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het dna 
van tjep. 

Het gaat hard met Tjep. De studio van Janneke Hooymans en Frank 
Tjepkema, nu zetelend op een toplocatie, voorziet aan de lopende band 
opdrachtgevers van de meest uiteenlopende producten. Van sieraden, 
meubels en andere gebruiksvoorwerpen tot aan corporate identity’s en 
complete interieurs voor scholen, winkels en restaurants. Naast uiter-
aard functionaliteit ligt de nadruk op ironie en originaliteit. Waarbij de 
verschillen tussen de ontwerpers behendig worden gebruikt als aanvul-
ling voor de ultieme balans. Typisch Tjep.? Praktische uitbundigheid.
tekst: annemiek van grondel

Artificial Plant 
1996
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BlingBling. Of een knipoog naar overmatige 
consumptie en het obesitasvraagstuk in het 
ontwerp van de XXL Chair naar aanleiding van 
de honderdste verjaardag van Arco, waarin 
rond een keukenstoel een supersize lichaam 
van zacht kneedbaar textiel, gevuld met rijst, 
is gedrapeerd. ‘In ons vrije werk schieten we 
soms een tikkeltje door’, zegt Hooymans droog.

 symbolen
Op de vraag of ontwerpers zich in een ontwerp 
altijd moeten onderscheiden met een duidelijk 
herkenbare handtekening, of dat ze zich het 
liefst zo nauwgezet mogelijk aan de briefing 
moeten houden, volgt een diplomatiek en 
politiek correct antwoord van Hooymans: ‘We 
streven ernaar het beste plan voor de opdracht-
gever neer te leggen, Maar je kunt daarbij wel 
duidelijk zien dat het van Tjep. afkomstig is.’
Tjepkema knikt. ‘Er sluipt altijd een hand-
schrift in.’
En dat handschrift zou kunnen worden 
omschreven als: conceptueel, verhalend, met 
gebruik van grafische elementen en symbolen, 
en een vleugje ironie. Zoals hun recente werk 
voor het nieuwe ROC Aventus in Apeldoorn. 
Hiervoor werd Tjep. gevraagd de inrichting van 
de 250 m2 tellende service area (de receptie 
en wachtruimte voor studenten) van de afde-
ling Economie te verzorgen. Het uitgangpunt 
in Tjep.’s ontwerp vormden economische 
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al snel. ‘Mensen wilden wel samenwerken, 
maar alleen onder hun eigen naam, en niet 
onder de vlag van O.P.E.N.’, zegt Tjepkema. 
‘Getrouwtrek om wie de credits kreeg volgde. 
Het werd een “ego-ding” en dat was niet de 
bedoeling.’
Hooymans ging intussen haar eigen gang, 
nadat ze direct na het eindexamen een jaar 
werkzaam was bij de Marcel Wanders Studio. 
In 2000 richtte ze samen met Carlijn Kriekaard 
het bedrijfje Zus & Zus op, dat onder meer het 
interieur van de Unox Soup Factory ontwik-
kelde, door Unilever met succes gerealiseerd in 
Rotterdam. In 2002 voegde ze zich bij Studio 
Frank Tjepkema. Het bedrijf raakte algauw in 
een stroomversnelling. De eerste opdrachtge-
vers waren onder meer KesselsKramer en het 
kindvriendelijke restaurant Praq in Ouderkerk 
aan de Amstel, waarvoor de studio de gehele 
inrichting verzorgde. Eigen werk, het sieraad 
BlingBling, een “gouden” bundeling van over 
elkaar buitelende merklogo’s die tezamen 
een kruis vormen als een soort modern reli-
gieus symbool, werd in 2004 bekroond met 
een Dutch Design Award. Waarna meerdere 
bekroningen zouden volgen. Het laatste 
wapenfeit was een eervolle vermelding bij de 
Nederlandse Design Prijzen voor hun ontwerp 
voor de afdeling Economie van het opleidin-
gencentrum ROC Aventus in Apeldoorn.
Over hoe de studio moest gaan heten na 
toetreding van Hooymans volgde nog enig 
gesteggel. Uiteraard lag de tongbreker Studio 
Frank Tjepkema/Janneke Hooymans om 
internationale en praktische redenen niet lek-
ker in het gehoor. De tweede poging, Studio 
Tjepkema, dekte de lading ook niet helemaal, 
vond het tweetal. Zelfs over Tjep. & Jane werd 
nog nagedacht, totdat men besloot het kort en 
krachtig bij Tjep. te houden. ‘Dat is meer een 
klank’, verklaart Tjepkema. ‘We wilden een 
merk worden, met het oog op de interessante 
mogelijkheid dat andere merken zich met ons 
zouden kunnen associëren. Wanneer je een 
product hebt ontwikkeld voor een opdrachtge-
ver, kun je daar het logo Tjep. aan toevoegen. 
Er ontstaat een kruisbestuiving tussen de twee 
namen en hun respectievelijke merkwaarde. 
We moeten af van het predikaat: “U vraagt, wij 
draaien”. En meer toe naar de idee dat Tjep. 
als merk iets bijdraagt aan de klant in kwestie 
naast de gebruikelijke dienstverlening.’
Tjep. wordt soms geassocieerd met Droog 
Design, niet toevallig omdat Tjepkema’s 
afstudeerproject ontwikkeld werd onder het 
toeziend oog van zijn docent en Droog Design-
medeoprichter Gijs Bakker. De desbetreffende 
Artificial Plants, met als uitgangspunt de span-
ning tussen natuur en techniek in de vorm 
van een kunstplant als object: een rubberen 

