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De maakbare wereld 
van Bruno Ninaber van Eyben

Dagelijks wisselt zijn ontwerp miljoenen keren van hand. 

Bruno Ninaber van Eyben is de ontwerper van de Nederlandse 

zijde van de euromunt. Hoeveel mensen weten dat eigenlijk? 

Het houdt hem niet bezig. “Het moet gewoon communiceren.” 

Hij ziet hetzelfde als ieder ander, maar denkt er vaak iets 

anders bij. Door zijn nieuwsgierigheid, het plezier om dingen 

te doorgronden en de wens om te communiceren, is hij wat hij 

nu is: een resultaatgerichte uitvinder. Zijn werk karakteriseert 

een stille dialoog tussen vorm, functie, techniek en materiaal. 

Geen verheven kunstvormen, maar bruikbare producten die 

in grote aantallen tegen marktconforme prijzen verkrijgbaar 

zijn. Intelligente oplossingen van een verbluffende eenvoud 

en die regelrecht de essentie raken. Verstilde, krachtige 

vormen die dezelfde aandacht oproepen als die eraan besteed 

is. Geometric Minimal Design heet het hokje waarin kenners 

hem plaatsen. “Dit beroep is een groots privilege.”
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U heeft een rijk oeuvre opgebouwd.  
Waar bent u het meest trots op?
“Ik heb niet specifiek één ding. Elk product 
staat op zichzelf en heeft zijn eigen bestaans-
recht.”

Maakbaarheid is uw dogma. Wat verstaat  
u daaronder?
“Het maken is het meest fascinerend. Een 
idee is vrijblijvend. En innovatie is pas in-
novatie als het product op de markt is en geld 
opbrengt. Wij maken dingen en zijn verant-
woordelijk voor het eindproduct. Als je het 
laatste schroefje niet hebt, dan heb je niets. 
De verschillende onderdelen moeten passen 
en het moet werken. In de bouw heet dat 
turn-key. Is iets niet maakbaar, dan ontwik-
kel je door en zo wordt het product beter. Of 
we bouwen machines en apparaten waarmee 
het wel kan. Ik vind het leuk om dat allemaal 
te ontdekken. Als wij het product niet zouden 
maken, dan zou het er ook niet komen.

Maakbaarheid heeft betrekking op alle dis-
ciplines die je moet doorlopen om te komen 
tot een product: het vaststellen van de vraag 
of behoefte, het bedenken van een oplossing, 
het maken van een model, de technische 
uitwerking rekeninghoudend met duur-
zaamheid, hergebruik, levensduur, kwaliteit, 
de energie die nodig is om het te maken en 
om het weer uit elkaar te halen, maar ook de 
contacten met leveranciers en de hele logis-
tiek hieromheen.”

Werkt u in opdracht of autonoom?
“Na de Academie werkte ik autonoom. Ik 
ontwikkelde op eigen initiatief producten 
en ging met een koffer vol spullen op pad om 
het aan de man te brengen. Dat vereist een 
mentaliteit waarbij je niet zomaar genoegen 
neemt met dingen. In Zweden had ik de TL-
lamp verkocht en toen die daar eenmaal hing 
deed de schakelaar het niet. Zelf slaagden zij 
er niet in deze te vervangen. De schakelaar 

kostte slechts 35 cent, maar ik moest een 
ticket kopen om naar Zweden te vliegen. 
Kostbaar en tijdrovend. Die leerschool was 
keihard, maar heel goed. Kwaliteit zit in het 
product. Ik moet het begrijpen, het materiaal 
verstaan, het apparaat dat het maakt moet ik 
snappen. Dat fascineert mij. Nu werk ik met 
een klein team vooral in opdracht.”

Wat is de essentie van uw ideeën? 
“De kern is de mens. De behoefte van de mens 
probeer je in beeld te brengen. Wie zijn de 
gebruikers? Wat is voor hun essentieel? Door 
observatie en communicatie kun je die essen-
tie opsporen. Voor mijn studenten teken ik 
altijd een driehoek: de mens met een (maat-
schappelijk relevante) vraag, de grondstof-
fen en de bedrijfsmiddelen. Een bedrijf gaat 
vaak uit van haar bedrijfsmiddelen, omdat 
zij die in stand wil houden. Eigenlijk moet 
je dat loslaten en uitgaan van de mens. Het 
productiebedrijf is het gevolg van de vraag 

en niet de aanleiding tot de vraag. Dan werk 
je defensief. De vraag is primair. De realisatie 
van de vraag secundair.”

