PROFIEL
Parfum Eau d’Amsterdam van Tijdmakers:
geurend naar en een lofzang op de iep,
dé boom van Amsterdam.
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TIJDMAKERS

Tussen

kunst & design
Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands van studio Tijdmakers nemen hun ideeën
serieus. Soms leidt hun denkproces tot kunst, een andere keer tot een product: van het vieren
van de lentesneeuw tot het maken van een iepenparfum. Nu werken ze aan de emancipatie
van de neus. ‘Goed kunnen ruiken versterkt je gezondheid.’
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2008 Start studio
2009-2011 Lichtproject Woorden op Reis met
Universiteit van Maastricht
2012 Start jaarlijkse viering Springsnow, een
ode aan de iepen van Amsterdam
2013 Winnaar Kunstprijs Amsterdam met Arara
2014 Lancering parfum Eau d’Amsterdam op
design- en ambachtbeurs Meesterlijk;
deelname Amsterdam Light Festival met
178 Bottles, 1 Message
2015 Deelname Amsterdam Light Festival met
The Light Kite; deelname Bright Brussels
met 178 Bottles, 1 Message; deelname
Kingdom of Light Festival in Bangkok
met 195 Bottles, 1 Message; ontwerp
MYPWB voor I-Did-Slow-Fashion
2016 Permanente lichtinstallatie 178 Bottles,
1 Message bij Station Sloterdijk, Amsterdam
2017 Deelname Craft in Focus New York met
Eau d’Amsterdam; ontwerp permanente
tentoonstelling Hortus Botanicus,
Amsterdam; winnend ontwerp Elfsteden
Triomfboog, lichtkunstwerk in kader van
Leeuwarden 2018 Culturele Hoofdstad
van Europa; deelname Dutch Design
Week Eindhoven met Diag/Nose
2018 Permanente lichtinstallatie The Light Kite
bij Sloterplas, Amsterdam; lichtkunstwerk
Elfsteden Triomfboog, Leeuwarden;
ontwerp toolkit Diag/Nose

PROFIEL
Noem het gerust een magische plek. Saskia
Hoogendoorn (1973) en Lieuwe Martijn
Wijnands (1970) werken vanuit het Rietveldhuis,
midden in het Amstelpark in Amsterdam. Dat betekent ’s ochtends fietsen tot aan de draaideuren
van het park en vervolgens wandelen naar het
paviljoen dat Gerrit Rietveld ooit ontwierp voor de
Floriade. Tegen de gevel van Rietvelds blokkendoos staat een magnolia uitbundig te bloeien. Ook
de andere bomen in het park tonen ontluikende
lente met witte en roze bloesems. Het is niet moeilijk te raden waar de inspiratie voor hun Springsnow-festival vandaan komt. ‘Niet uit dit park,’
verklaart Saskia lachend. ‘We werken hier nu pas
een jaar, terwijl we de lentesneeuw al sinds 2012
vieren.’ De verhuizing naar een studio midden in
de natuur én midden in de stad, kwam zomaar op
hun pad. Saskia: ‘Mijn oog viel op de advertentie,
hij stond nog maar tien minuten online. Ik heb
die meteen doorgestuurd aan Martijn, met erbij:
zo gaaf, maar niks voor ons natuurlijk. Hoezo
niet, was zijn reactie, juist wel, doen! En zo
geschiedde. Het past bij de Tijdmakers, die graag
het moment pakken en het onmogelijke mogelijk
maken. Het sluit ook aan bij hun DNA: tijd en
ruimte maken voor wat je het liefst doet, wat je
het meest waard is. Je idee opvolgen, dat is het
hoogste goed voor de twee.
Tien jaar geleden begonnen ze studio Tijdmakers.
Saskia, sociaal psycholoog, en Martijn, geschoold
in design en culturele antropologie, ontmoetten
elkaar in een denktank die sociale cohesie in
Amsterdam moest bevorderen. Beiden deden ze
projecten die we nu ‘social design’ zouden noemen. Er was al snel een klik tussen de twee
andersdenkers, die onderling ook nog eens heel
anders denken. Saskia: ‘Ik leef altijd in het nu, ik
ga uit van het gegeven, heel concreet. Martijn ziet
meer de context, alles eromheen.’

›

ODE AAN DE IEP
De ideeën gingen stromen nadat ze waren gestuit
op de lentesneeuw. Dat magische moment in het
voorjaar wanneer alle iepen in Amsterdam –
75.000 maar liefst – hun zaadjes als sneeuw door
de straten laten dwarrelen. Martijn: ‘Toen wij dat
fenomeen onderzochten, ging er een wereld voor
ons open. Zo leerden we dat de bomen vierhonderd jaar geleden zijn aangeplant vanwege hun
bijzondere geur. De stad stonk in die tijd nogal; de
iepen zorgden voor frisse lucht. Het is dé boom
van Amsterdam.’ Saskia: ‘Parijs heeft de plataan,
Amsterdam heeft de iep.’ Daarbij ontdekten ze
‘sakura’, de Japanse viering van de bloei van de
kersenbloesem en het ontwaken van Moeder Aarde.