mat met decoratieve blaadjes, doorbrak in 
zekere zin de functioneel-minimalistische kant 
waarmee Droog Design zich afficheerde. Maar 
zette zich wel krachtig neer als oer-Hollandse, 
humoristische variant van het merk. Droog 
Design heeft overigens wel meer ontwerpers 
binnen de stal gehad die het decoratieve aspect 
niet schuwden, zoals Jurgen Bey, Marcel 
Wanders en Tord Boontje. Of recentelijk Joris 
Laarman, die zelfs stage heeft gelopen bij Tjep.

 praktische sieraden
Dat – zonder reden uitgevoerde – overdaad 
schaadt, dat vinden Tjepkema en Hooymans 
ook. Maar less is more? Niet voor Tjep. De 
decoratieve stroming binnen industrieel ont-
werp, door Droog ook wel aangeduid als Smart 
Deco, is mede door Tjep. ingevuld. De studio 
was een van de eersten die de must van het 
minimalisme, dat de jaren negentig grotendeels 
in zijn greep hield, doorbrak.
Die variant heeft zijn beste tijd gehad, vindt 
Hooymans. ‘Het ontstond eind jaren negentig 
en het is nu alweer over, constateer ik.’
‘Daar ben ik het niet mee eens’, protesteert 
Tjepkema. Het dogmatische van de minima-
lismestroming in de  jaren negentig is wel 
verdwenen. Nu kun je juist volop variëren met 
combinaties van zowel minimalisme als Smart 
Deco. Al dan niet met een maatschappijkritisch 
tintje. Zo was de BlingBling niet alleen maar 
puur decoratie, maar doortrokken van een poli-
tiek statement.’
‘Er is nu een grote vrijheid om te doen wat 
je wilt’, geeft Hooymans toe. ‘Maar als je een 
trendy restaurant wilt inrichten moet je niet 
meer met barokke bloemenpatronen komen 
aanzetten in de wanden en meubels. Hoewel..’
Noblesse oblige. Tjep. zal, willen ze pio-
niers blijven, met iets nieuws gaan komen. 
Hooymans is daar al driftig mee bezig in de 
vorm van een eigen kledingmerk voor kinde-
ren, Bizzybusiness, nu nog in kleine oplagen 
geheel zelf uitgevoerd. Wellicht gaat daar 
verandering in komen en zal het succes van 
het merk grotere productie afdwingen. In de 
toekomst wil zij zich ook meer gaan toeleggen 
op de textiele kant van interieurproducten. Zo 
is ze, in samenwerking met Petra Vonk, onder 
meer bezig met het onderzoek naar wat met 
breisels kan worden bewerkstelligd.
Verder richt Tjep. zich als eigen merk op het 
verzinnen van brand extensions, voor hun 
eigen merk of via hun merk in dienst van 
andere merken. Zoals recentelijk voor Outrage. 
Het high-end Italiaanse modemerk vroeg Tjep. 
een accessoirelijn te ontwerpen bij de nieuwe 
dameswintercollectie. Uiteraard bedacht het 
bureau iets origineels met de typische Tjep.-
touch. Van titanium zijn “praktische sieraden” 
ontworpen, die dienen als gebruiksvoorwerpen 
die modebewuste dames hard nodig heb-
ben bij wijze van survival tools in de sneeuw 
van Aspen, Lech of Sankt Moritz. Het is een 
voorbeeld van het ironische commentaar dat 
Tjep. graag geeft in ontwerpen, al is het dan 
meestal in het vrije werk. Zoals de verwijzing 
naar massaproductie en merkenrage in de 

