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MET OPEN
BLIK NAAR DE
TOEKOMST

B

okrijk brandmerkt expliciteert het vakmanschap. Als openluchtmuseum mag Bokrijk dan al de ambachten koesteren, het gaat om veel meer
dan de presentatie van een rijke geschiedenis, de herinnering of zelfs
nostalgie. Nee, Bokrijk is een succesvolle combinatie van monumentaal erfgoed, ongerepte natuur en tal van ontspanningsmogelijkheden.
Een open plek gericht op authenticiteit en kwaliteit.
Bovenal is Bokrijk een ijkpunt. Een plek waar verleden, heden en toekomst samenvallen. Waar verder wordt geschreven aan de geschiedenis,
eerder dan getoond. Met BKRK kiest Bokrijk dan ook resoluut voor de
toekomst. Geworteld in het verleden én geënt op authentiek vakmanschap en ambachtelijke kwaliteit wordt het een plek voor vernieuwing.
Voor design. Inspiratie. Innovatie. Co-creatie. Bokrijk brandmerkt
heeft alvast tien ambachten geselecteerd die de komende jaren extra in
de verf zullen worden gezet. Via BKRK zal de hedendaagse relevantie
van al het vakmanschap worden aangetoond als een keurmerk voor
vakkundig design.

Bokrijk is een wonderlijke plek. Een plek waar
cultuur, toerisme en erfgoed samenvallen. Het
project Bokrijk brandmerkt wil dit nog verder
versterken en verleden, heden en toekomst
op een unieke manier samen laten vloeien.
“Bezoekers kunnen vandaag alle aspecten van
het traditioneel vakmanschap zien, voelen,
ruiken en beleven. Sterker nog, in de ateliers
kunnen ze zelf de handen uit de mouwen steken en ervaren hoe het authentieke verhaal
uit lang vervlogen tijden nog niets aan kracht
heeft ingeboet”, zegt Igor Philtjens die Bokrijk
een warm hart toedraagt.
“De cross-over tussen ambachtelijke expertise en hedendaags design is meer dan een
vernieuwingsproject. Met BKRK maken we
dit concreet, bevattelijk en aantrekkelijk met
mooie producten met een bijzonder verhaal.
Het stimuleert designers, productontwikkelaars en andere creatieve talenten van eigen
bodem. Vruchtbare bodem, geworteld in een
rijk verleden.”
- Igor Philtjens,
voorzitter vzw Het Domein Bokrijk,
gedeputeerde van Toerisme, Cultuur
en Erfgoed
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Designer-architect Bart Lens
heeft heel wat renommee opgebouwd in zijn dagelijkse praktijk
van Lens°ass. Zijn bureau weet
als geen ander waardevol erfgoed
in een dynamisch en herbestemd
kader te integreren en dat is ook
de rol die hij als BKRK-curator
wil vervullen. “Tal van eigentijdse ontwerpen - of het nu gaat om
architectuur, meubelontwerp of
keramiek - zijn gestoeld op oude
gebruiken of technieken die in
Bokrijk centraal staan.”

Het potentieel van Bokrijk ligt
volgens Bart Lens dan ook in
het herwaarderen van dit erfgoed
op een hedendaagse manier.
“We moeten de bezoekers van
Bokrijk verbanden laten leggen
met het verleden, eerder dan
nostalgisch terugblikken op hoe
het eens was.” Als adviseur en
creatief klankbord wil hij BKRK
mee uitbouwen als een hedendaags designlabel, een heus
merk.

- Architect Bart Lens, curator BKRK

Bokrijk omvat een domein van
550 hectare en is jaarlijks goed
voor bijna 1 miljoen bezoekers.
Maar er is meer. Sterker nog,
Bokrijk wil meer. “We dromen
van een Bokrijk dat ook in de
21ste eeuw relevant blijft. De
geschiedenis mag geen eindpunt
zijn hier, wel het begin van een
actueel verhaal”, zegt directeur
Liesbeth Kees. “Bokrijk mag geen
synoniem worden voor ‘oud’,
want het is een trendsettende en
te koesteren plek in Limburg,
Vlaanderen en de wereld. Met
respect voor de vorige generaties,

maar eigentijds en zelfs visionair
voor de jongeren van morgen.”
De benaming ‘brandmerkt’ bevat
alle symboliek want het verwijst
naar het aloude gebruik van het
aanbrengen van een merkteken. Op vee of kunstwerken, en
bedoeld om de eigendom of
authenticiteit en kwaliteit aan te
geven. “Vandaag zet Bokrijk een
brand neer, een sterk merk. Voor
nieuw design maar tegelijk een
ode aan het ambacht.”

