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‘ Aan herkenbare vormen  
geef ik vaak een twist’ 
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1 annebet: ‘De boekenkast was te hoog voor dit huis, dus hebben we de bovenkant eraf gezaagd en dat is nu dit tafeltje. Het 
houten object is een oud werktuig dat vroeger werd gebruikt om aardappels uit de grond te wroeten. De drie hoofdjes zijn van 
Hay, de lamp heb ik gevonden op Koninginnedag en de poster is van Basquiat.’ 2 & 4 ‘Voor 101 Woonideeën en Kika heb ik een 
Leen Bakker-spijlenstoel in een nieuw jasje gestoken. De Knooplamp was mijn inspiratiebron. 3 Boven het bureau hangen drie 
lampen op een stuk pallethout. De bureaustoel is een oude kappersstoel en pennen staan in blikken. 5 ‘Deze lamp komt uit de 
serie Beautiful Bulb, het is een ode aan de gloeilamp.’

Wie Annebet Philips (32) 
Wat industrieel ontwerper
Waar Amsterdam

Op de TU Delft leert Annebet 
Philips hoe ze een melkpak moet 
ontwerpen, maar ook hoe een 
auto technisch in elkaar zit. Na 
haar studie werkt ze bij mode
merken als Tommy Hilfiger,  
Gsus en Scotch & Soda, waar ze 
collecties en concepten ontwerpt. 
Annebet: ‘Mode gaat ontzettend 
snel; voor ik het wist, moest er 
weer een nieuwe collectie komen. 
Ik vond het interessant om te 
leren hoe die wereld in elkaar zit, 
maar besefte toen ook dat ik het 
fijner vind als het productieproces 
minder snel gaat en je langer 
plezier hebt van een product. Ik 
wil vanuit een concept ontwerpen,  
in plaats van gedreven worden 
door trends.’ 

Meer tijd 
‘In 2012 heb ik mijn eigen 
ontwerpstudio opgezet. Het was 
eng, maar ook een opluchting. 
Daarvoor ontwierp ik op kleine 
schaal al kleding en was ik bezig 
met het maken van producten, 
maar er was nooit genoeg tijd.  
Met het oprichten van mijn eigen 
studio werd het ‘echt’ en kon ik 
me permitteren om meer tijd aan 

ontwerpen te besteden. Daarnaast 
werk ik bij een interieurarchitect 
die interieurconcepten voor 
winkels en hotels maakt. We 
bedenken concepten, ontwerpen 
meubels en bemoeien ons zelfs 
met de mooie papierwaren op het 
bureau. Mijn baan bij de interieur
architect houdt mij met beide 
benen op de grond; het is gericht 
op de praktijk en je ontwerpt  
voor een specifieke doelgroep.’ 

Lamp van stof 
‘In mijn eigen werk kan ik 
helemaal losgaan en soms 
maanden met één product  
bezig zijn. Een van mijn eerste  
ontwerpen was de Knooplamp, 
die bestaat uit ledlampen en 
zachte stof. Deze lampen worden 
niet warm, dus ik kwam al snel  
op het idee om met stof te werken. 
Misschien niet meteen het 
materiaal dat je verwacht bij een 
lamp, maar de stof nodigt uit om 
aan te raken. Je kunt de lamp zelf 
in elkaar knopen, waardoor je je 
eigen lichtobject kunt vormen. Ik 
heb er in 2011 mee op de meubel
beurs in Milaan geëxposeerd en 
kreeg veel enthousiaste reacties. > 

Als kind maakt Annebet Philips al meubeltjes voor haar barbies. 
Niet heel gek dus dat ze industrieel ontwerper is geworden. In 2012 
richtte ze haar eigen ontwerpstudio op. 
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Ontwerpen
is niet zwart-wit 1
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‘In mijn ontwerpen zit vaak 
humor en iets kinderlijks’

De favorieten van Annebet

Websites
•  theselby.com
•  freundevonfreunden.com
•  jacksonpollock.org
•  haw-lin.com 
•  ffffound.com
• tonone.com
• bloodandchampagne.com
• convoy.tumblr.com
• thingsorganizedneatly.tumblr.com

Winkels in Amsterdam:
•  Neef Louis
• Pop up store Jan-Eef
• Lab 111
• Droog
• Hay

Annebets favorieten vind je overzichtelijk bij elkaar op 101woonideeen.nl/blog

‘ Ik weet dat ik 
producten  
ontwerp voor een  
klein publiek’

Dat gaf me een enorme boost en 
zorgde ervoor dat ik werd gesterkt 
in mijn idee om een eigen studio 
op te zetten. 

