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Imitatiematerialen voegen toe
Op talloze manieren zorgen imitatiemate-
rialen voor misleiding, maar tegelijkertijd
voor verbetering. Het is aan een ontwerper
om te weten hoe daar mee om te gaan en
aan ‘imitatie’ materialen een bestaans-
recht te geven. De eerste spreker van de
avond, Ferdinand Visser (Hybrids &
Fusion) stelt in dit verband heel duidelijk
dat het woord imitatie in feite niet goed op
zijn plek is. “Imitatie is een woord van
voor de oorlog.” Hij doelt daarmee op het
feit dat wat toen als imitatie gezien werd –
rayon en nylon ter vervanging van zijde, li-
noleum ter vervanging van natuursteen,
skai in plaats van leer – nu moderne mate-
rialen zijn die op zichzelf staan.
Natuurlijke materialen dienen weliswaar
als inspiratie voor nieuwe materialen, de
nieuwe materialen voegen echter iets toe,
bijvoorbeeld nieuwe functionele eigen-
schappen in plaats van bestaande materia-
len slechts te imiteren. De heer Visser, die
met zijn Microcare textiel op dit gebied in

Nederland voorop loopt, praat daarom lie-
ver over nieuwe generatie materialen, die,
zoals Poelman het knap samenvatte, “de
imitatie voorbij zijn”.

De tweede spreker was Gijs Papavoine, van
Montis. Montis werkt met ‘authentieke’
materialen, en dan vooral met leer, maar
schroomt niet om de meest moderne tech-
nische materialen toe te passen in de
binnenconstructie van een meubel waar
dit tot een verbetering leidt. Echter, vol-
gens de heer Papavoine gebeurt het zelden
dat een nieuw materiaal een daadwerke-
lijke verbetering vormt ten opzichte van de
traditionele materialen. “Leer is sterk, oer,
puur. Het heeft stijl en klasse. Mensen, die
er gevoel en persoonlijkheid in leggen,
werken eraan”. Zo verklaart de heer
Papavoine zijn voorkeur voor dit materiaal.
Naar zijn mening vervreemdt de maat-
schappij van de echte materialen en wordt

Imitatie is nep. Tenminste, dat
is vaak de - negatieve -

associatie die gemaakt wordt.
Nep is ‘goedkoop’, heeft iets

ordinairs of wordt ronduit
smakeloos gevonden. Feit is,
dat wij voordurend ‘genept’

worden. En als de illusie maar
sterk genoeg is, hoe erg is het

dan dat het niet ‘echt’ is?
Gespreksleider Wim Poelman

haalde het waar gebeurde
voorbeeld aan van kenners van

houten vloeren die hun
bewondering uitspreken over

een prachtige vloer van massief
eiken parket dat ineens
laminaat blijkt te zijn.

Ongelovig, zelfs licht
ontgoocheld staan zij er naar te
kijken. Maar als zij het al mooi

vonden, is deze vloer dan
achteraf minder, of lelijk,
omdat het niet is wat zij

dachten? 

drs. K. Gribling

Bijeenkomst Material Design:

De imitatie voorbij

Ferdinand Visser

Gijs Papavoine

Imitatiematerialen, waar hebben wij het over?
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men omringd door laminaat en luchtver-
frisser. ‘Echte’ materialen werken, krijgen
karakter in de loop der tijd. Papavoine: “Ik
werk graag met mensen die zich met het
echte willen onderscheiden. Het is een
stukje cultuur. Als ontwerper moet je men-
sen ‘lekker’ maken voor mooi materiaal.”

Imitatie of inspiratie
De tegenstelling tussen de twee gezichts-
punten is groot, iets dat steeds duidelijker
werd tijdens de discussie die zich daarna
naar aanleiding van een aantal stellingen
ontspon. Want: is imitatie ook een vorm

van ontwikkeling? Of is het altijd fout?
Volgens Ferdinand Visser ontstaan nieuwe
materialen niet uit het niets, maar zijn een
gevolg van het combineren van bestaande
technieken. De inspiratie kan weliswaar
een verschijnsel zijn dat in de natuur voor-
komt, bijvoorbeeld het springerige van een
mosondergrond, maar het doel is niet mos-
sen te gaan namaken. Voor Gijs Papavoine
blijft dan toch gelden dat er met een syn-
thetisch materiaal gewerkt wordt. Zijn
standpunt is duidelijk: “Ik pleit voor ‘echt’
materiaal. Natuurlijk is het zo dat de groep
mensen die dit kan waarderen klein is.