- Liesbeth Kees, directeur Bokrijk
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ODE
AAN HET
AMBACHT
EN DESIGN

B

KRK presenteert een collectie aan hedendaagse designproducten
die refereert aan een ambacht of authentiek productieprocedé.
Het BKRK-gamma zal ook verder worden uitgebouwd door
nieuwe collecties te inspireren op telkens een ander ambacht.
Het totale traject omvat 10 vakgebieden die op dezelfde manier
- weliswaar in fases - zullen worden aangepakt: bierbrouwen,
brood-, pottenbakken, smeden, mode, houtbewerking, rondtrekkende handelsreiziger, kruidenier/suikerbakker/chocolatier,
imker en leerbewerking.

EERST DE BEURS
Het allereerste product dat het
BKRK-label draagt is het lederen beursje van kuppers&wuytens. Dit designontwerp is een
authentiek designbeursje en
kost 37,50 euro. Er is ook een
Do It Yourself-beursje dat je
toelaat om zelf thuis aan de slag
te gaan en dit kost 14,50 euro.

BKRK IN ESSENTIE?

WAAR TE KOOP?

Het product wordt ontwikkeld vanuit een innovatieve en
hedendaagse insteek. Het heeft een aangepast gebruik of
vormgeving, een economische haalbaarheid, een evolutie van
tijd of techniek en is gestoeld op het dagdagelijkse leven.

De BKRK-producten zijn verkrijgbaar in de museumshop
en in de huizen waar het
creatieve ambacht centraal staat.
Ook www.bokrijk.be krijgt een
webshop waarop het volledige BKRK-gamma beschikbaar
wordt gesteld.

Het leerambacht werd door BKRK als eerste uitgespeeld en wel
via een designwedstrijd. De inzet? Een duurzaam, functioneel,
hedendaags designproduct dat lokaal vervaardigd kan worden
en betaalbaar is.

Do It Yourself-beursje
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DE HAND
VAN DE
MEESTER

E

en ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep
mee uit te oefenen. Ten tijde van de gilden werd een ambacht
in de praktijk aangeleerd: de leerling werd gezel en na diens
meesterproef werd hij als meester beschouwd.
Ook het hedendaags design vergt meesterschap. Een meesterlijk design(er) heeft vaak een hand in het ontwerp, in de
uitwerking, of in de productie. Letterlijk en figuurlijk. Net in die
hand, schuilt een grote symboliek. Staat het niet symbool voor
een manier van denken en werken? Vergt het niet begeleiding,
geduld en toewijding? Is het niet uitgerekend deze vormende
kracht die leidt tot expertise die van hand op hand verder gaat?
En bovendien: handwerk laat ruimte voor een handtekening.
Voor de BKRK-wedstrijd - meesterproef? - verzamelden we
een rits experts die elk ingestuurd ontwerp aftoetsten aan de
BKRK-criteria. Sluit het aan op de kernwaarden van authenticiteit, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid?

v.l.n.r.: Ellen Vandenbulcke (Handmade in Brugge), Liesbeth Kees (directeur Bokrijk), JP Vandaele
(lederbewerker Bokrijk), Jan Kuppers (kuppers&wuytens), Peter Vavedin (Ambiorix), Kristien Ceyssens
(Bokrijk), Kenneth Ramaekers (Modemuseum Hasselt), Veerle Windels (modejournaliste), Michaël
Verheyden (designer), Stephanie Mergeay (Bokrijk), Daniëlle De Vooght (KUL), Bart Lens (curator
BKRK), Karen Wuytens (kuppers&wuytens)
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LEERLOOIEN
Leerlooien was hoofdzakelijk een stedelijk ambacht en
plattelandsgemeenten waren
dus aangewezen op de invoer
vanuit steden als Turnhout of
Antwerpen.
Schoenmakers
daarentegen vond je rond 1750
in vrijwel elk dorp en in zeldzame gevallen ging deze ook
zelf leer looien. Gareelmakers
waren er minder, aangenomen
wordt dat één gareelmaker
meerdere dorpen bediende en
landbouwers voor een groot
stuk zelf hun garelen konden
herstellen.

