hoofd geschoten, maar daarvoor levert de verkoop
van de tassen nu nog veel te weinig op. Voorlopig investeer ik veel in materiaal
en presentaties op art-events. Gaat het in de toekomst opeens erg hard, dan 
is het misschien een optie. Al ben ik wel onzeker of ik het dan allemaal kan 
bolwerken omdat ik unieke tassen wil blijven maken en de klanten dezelfde 
kwaliteit wil blijven bieden.” 

M Kwamen toen de tassen in beeld?
“Ja, het idee om tassen te gaan
maken ontstond zo’n drie jaar 
geleden. Op een avond sloten mijn
schoonzus en ik ons op in mijn atelier
om lekker creatief bezig te zijn. Met
een beetje hulp van een fles wijn en
harde 
muziek is toen het idee geboren om
tassen te maken. Mijn schoonzus is er
al vrij snel mee gestopt, maar ik ben
er mee doorgegaan. Nu verkoop ik
sindseen jaar mijn tassen op kunst-
markten, art-fairs en via mijn website
www.martijnsince1970.nl.” 
Alledaags kun je de tassen niet 
noemen. 
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