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Edwin de Kuiper, STIJLAPART

“Ontwerpen die gelukkig maken,

daar ga ik voor”
BIJ HET ZIEN VAN ZI JN CDKAST ‘MUSICA ’  BUITELEN BI JNA AUTOMATISCH DE

KLANKEN VAN CHOPIN DOOR JE HOOFD. BOEKENKAST ‘TORS ’  DOET TWIJFELEN

TUSSEN DROOM EN WERKEL I JKHE ID. DE BOEKEN LI JKEN TE GOLVEN VOOR JE OGEN,

MAAR TOCH STAAN ZE STEVIG OP DE OERSTERKE PLANKEN IN DE ROBUUSTE KAST.

door het Hellendoornse Smederijmuseum. Het is een feest om op

deze manier een samenwerkingsverband op te kunnen bouwen en

samen iets moois te maken.” Ook met collega-ontwerpers onder-

houdt De Kuiper goede contacten. Zo leverde zijn samenwerking

met Jiri Evenhuis  - onder andere bekend van RTL Woon & Klus

Magazine -  en andere interieurarchitecten een aantal zeer exclusieve

totaalinterieurs op. “In zo’n geval ben ik dan niet de ontwerper,

maar de meubelmaker”, zegt hij. “Maar toch kan ik ook daar heel

veel van mijn creativiteit in kwijt.” In zijn portfolio wijst hij op enkele

door hem vervaardigde meubelstukken en complete interieurs. Het

vertalen van de wens van de architect in een schitterend object en

tegelijkertijd uiterst bruikbaar meubelstuk vergt nogal wat denkwerk

en vakmanschap. “Ieder ontwerp is weer een nieuw avontuur.”
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Musica 

Zien is horen 
Kijken is luisteren naar lang vergeten klanken 
Pianosonates, orgelpreludes, dansende noten 

Kijken is luisteren is herinneren 
Zonnige zondagmiddagen, zacht waaiende kanten gordijnen 

voor een half open raam, 
geur van seringen en gras

Zien is horen is genieten 
Musica latens, verborgen muziek

Het is in elk geval duidelijk; Edwin de Kuiper is niet zo maar een meu-

belmaker. Edwin is ontwerper, meubelmaker, maar ook kunstenaar.

“Mijn meubels hebben inderdaad allemaal een knipoogje naar

kunst”, beaamt hij. “Maar dan wel zeer functionele kunst. Want

ieder stuk is prima te gebruiken in het dagelijkse leven.”

Erfstuk als eigentijds object

Al sinds zijn prille jeugd houdt de Kuiper zich bezig met het ontwerpen

en vervaardigen van bijzondere meubelstukken. Begon reeds als tien-

jarige met het ontwerpen en maken van vernuftige objecten en ont-

wikkelde zich in de loop der jaren tot een ontwerper én maker van

topdesign. Zijn unieke ontwerpen, vaak een combinatie van hout,

metaal en superstrak spuitwerk, hebben een geheel eigen uitstraling

en spreken tot de verbeelding. Verassende details, gecombineerd met

vakmanschap en een vleugje geheimzinnigheid, maken van zijn ont-

werpen stukken waar men jarenlang dagelijks van geniet. Of het nu

gaat om een simpel opbergmeubel, een bijzonder bureau of een

complete keuken, men kan niet alleen zien, maar ook voelen dat de

producten met liefde voor het vak tot stand zijn gebracht. Naast zijn

collectie van eigen ontwerpen, werkt de Kuiper vooral in opdracht.

Zowel het ontwerpen van een nieuw meubel als het gebruik van een

oud erfstuk als basis voor een eigentijds object, ziet de ontwerper als

een uitdaging. De samenwerking met de klant is hierbij voor hem van

groot belang. “Het vertalen van iemands droom naar de werkelijkheid

en een meubel maken waar men nog jaren van geniet, dat is mijn

drijfveer”, vertelt de ontwerper. “De glimlach van een klant bij het

zien van het resultaat, is voor mij de absolute kroon op mijn werk.”

Topklasse door samenwerking

Om topklasse te kunnen leveren, ging de ontwerper de samen-

werking aan met enkele regionale ondernemers. “Het spuitwerk laat

ik doen door een hele goede autospuiter en het ijzersmeedwerk

       


