INTERVIEW

‘Ik maak wat
ik mooi vind’

lichtstrip (binnenin) te verkrijgen.
Als kind was hij al creatief. “Ik
Huid is ook een product waar hij
heb het genetisch meegekrenu veel mee werkt. “De reacties
gen, denk ik.” Een vrije opvoeop mijn tassen zijn ontzettend
ding hielp mee. “Mijn ouders
leuk. En ik ben er van overtuigd
lieten het me zelf ontdekken.
dat er voor elke tas die ik heb, een
Ik wilde hen graag nadoen.
vrouw is. De vraag is alleen nog
Dus van mijn vader kreeg ik een
wanneer ze elkaar ontmoeten.”
hamer, spijkers en een stuk hout en
Are you reddy.
Groeien
van mijn moeder een draad en een
Het zijn nog drukkere tijden voor Martijn
knopendoos. ‘Ga zelf maar rijgen’ was
sinds hij de stap heeft gezet om écht de
het dan.” Als student, verpleegkunde en
markt op te gaan. “Ik zat met dertig of
later sociologie, is hij, door geldgebrek,
veertig tassen thuis. Ik moest iets gaan
genoodzaakt om zijn eigen kleding
doen. Gelukkig werd ik door mijn
te maken. Dat gaat hem zo goed af
vriend gestimuleerd om de stap te
dat hij daar nooit mee stopt. En
maken. Om de grote boze wereld
ook voor goede vrienden maakt
in te gaan met mijn uit de hand
hij kledingstukken. Het komt
gelopen hobby.” Zijn doelgroep:
door één van zijn liefhebberijvrouwen van 35 plus. “Vrouwen
en, het bezoeken van kunstdie inmiddels kwaliteit in het
beurzen, dat hij zijn ware passie
leven herkennen en zich zakelijk
ontdekt. “Ik ontmoette er een
en privé willen onderscheiden.”
bloemiste die als kunstenares van
Voor al deze dames heeft hij een
gedroogde bloemen gelamineerde
exclusieve (tijdloze) tas. Een profes‘lappen’ maakt. Zij vroeg mij of deze
sioneel label werd bedacht, een website
toeQueer sorbet.
gebouwd en beurzen worden bezocht. Heel
paslangzaam begint zijn ‘naam’ te groeien. Zijn
baar waren
streven: een statement maken. En misschien toch ook
in kleding. Of ik
wel een bekend ontwerper zijn. Hoewel: “dan moét ik echt,
dat wilde proberen.” En
nu mág ik.” Tot die tijd blijft hij nog even dromen over hoe het
dus ging hij aan de slag. Hij
zou kunnen zijn en geniet hij van de waardering die hij van
ontving restmateriaal en
blije vrouwen krijgt en, misschien nog wel het allerbelangmaakte daar een jasje van.
rijkst, de ontwikkeling die hij zelf als ontwerper doormaakt.
Puur voor de gein maakte
Een proces dat niet hoeft te blijven steken bij tassen. Met de
hij er ook een tasje bij. En
leus van zijn label, ‘exclusieve draagbare ontwerpen’, houdt
juist het maken van dat
hij ruimte open voor nieuwe ontwerpwegen.
tasje is het helemaal voor
Martijn.

‘Geen
massatas of
karakterloze
plunjezak’
Autogordel

Martijn de Rijke creëert de meest bijzondere tassen. (Foto: Thymen Stolk)

Het grootste compliment dat designer Martijn de Rijke kan krijgen, is dat
een vrouw vol trots met zijn tas rondloopt. “Het is waardering voor wat
ik maak.” Bij puur toeval ontdekte hij, nu alweer ruim vijf jaar gelden, dat
het ontwerpen van tassen helemaal zijn ding is. Vorig jaar zette de Dordtenaar de stap om werk te maken van zijn eigen label: Martijnsince1970.
Zijn creaties zijn op zijn zachtst gezegd onderscheidend. “Ik zwicht niet
voor massaproductie, maar maak wat ik mooi vind.”
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Al snel vulde zijn hoofd zich met tasontwerpen. Lukte het
hem nooit om kledingideeën te ‘materialiseren’ (“ik kan geen
patronen tekenen”), voor tassen is dat een ander verhaal. De
gangbare materialen laat Martijn links liggen. Juist om zich te
onderscheiden. Zijn eerste ‘lijn’ tassen is gemaakt van vilt en
rubber. En met kekke ontwerpen ontwikkelt hij een geheel eigen stijl. Tashengsels van ﬁetsbanden bijvoorbeeld. Het is een
voorbeeld uit velen. “Durf je te onderscheiden! Ik maak geen
massatas, een karakterloze plunjezak”, zegt
hij stellig. Zijn heil vindt hij uiteindelijk bij een bijzonder basismateriaal: autogordels. Daarvan
maakt hij de meest bijzondere creaties. Zijn huidige
stijl is graﬁsch, door het
lijnenspel en de kleurencomposities. Tassen
zijn eventueel ook
op maat te maken én,
hoe bijzonder, met een

Meer weten?
Zie dan de site van Martijn de Rijke:
www.martijnsince1970.nl.
Al zijn tassen, die een eigen
naam krijgen, zijn
hierop te zien.

Sheepy night.

Mykonos.

Thuis in Sterrenburg

Thuis in Sterrenburg

15