ren tot de mooiste producten die hij tot nog toe 
heeft geconcipieerd, samen met zijn levens-
partner,  productontwerper en naaste collega 
Janneke Hooymans (1974). Ook zij wist al heel 
vroeg dat industrieel ontwerpen en Hooymans 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden waren. 
Opgegroeid in Voorschoten als dochter van een 
melkboer die in zijn vrije tijd aan houthakken 
deed, knutselde de kleine Janneke kartonnen 
en houten bouwwerkjes in elkaar. ‘Tot de mid-
delbare school droeg ik houten klompen, die ik 
zelf beschilderde’, vertelt ze. ‘Van Staphorster 
schilderwerk tot aan gifgroen en felrose 
bewerkte Doe-Maarklompen.’
Het stel ontmoette elkaar in 1992 op de Design 
Academy in Eindhoven, waar Tjepkema al 
een jaar op de afdeling man and living bij 
Gijs Bakker studeerde. De student had daar-
voor twee jaar een opleiding aan de TU Delft 
gevolgd totdat hij erachter kwam dat die 
studie niet voor hem was bedoeld. Toen hij 
Hooymans, ingedeeld bij man and well being 
in het vizier kreeg, raakten de twee bevriend, 
wat later uitmondde in een liefdesrelatie. 
Tjepkema: ‘Dat gebeurde geleidelijk. Ik vond 
Janneke al meteen heel leuk, maar ze was 
“bezet”. Op haar eindexamenpresentatie in 
1997 greep ik mijn kans. Onlangs hebben we 
ons tienjarig samenzijn gevierd.’

 tongbreker
Na een uitwisseling met de Royal College of Art 
en een jaar studeren bij het Sandberg Instituut 
in Amsterdam, werkte Tjepkema bij het recla-
mebureau BMB. ‘Ik had belangstelling voor 
reclame en marketing en zat erover te denken 
artdirector te worden. Maar daar ben ik snel 
van teruggekomen.’
BMB was misschien niet de beste keuze voor 
een jongen met een overmatig artistieke aanleg. 
‘Bureaus als KesselsKramer interesseerden me 
meer. Inmiddels werken wij daar regelmatig 
mee samen.’
In 2000 werd hij door Philips Design gevraagd 
als consultant te komen werken. Hij hield zich 
er bezig met strategische opdrachten in de sfeer 
van marketing en design, waarbij zijn ervaring 
bij BMB goed van pas kwam. ‘Ik miste uitein-
delijk het daadwerkelijke ontwerpen. Na zeven 
maanden heb ik daarom een eigen bureau 
opgericht.’
Studio Frank Tjepkema vond direct weerklank. 
Freelance opdrachten voor telecomaanbieder 
Ben, via KesselsKramer, leverden de eerste 
bekendheid op voor de studio. Na een half 
jaar rees het plan om O.P.E.N. op te richten, 
een multidisciplinair netwerk waarin diverse 
richtingen binnen ontwerp en reclame een 
vruchtbare kruisbestuiving moesten opleveren. 
De hemelbestormende plannen verzandden 