Maar ik werk graag voor mensen die een
mooi bekledingsmateriaal weten te
waarderen.”
Meteen rijst de vraag wat er precies onder
‘echt’ of ‘ mooi’ verstaan moet worden. Een
‘imitatie’ materiaal waar het bedrog uitge-
haald is, wat is daar niet echt aan? Zoals
een deelneemster zei: “Eiken laminaat met
grote eikels in het patroon wordt een pro-
duct op zich. Sticht geen verwarring, dan is
er ook geen probleem.”
Zo beschouwd zijn de smart textielen van
de heer Visser net zo ‘eerlijk’ als het kalfsle-
der van de heer Papavoine. En, tenminste
naar de mening van een aantal deelnemers,
minstens zo functioneel. 
De inzichten verschillen fundamenteel.
Imitatie blijkt veel los te maken, maar de
avond was in feite te kort om er nog dieper
op in te gaan. 
Imitatiematerialen, waar hebben wij het
over? Goede vraag. ❮❮
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Weg met het bedtafeltje
Bedlegerigen hebben recht op een werk-
plek. Kroonjuweel van de werkplek: het
bureau. Vakken, laatjes, uitschuiftableaus,
losse units en hoe slimmer hoe beter. 

De ergonomische werkplek staat op
designgebied ruim in de belangstelling.
Toch zag ik nooit een bureau waar een bed-
legerige mee uit de voeten kan. 

Voor de elektrische rolstoelgebruiker is een
werkplek al een slecht begrepen drama
van formaat, maar eenmaal in bed is het
onderwerp onbesproken.
Bij bedlegerigheid begint het verpleegbed,
anti-decubitus matras, elektrisch verstel-
bare lig/zithouding, een volslagen ontoe-
reikend bedtafeltje en volstrekte afhanke-
lijkheid. En dàt is helemaal niet nodig. 
In bed is het heel goed mogelijk werk te
verrichten en maatschappelijk en sociaal
een zekere mate van onafhankelijkheid te
bereiken. 

Momenteel schrijf ik aan mijn ‘aanlig-
bureau’. Mijn eigen tweede prototype. Een
mooi meubel. Multifunctioneel. Bedrading
slim weggewerkt. Stopcontacten binnen
bereik. Privacy voor mij in mijn veel be-
zochte huis. Verlichting op maat en een
horizon die ik zelf in kan richten. Allerlei
activiteiten zijn uitvoerbaar zonder tussen-
komst van derden. Met één handbeweging
is het weg gedraaid en ben ik van alle kan-
ten bereikbaar. In mijn elektrische rolstoel
kan ik er evengoed aan werken. En bezoe-
kers van velerlei pluimage roepen: “O, zo’n
bureau wil ik ook wel”. Overigens kan het
‘werkcentrum’ moeiteloos een ‘ontspan-
centrum’ worden. Ook belangrijk!

Maar eenvoudig omhoog en omlaag kan
het niet. En zo zijn er legio ontwerp-
aspecten waarbij professionals onontbeer-
lijk zijn. Zonder samenspraak met erva-
ringsdeskundigen zal een innovatieve en
efficiënte werk/leefplek voor bedlegerigen

er niet komen, maar zonder professionele
designers komt deze er zeker niet! 

Wanneer designers zich gaan buigen over
een werkplek voor bedlegerigen worden
meerdere doelen gediend. Design for care
bijvoorbeeld; mijn eigen ontwerpsel*
scheelt mij al honderden euro’s aan zorg-
kosten per maand! Maar ook Design for all.
Het bureau dat voor een bedlegerige werk-
baar is, zal dat voor iedereen zijn. Daar durf
ik iets om te verwedden.

Leest u dit stukje gerust als een warme uit-
nodiging tot dialoog.
En zeg nu zelf, is in 2005 de tijd van dat on-
mogelijke bedtafeltje niet voorbij?

Robo

* Met dank aan Marc Oolbekkink zonder wie 

ontwerp/uitvoering niet realiseerbaar was geweest.
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