IN HET GAREEL

H

et is genoegzaam bekend dat we voor leer dierenhuiden
nodig hebben. Maar een dierenhuid is nog geen lap leer,
nee, daarvoor zijn er een aantal tussenstappen noodzakelijk. Te beginnen met het ontvlezen en ontharen van de
dierenhuid, het krabben en schuren om het leer te laten glazen of walsen om het platter te maken. Vervolgens wordt
het pas gelooid; een proces waarbij de eiwitten in de huid
onoplosbaar worden gemaakt met behulp van een looizuur.
Het is de leerlooier die het leer bewerkt zodat schoen-,
zadel-, gareel- en tassenmakers er verder mee aan de slag
kunnen. De soepelheid van het leer bepaalt het gebruik,
zo vergden de toepassingen in de landbouw voor garelen,
zadels en riemen een stevig (tuig)leder, terwijl schoen- en
tassenmakers meer soepelheid verlangden.

LEER LEREN

De ambachten van de zadel- en
gareelmakers werden hoofdzakelijk thuis uitgeoefend én van
vader op zoon doorgegeven.
Om een volledig gareel klaar
te krijgen waren er om en bij
de drie dagen nodig. Precisiewerk, want het werd op maat
van het dier gemaakt. Dit ambacht bereikte zijn hoogtepunt
tussen 1860 en 1950, met zelfs
groothandels die specifieke
gereedschappen aanboden. Nadien zorgde de mechanisatie en
industrialisering van de landbouw voor alternatieven zoals
tractors, paardenkracht die op
een heel andere manier in het
gareel moest worden gehouden.
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O-BINDER

1STE PRIJS

MARGOT DECLERCK

E

en lederen riempje, bedoeld voor
het samenhouden van allerhande
kabels. Een eenvoudig ontwerp
met een vernuftige verbinding;
het is duidelijk dat je met de
BKRK O-Binder niet langer de
klos bent.
Margot Declerck mag dan al juweelontwerp en edelsmeedkunst
studeren, ze heeft het leer duidelijk in de vingers. Uiteraard wordt
ze vanuit die opleiding meegenomen op een ontdekkingstocht
langsheen verschillende materialen en toepassingen, het is vooral
tijdens haar stage bij toonaangevend designer Michaël Verheyden
dat ze het leer echt meester werd.

LEERMEESTER
“Bij Michaël Verheyden heb ik
vooral met leer gewerkt en het
intrigeerde me wel om meer te
gaan doen met het materiaal. De
BKRK-wedstrijdoproep was een
goed moment om te zien hoe ik
zelf vanuit het materiaal en de
wedstrijdvoorwaarden een idee
zou kunnen uitwerken.”

“GEEN KLUWEN MEER,
DEZE KABELBINDER HOUDT
ALLES NETJES BIJEEN.
ERG HANDIG VOOR DE
BATTERIJLADERS VAN JE
COMPUTER OF TELEFOON.”

MARGOT DECLERCK
26 juli 1993, uit Herne
Masterstudente Objects & Jewellery,
MAD-faculty Hasselt
www.margotdeclerck.weebly.com

Juweel- en objectenontwerpers en
dus ook de aspiranten zijn het gewoon om op kleine schaal te denken en te werken. Voor Margot
Declerck lag het startpunt in enkele lederresten. “Sowieso is het
duurzaam om te denken vanuit
restmateriaal om daar een nieuwe
toepassing voor te vinden, al moet
ik toegeven dat ik eerst de kabelbinder heb zitten uitwerken met
behulp van papier en karton. Toch
nog iets efficiënter in het zoeken
naar een proefmodel dan het onderzoek in leer te doen.”

WAPENFEIT
Uiteindelijk vond ze de vorm en
functie in een eenvoudig spanriempje. De O-Binder is logisch
in gebruik en de jury was unaniem lovend over dit ontwerp.
“Het verbindt ambacht met innovatie en technologie. En het is ook
maatschappelijk relevant”, klonk
het. “Ik ben ook vertrokken vanuit
een noodzaak, een probleem. Al is
het maar om je laadkabel voor je
telefoon mee te nemen in je handtas”, benadrukt de laureaat van de
BKRK-award. Het gehannes met
laadsnoeren, een wijdverbreid
kwaal in de moderne datamaatschappij, wordt dankzij de O-Binder alvast orde aangemaand. “Ik
ben er echt op gebrand om nu verder te gaan in deze richting”, bekent de designer nog. “Nog voor
die stage bij Michaël heb ik 5
maanden in Göteborg gestudeerd
en gewerkt en ook daar werd ik
geïnitieerd in allerhande ateliers.
Ook daar heb ik gezien hoe oude
ambachten verbonden kunnen
worden met hedendaagse vormgeving en innovatie. Het lijkt me
fijn om daar nog verder in door te
groeien. Met BKRK als mijn eerste wapenfeit.” (lacht)
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FRISBEE