Wat is uw inspiratiebron?
“Ergernis is een belangrijke voedingsbodem. 
Als ontwerper kijk je rond en zie je mensen 
stuntelen. Dan denk je, dat moet anders, 
beter en handiger kunnen. Ideeën komen 
voort uit ergernissen die veel mensen voor 
lief nemen.”

Bijvoorbeeld?
“Sikkens wil een nieuwe kleurwaaier. Een 
architect wil de ene kleur met de andere 
combineren. Met de traditionele waaier is 
dat een gevecht. Rekeninghoudend met de 
traditie van zo’n product, het archetype,  
willen we een bestaand product functioneel 
beter en mooier maken. We zijn de verschil-
lende gebruikers in Europa gaan interviewen 
en observeren. Ook lettend op de verschil-

lende culturen. Een schilder in Italië is heel 
iets anders dan een schilder in Nederland. De 
ambachtelijke trots is in Italië veel groter. De 
waaier moet functioneren voor de verschil-
lende beroepsgroepen die hem gebruiken. 
Zo kwamen we tot een aluminium profiel 
met een rubberen sluitband die, als je hem 
los maakt, ruimte geeft om heel eenvoudig 
kleuren te combineren en te kiezen. De eigen-
schap van rubber is dat het volume gelijk 
blijft, maar dat je het kunt verplaatsen. Als ik 
hier aan trek, wordt het smaller en past het 
in deze sleuf en sluit daarmee. Het profiel is 
tegelijkertijd de opbergplek voor een masker 
om kleuren te isoleren tegen witte of zwarte 
achtergrond. Er is ook een kleinere versie 
om een beperkt aantal kleuren te presente-
ren aan de opdrachtgever. Door de sluiting 
met het rubberkoord is er geen beperking in 
dikte. Dit is een bijhorende miniordner voor 
een selectie kleurstalen van een project. Het 
is dus een kleursysteem in plaats van alleen 

een waaier. Inmiddels zijn er ruim een kwart 
miljoen exemplaren van gemaakt.”

Hoe herken je een echte Ninaber?
“Die is niet sterk decoratief. Minimalistisch, 
maar met een zekere poëzie. Met een functio-
naliteit, waarbij esthetiek ontstaat uit de 
elegante manier van oplossen. Handzaam, 
fijnzinnig mooi gemaakt en kwalitatief geen 
flauwekul.”

Wie is uw grote voorbeeld?
“Die heb ik niet zo. Gedurende mijn aca-
demiejaren inspireerden Scandinavische 
ontwerpers mij wel. Grote waardering heb 
ik voor Rietveld of de Italiaanse ontwerper 
Alberto Meda.”

Uw motto is: meer zou onnodig zijn,  
minder onmogelijk…
“‘Doe goed wat moet’ dekt ook de lading. 
Probeer de essentie op te sporen.”

Profiel
Bruno Ninaber van Eyben (Boxtel, 1950) 
studeerde in 1971 af aan de Maastrichtse 
Academie voor Beeldende Kunst. Zijn arm-
bandhorloge (1973), het halshorloge (1976) en 
zijn aluminium TL-lamp (1977) zijn inmiddels 
klassiekers. Hij ontwierp in 1980 de laatste 
guldenserie en is ook verantwoordelijk voor 
de Nederlandse zijde van de euromunt. Was in 
1985 medeoprichter van het ontwerpbureau 
ninaber/peters/krouwel (NPK). Sinds 2003 is 
hij als hoogleraar verbonden aan de Faculteit 
Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Tot 
driemaal toe ontving hij een oevreprijs (1979: 
Kho Liang Le, 2007: Fonds BKVB, 2008: BNO). 
In 1997 startte hij Studio Ninaber in Delft waar 
hij met een klein team producten ontwerpt, 
ontwikkelt en maakt.

I am  
always looking  
for a new way  
to say  
the same thing