Eigen handschrift
Annebet ontwerpt met name 
interieurproducten variërend van 
verlichting tot zitmeubelen, maar 
ze wil zich niet beperken tot één 
bepaald materiaal of product
groep. ‘Misschien ga ik in de 
toekomst wel weer met kleding 
werken. Diesel is bekend als 
modemerk, maar ze maken ook 
parfum, horloges, verlichting en 
bankstellen. Dat kan allemaal 
naast elkaar bestaan, omdat er 
een lijn zit in hun collectie. Mijn 
producten zijn heel verschillend, 

maar ze dragen 
allemaal mijn 
handschrift. Ze 
bestaan uit grove 
vormen, er zit 
humor en iets 
kinderlijks in en 

toch is het een geheel. Ik geef vaak 
een twist aan herkenbare vormen, 
de Knooplamp is hier een goed 
voorbeeld van. In mijn ontwerpen 
gebruik ik veel zwart en wit en 

grafische patronen. In mijn huis 
komt ook veel zwart en wit terug. 
Mijn lamp Beautiful Bulb is ook 
verkrijgbaar in rood en groen, 
maar pastel zou ik niet snel 
gebruiken. Dat is mij te lief.’  

Meteen een prototype
‘Ideeën voor producten haal ik 
voornamelijk uit mijn eigen 
leefomgeving. Zo viel het mij op 
dat mensen altijd kussens op hun 
bank leggen. Zou het niet handig 
zijn als de kussens al in een bank 
verwerkt zijn? Ik ben gaan 
experimenteren met een bank
model in schuim en kaasdoek. 
Het resulteerde in My Couch,  
My Canvas: een bank met 
geïntegreerde kussens die 
binnenkort door het Nederlandse 
label Droog wordt geproduceerd 
en verkocht. Sommige ontwerpers  
beginnen op papier, maar ik maak 
het liefst zo snel mogelijk een 
prototype. Soms op ware grootte, 
soms klein. Terwijl ik bezig ben, 
krijgt een idee vaak nog meer 
vorm. Mijn LEG Table ontstond 
volgens een soortgelijk proces. De 
vorm van tafelpoten heeft wel wat 
weg van de vorm van kandelaars. 

Zo kwam ik op het idee om 
midden onder het tafelblad extra 
poten te zetten die doorlopen in 
het blad en zo kunnen  gebruikt 
worden als kandelaar. Toen ik op 
dit idee kwam, wilde ik het zo 
snel mogelijk uitproberen en ben 
ik naar de houthandel gegaan en 
heb ik oude poten bij een kring
loopwinkel gehaald. Ik ben nu 
voor dit ontwerp in overleg met 
een buitenlands label om te kijken 
of we wat voor elkaar kunnen 
betekenen.’

Het kan praktischer 
‘Natuurlijk zou ik het ontzettend 
gaaf vinden als mijn producten bij 
veel mensen bekend zijn, maar 
dat is niet mijn streven. Ik weet 
dat mijn ontwerpen niet heel 
toegankelijk zijn voor een groot 
publiek. Zo’n tafel met poten kan 
natuurlijk veel praktischer, maar 
het gaat mij om de vorm en het 
idee. De meeste mensen willen 
een tafel met vier poten op de 
hoeken, maar er is altijd een klein 
percentage dat iets nieuws wil.’

1 op de werktafel van annebet liggen schetsen, proefjes en een proefmodel van klei van My Couch, My Canvas. 2 Lamp zwart uit de serie Beautiful Bulb. ‘De lampen 
zijn open en transparant, waardoor de gloeilamp goed zichtbaar is.’ 3 armchair grijs was een prototype en leidde tot de bank My Couch, My Canvas. 4 in een hoekje 
in annebets huis hangt een lamp die ze heeft beschilderd met stippen, ook staan er objecten van klei en papier-maché en een tekening die ze inlijstte. 5 annebet in 
haar atelier. 6 een prototype van de Leg table, waarbij de tafelpoten door het blad heen lopen en transformeren in kandelaars. 7 Bij de eettafel staan stoelen die ze 
onder meer vond bij het grofvuil. op de achtergrond staat een schilderij van annebet; het schilderij met de perzik is gemaakt door haar moeder. 
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Bij Annebet thuis staan allerlei gekke objecten. Speciaal voor 
101 Woonideeën maakte ze een nieuw ontwerp. Jouw kans om 
zelf een echte Philips te maken, uiteraard in zwart en wit! 

Object in zwartwit

Nodig voor object 1
•  kranten, gescheurd in repen

•  dik ijzerdraad

•  blokjes hout 

•  behangplaksel

•  tang

•  boor

•  zwarte en witte verf 

Werkwijze
Maak van ijzerdraad een vorm. Beplak de 

vorm met een laagje kranten en behanglijm. 

Boor een gat in het blokje hout zodat de 

onderkant van je object daarin gestoken kan 

worden. Als de kranten droog en hard zijn 

geworden, kun je het object beschilderen.

Extra nodig voor object 2
•  een paar pingpongballen 

•  schilderstape

Werkwijze
Plak de pingpongballen aan elkaar met 

behulp van schilderstape. Beplak ook deze 

vorm met stukjes krant en behangplaksel. 

Maak aan de onderkant een klein gaatje en 

steek daar een dik stuk ijzerdraad doorheen. 

Zorg dat het stevig vast zit en dat de vorm in 

evenwicht is. Eventueel kun je het ijzerdraad 

ook beplakken met kranten. Boor een gat in 

het blokje hout zodat de onderkant van het 

ijzerdraad daarin gestoken kan worden. Laat 

alles drogen en beschilder de vorm. 
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Geef je fantasie de ruimte en 
maak een eigen kunstwerk 