De concepten van Tjep. zien sinds kort het 
licht in een van de meest productieve gedeelten 
van de hoofdstad: het Oostelijk Havengebied. 
In de witte, zowel speels als ruimtelijk inge-
richte studio broeden Janneke Hooymans en 
Frank Tjepkema op nieuwe plannen op het 
gebied van design.
Frank Tjepkema (1970) kwam in Genève ter 
wereld. Hij is tweetalig (Frans en Nederlands) 
opgevoed. Zijn jeugd kan gerust kleurig en 
afwisselend worden genoemd. Het gezin 
Tjepkema verhuisde regelmatig, onder meer 
naar België en de Verenigde Staten, en op acht-
tienjarige leeftijd vertrok hij op eigen initiatief 
naar Nederland. 
De vroegste uitingen van creativiteit van de 
kleine Tjepkema openbaarden zich rond zijn 
vijfde levensjaar: speelgoedautootjes tot in de 
kleinste details natekenen, raketten bouwen en 
prematuur interieurontwerp. ‘Ik wilde ook heel 
graag architect worden’, herinnert Tjepkema 
zich. ‘En toen ik op mijn 16de in Genève een 
tentoonstelling van Giorgetto Giugiaro bezocht, 
had ik belangstelling voor het vak van auto-
ontwerper.’
In ieder geval was duidelijk: Tjepkema had 
geen last van twijfels bij het zoeken naar het 
juiste beroep: ontwerper zou het zijn. In welke 
richting moest alleen nog uitgekristalliseerd 
worden. 
De omzwervingen van Tjepkema in zijn jeugd 
hielpen hem bij het onafhankelijk worden 
maar het was niet bevorderlijk om zich snel 
thuis te voelen. ‘Dat heeft lang geduurd’, knikt 
hij. ‘Ik voel me nog steeds niet 100 procent 
Hollander. Pas nu we kinderen hebben, zie 
ik wat ik in mijn jeugd gemist heb, zoals het 
vieren van Sinterklaas en het lezen van typisch 
Nederlandse kinderboekjes waaronder Jip en 
Janneke.’
Silver (bijna 6) en Luk (bijna 1), de kinderen 
die Tjepkema de schade helpen inhalen, beho-

Bling Bling, 2002
foto: Tjep.

XXL Chair, 2005
foto: Tjep.

Heart Break, 2007
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we hoeven niet per se 
primair dienstbaar te zijn’
frank tjepkema
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processen. Over de vloer werden patronen 
aangebracht die daarvoor symbool stonden: 
van fabrieken en een rekenmachine tot aan 
pijlen en een vliegtuig. In het midden van de 
vloer “ligt” een leerling, voorzien van een 
groot hart en in een gigantisch formaat. Als 
materiaal is geel laminaat gecombineerd met 
op diverse plekken grenen, waarin de diverse 
meubelen zijn gegoten. De vergaderruimte is 
een merkwaardige mix van een soort gebeds-
ruimte annex antieke kast en industriële hoe-
kige vormen, met radertjes in de transparante 
wanden die verwijzen naar de fabriek, het 
beginpunt van alle goederen. De tafel van de 
wachtruimte heeft de vorm van een sleutel, 
metafoor voor de vastgoedwereld en vrijbrief 
tot het diploma en het toekomstige succes. 
Ook is rond een tafelvoetbalspel (een knipoog 
naar de economie van de vrije tijd) een tweetal 
tribunes opgesteld, afgetopt met “kooien” voor 
al te enthousiaste hooligans. De receptiedesk 
is opgebouwd uit geabstraheerde stapelkrat-
ten, terwijl de glazen afscheidingswanden van 
de vergaderruimtes zijn gedecoreerd met een 
samenspel van bloemen en radertjes.
Een ander typisch Tjep.-ontwerp is Nest, dat 
werd getoond op de gelijknamige expositie van 
de nieuwe aankopen van het Stedelijk Museum 
in 2005. Nest is een loungy sofa bestaande 
uit buigzame, rubberen “takken” die aldus 
een nest vormen, oorspronkelijk als vrij werk 
ontworpen en een jaar eerder getoond op de 
Salone di Mobile in Milaan. Net als een “nest” 
kan het ontwerp worden uitgebreid al naar 
gelang de groei van de familie. Niet toevallig 
zinde familie Tjep. op gezinsuitbreiding en was 
zoon Luk bijna in de maak. Het meubel is nog 
steeds een succes en vliegt op weg naar diverse 
tentoonstellingen de hele wereld rond. 
Vijf jaar eerder had Tjep. al eerder iets met 
rubber gedaan, ditmaal gecombineerd met 
keramiek. Resultaat was de do break-vaas, spe-
ciaal ontworpen voor het KesselsKramer-merk 
do en de do-tentoonstelling, onder meer in de 
Kunsthal in Rotterdam te zien. De betreffende 
vaas kan gerust, sterker: bij voorkeur, op de 
grond worden gegooid waarna een patroon van 
eigen makelij zich aftekent op de eronder ver-
vaardigde rubber mal.