Toen precies op dat moment de gemeente een iepenpark opende, in 2011, viel alles op zijn plek.
Martijn: ‘Soms hangt een idee in de lucht. Wij
pakten dat op met Springsnow.’ Sinds 2014 maken
ze zelfs een iepenparfum, zodat iedereen die typische, van superfris naar houtachtig vervliegende
geur altijd bij zich kan dragen. ‘Wij liepen rond
met dat idee, maar kregen bij de gemeente aanvankelijk geen gehoor. Nicole Uniquole van de design- en ambachtbeurs Meesterlijk omarmde het
direct, dat was het zetje dat we nodig hadden.’
Saskia en Martijn klopten aan bij geurstoffenproducent International Flavors & Fragrances (IFF) in
Hilversum. ‘Onze fascinatie voor de iep vonden zij
zo’n uniek verhaal, dat we mochten langskomen,’
vertelt Martijn. ‘In hun enorme geurendatabase
zat bovendien de iep nog niet. Zo hadden we er
allebei wat aan: zij de iep, wij het parfum.’ Blad,
snoeisel en bast van de boom gingen onder een
stolp, zodat de moleculaire samenstelling van de
geur kon worden geanalyseerd. Saskia: ‘Het bleek
dat er tonen van kokos, salie en cederhout in zitten, dat verraste IFF ook.’ In het laboratorium gingen ze vervolgens op zoek naar precies de juiste
samenstelling om het parfum van de iep te kunnen
maken. Inmiddels is Eau d’Amsterdam een enorm
succes, met meer dan dertig verkooppunten in
Amsterdam, en ook winkels in het buitenland die
het Amsterdamse geurwater verkopen.

FAVO R I E T E N

1 CHRISTO & JEANNE-CLAUDE

‘Wij zijn bewonderaars van Cristo’s en Jean-Claude’s werk en visie op
kunst: ‘The purpose of our art is to create works of art for joy and
beauty.’ De werken zijn zo groots in impact, ze kunnen je werkelijk
betoveren. We bezochten The Floating Piers in het Italiaanse Iseomeer. Onbeschrijflijk mooi om duizenden mensen met een glimlach
over water te zien lopen.’
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‘Soms zie je een beeld van een plek en weet je direct dat je daar
een kunstwerk wilt maken. Een van onze toekomstdromen is dat in
dit kratermeer op IJsland te doen.’

3 LENTESNEEUW

‘Het natuurverschijnsel wanneer de meer dan 75.000 iepen in Amsterdam hun miljoenen zaadjes over de stad uitstrooien als lentesneeuw.
Sinds 2012 brengen we met festival Springsnow elke lente een lofzang
op dit prachtige fenomeen.’
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4 OP DRIFT

‘Tijdens festival Oerol op Terschelling zagen we Op drift: Bruno Doedens’
reizende silhouetten met gegraveerde teksten over tijd. Die inspireerden
ons te gaan werken vanuit het concept tijd. Deelname aan dit kunstproject is ook de oorsprong van de naam Tijdmakers en ons motto: ‘Time is
made by what we do’.’

TIJDPERK VAN DE NEUS
Het werken met de beste ‘neuzen’, zoals parfumeurs worden genoemd, prikkelde ook hun eigen
reukorgaan. Vreemd eigenlijk, bedacht het duo,
dat we vanaf onze geboorte worden getest op zicht
en gehoor, maar dat de neus niet meedoet. Wat is
het belang van ruiken, van onze neus? Al die vragen leidden tot een onderzoek en nieuwe ideeën.
Zichtbaar resultaat daarvan was Diag/Nose, een
installatie waar bezoekers van de Dutch Design
Week 2017 hun eigen reuk konden testen. ‘Het
verband tussen je neus, hoe goed je ruikt en hoe
gezond je bent, is groot,’ vertelt Martijn. ‘Zo blijkt
uit recent wetenschappelijk onderzoek dat actief
ruiken, dus het trainen van je neus, het reukvermogen en daarmee je gezondheid versterkt. Vanuit die visie werken we nu aan het ontwerp van
een trainingskit voor je neus. Wij zijn geen activisten, of nou ja, misschien een beetje, maar we voelen dat we de medische wetenschap iets te bieden
hebben. Het is tijd voor de emancipatie van de
neus. Het is toch te gek dat we al bijna in staat zijn
om robots te maken die kunnen ruiken, maar onze
eigen neus niet kunnen repareren.’
tijdmakers.nl

2 KERID-KRATERMEER

5 JANET ECHELMAN – 1.26 AMSTERDAM

‘De schoonheid van dit enorme, verlichte, gekleurde net boven de
Amstel, tijdens de eerste editie van het Amsterdam Light Festival,
raakte ons zo dat we zelf lichtinstallaties zijn gaan maken.’
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6 AP VERHEGGEN

‘Onze Nederlandse Christo, iemand die net zo groot kan denken en
realiseren. Met Sun Glacier maakt hij water uit zon en lucht in de
woestijn. Een goed voorbeeld van hoe kunstenaars met hulp van
wetenschappers het schijnbaar onmogelijke waar kunnen maken.’

7 RIETVELDHUIS

‘Midden in het Amstelpark is dit de plek in Amsterdam waar we sinds
begin 2017 onze ideeën ontwikkelen. Oorspronkelijk een tijdelijk paviljoen voor de Floriade van 1972, nu een verborgen parel van de stad en
de architectuur van Rietveld.’

ARRIVAL
6
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‘Een prachtige film over hoe de komst van buitenaards leven ons de
vraag stelt of tijd wel lineair verloopt, zoals we in onze cultuur denken.
Wij vinden het mooi als bestaande zienswijzen ter discussie worden
gesteld en er daardoor nieuwe ontstaan.’

VOORLINDEN

‘Ik leef altijd in het nu, heel concreet. Martijn ziet meer
de context, alles eromheen’
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‘Het Nederlandse equivalent van het Louisiana-museum bij Kopenhagen. Met de Skyspace van Turrel, de door Piet Oudolf aangelegde tuin,
inspirerende woordkunst en steeds verrassende nieuwe tentoonstellingen. Wij hebben de droom hier ooit zelf werk te presenteren…’