 arabier
De mogelijkheden in de wereld van product 
design hebben vanaf 1996 door de komst van 
op ontwerpers gerichte 3D-modelling-pakketten 
een duizelingwekkende vlucht genomen, en 
sinds 2002 heeft die spurt zich nog versneld 
met de ontdekking van de stereolithografie. 
Werkte de studio voorheen amper met compu-
ters en werden de ontwerpen doorgaans schets-
matig vervaardigd en vervolgens uitgevoerd 
met mallen van allerlei materiaal, nu worden 
in ijltempo de meest fantastische dingen 
gemaakt, uit laagjes opgebouwd met behulp 
van 3D-modelling. Waarna het computeront-
werp driedimensionaal kan worden uitgeprint, 

hetgeen daarvoor ondenkbaar was.
Ook de lasertechnieken hebben zich verfijnd. 
Wilden ontwerpers vroeger iets laten uitfresen, 
dan was dat alleen mogelijk in lijndelen en 
halve cirkels. Tegenwoordig gaan lasermachi-
nes tienmaal zo snel als vroeger en kunnen ze 
elke denkbare ontwerperskronkel uitvoeren. 
Waarvan gretig gebruik wordt gemaakt door 
Tjep., dat zich nu ook meer opdrachten kan 
permitteren. Inmiddels heeft de studio zich uit-
gebreid met twee ontwerpers, een officemana-
ger en stagiairs. Op het moment leggen zij zich 
onder meer toe op een nieuwe Praq-vestiging, 
in Amersfoort. 
Discussies over de verschillen in opvatting en 
stijl tussen Hooymans en Tjepkema vinden 
eerder plaats achteraf dan vooraf. Het duo dóet 
vooral, en besteedt weinig tijd aan eindeloos 
zeuren voordat een concept er ligt. Maar ver-
schillen zijn er wel degelijk tussen de beide 
ontwerpers. ‘Ik denk niet dat wij puristisch-
minimalistisch zullen worden. Dat zit niet in 
mijn temperament’, vindt Tjepkema. ‘Dan kan 
ik mijn verhaal niet kwijt.’
Voor de balans zorgt zijn partner. ‘Waar Frank 
los kan gaan op een ontwerp, ben ik wat 
terughoudender’, zegt Hooymans. ‘Mijn aard 
is nuchter, wat calvinistischer zo je wilt. Frank 
is meer van joyeuze lijn, soms zo overdadig 
dat het de pan uit rijst. Bij het ontwerpen van 
met name interieurs probeer ik dat wat in 
te dammen.’ Ze lacht. ‘Hij heeft vaak zoveel 
ideeën! Niet zelden zijn dat extreme concepten 
waarvan een mens als je die in de ruimte gaat 
toepassen, gestoord zou kunnen worden.’
De Janneke-inbreng binnen Tjep. is de inge-
togenheid, het stilerende en het pragmatische 
element, terwijl Frank voor uitbundigheid gaat, 
volgens Hooymans. ‘Hij heeft in zijn hoofd dat 
alles glimmend moet zijn, the shinier the better. 
Frank is een Arabier.’
Misschien is “praktische uitbundigheid” een 
passende omschrijving van het DNA van Tjep. 
De inrichting van het Italiaanse restaurant 
Fabricca in de Rotterdamse haven is een goed 
voorbeeld van die praktische uitbundigheid. 
Een romantische fabriek was het uitgangspunt, 
met zowel smakelijke ijscokleuren en over-the-
top kroonluchters als functionele picknicktafels 
en een oven als een enorme tank overdekt met 
Italiaanse mozaïeken. Het resultaat is een per-
fect amalgaam van industriële en decoratieve 
elementen. Refererend aan de gesticulerende 
bedrijvigheid van het personeel en tegelijkertijd 
een harmonieus, oogstrelend interieur voor de 
clientèle. 

 vooruitstrevend
Horror assignments bestaan wel degelijk, geven 
de ontwerpers desgevraagd toe. Die worden 
doorgaans beleefd afgewimpeld. Zo werd 
Tjep. ooit doodleuk verzocht het ontwerp van 
iemand anders (een Italiaanse vormgever) 
aan te passen omdat dat een seksuele con-
notatie had die niet in de merkbeleving van 

het alcoholische drankje in kwestie paste. ‘Die 
vraag ervaarde ik wel als een dieptepunt!’, zegt 
Tjepkema verontwaardigd. ‘Je wilt toch als ont-
werper mooie nieuwe dingen maken.’ 
Een ander minder prettige herinnering was 
een veronachtzaming van hun toegewijde 
werk voor een tweede ruimte in het ROC van 
Apeldoorn: het interieur van de bedrijfstak-
groep Gezondheidszorg, Dienstverlening en 
Welzijn (GDW). Zoals gewoonlijk legde Tjep. 
er alle ziel en zaligheid in en ontwierp voor 
deze opdrachtgever - met als uitgangspunt: de 
zachte hoek - een ruimte met invloeden van 
ziekenhuizen en Artsen Zonder Grenzen, zoals 
stoelen als opgemaakte bedjes. Nog vóór de 
oplevering en zelfs voordat Tjep. foto’s kon 
maken van het ontwerp, sjouwde het personeel 
al enthousiast planten, computers en andere 
parafernalia naar binnen, wat het ruimtelijk 
effect in één klap teniet deed. Bovendien werd 
gekozen voor andere, lelijke bureaustoelen. 
Kortom, zegt Hooymans: ‘Ze koesterden ons 
ontwerp niet.’
Die inrichting staat dus niet op de Tjep.-
website. Niet getreurd, over vruchtbaar 
materiaal voor de site wat betreft interieurs, 
meubelen, accessoires en andere producten 
valt niet te klagen. 
Hoewel Tjep. al mocht ontwerpen voor 
merken als Nike, Arco, Heineken, British 
Airways, Radio 1, IKEA, telecomaanbieder 
O2, Hoegaarden en diverse musea, liggen er 
nog genoeg droomopdrachtgevers tussen de 
struiken. Zo zou het bureau nog weleens iets 
willen doen voor HEMA, Diesel of Vitra. Of een 
chique automerk. 
Het uitvoeringsbudget is doorgaans aan de lage 
kant. Dus hoopt Tjep. op meer geld om eens 
met echt mooie materialen te kunnen werken. 
‘Marmer en goud bijvoorbeeld, en echt leer 
in plaats van skai’, mijmert Tjepkema. ‘Wij 
ontwerpen sieraden, maar als we toch eens 
een vooruitstrevende sieradenwinkel met alle 
toebehoren zouden mogen ontwerpen, dat zou 
geweldig zijn.’
Hooymans knikt geestdriftig. ‘Zo een waarbij je 
op elk denkbaar detail kunt letten.’
‘De luxe high end-wereld is heel conservatief’, 
stelt Tjepkema. ‘Het zou mooi zijn als je voor 
zo’n opdrachtgever geen classistisch of burger-
lijk interieur, maar juist iets progressiefs zou 
kunnen maken. Zoals we voor ROC of verschil-
lende restaurants hebben gedaan. Waarbij je let 
op de betekenis van de ruimte en de rituelen 
van het product of de dienst. En daarbij hoeven 
we niet per se primair dienstbaar te zijn. Het 
gaat erom om mensen te prikkelen en te verras-
sen. En niet zozeer om koste wat kost, zoals in 
kunst, statements te moeten maken. Wel willen 
we in ieder geval de grenzen opzoeken van wat 
er met betekenis mogelijk is in een ontwerp.’

Roc Economie 
2007
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