2DE PRIJS

CAPPOEN
& DEVRIENDT

M

et een uit leer vervaardigde frisbee wist het duo Filip Cappoen
en Paul Devriendt de BKRKjury te charmeren. Een hoogst
ongewone toepassing van het
leerambacht en een potentiële
BKRK-hoogvlieger. De samenwerking tussen Filip Cappoen
en Paul Devriendt is al even bijzonder als het object dat ze hadden ingestuurd. De twee leerden
elkaar kennen in het bedrijf van
Pauls vader, die een leerbedrijf
had gespecialiseerd in het maken
en herstellen van posttassen.

POSTTAS
“De lederen posttas was overigens
een uitvinding van mijn grootvader, Jozef Herrebosch, destijds
nog voorgesteld op de expo ’58”,
licht Paul Devriendt toe. “Filip
Cappoen fungeerde als meestergast in het leerherstelbedrijf waar
Paul als kind opgroeide. Door
de opkomst van de synthetische
postzakken is het bedrijf stopgezet, maar onze onderlinge band
bleef onveranderd.” Terwijl Paul
Devriendt een carrière ontwikkelde in de architectuur, bleef zijn 13
jaar oudere mentor Filip Cappoen
trouw aan het leer. Zijn jarenlange
ervaring bij onder meer Delvaux
en Jumeaux stelt hij nu in dienst
van anderen als docent/expert
Maroquinerie.

SCHALKSE SCHIJF
“We koesterden al langer de idee
om samen een reeks handtassen
uit te werken, maar door toedoen van drukke agenda’s kwam

het er maar niet van. Tot we de
oproep voor de BKRK-wedstrijd
zagen”, klinkt het. Het uitgelezen
moment om de koppen bij elkaar
te steken en effectief aan de slag
te gaan. “We hadden drie vage
ideeën, tot we goed een week
voor de deadline op de denkpiste van de frisbee kwamen.” Een
verfrissend idee dat zijn effect
alvast niet mistte, want tegelijk sublimeert het een banaal
speelgoedartikel tot een luxueus
en verfijnd object. Als BKRKproduct vernieuwt het zowel het
ambacht als het gebruiksvoorwerp. “We mikken op dezelfde
look & feel als de oude lederen
voetbal of baseball of rugbybal
zelfs”, luidt het unisono. Refererend aan deze oude sporten
zou je in Cappoen & Devriendt
een schalks plan kunnen zien om
de relatief jonge frisbee-sport
van een grandeur te voorzien.
Frisbee is immers pas eind jaren
’50 doorgebroken dankzij het
commerciële plastic. Leder is
in deze toepassing eerder ongebruikelijk, maar nét daarom een
mooie BKRK-metafoor.

“ONZE BKRK-FRISBEE ZAL
DE DESIGNLIEFHEBBERS
BEKOREN. ZO HET AL
SPEELGOED IS, DAN
EERDER EEN EXCLUSIEVE
TOY FOR HIPSTERS.”

PAUL DEVRIENDT
29 augustus 1984, uit Asse
Zelfstandig architect

FILIP CAPOEN
11 december 1971, uit Dendermonde
Docent lederbewerking PCVO Waas en Durme
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SPEELGOEDAUTO

3DE PRIJS

CAROLINE GIELEN

E

en archetype van een auto, volledig gevormd uit leer. Ontwerper
Caroline Gielen slaagde erin om
drie modellen speelgoedauto’s
te herleiden tot hun essentie.
Ambacht op kindermaat.
Caroline Gielen is opgegroeid in
de periferie van Bokrijk en toen
ze hoorde van de BKRK-wedstrijd, was ze meteen geprikkeld
om te gaan nadenken over een
ontwerp uit leder. “Ik ben industrieel vormgever van opleiding en
geef les aan de Academie Beeldende Kunst in Heusden-Zolder.
Hoewel ik voordien voornamelijk als grafisch vormgever heb
gewerkt, was dit terug een fijne
uitdaging”, bekent de telg van de
Design Academie Eindhoven.

AANSNIJDING

CAROLINE GIELEN

“DE HELE AUTO IS UIT LEER GEVORMD,
TOT EN MET DE WIELEN. ENKEL DE ASSEN
ZIJN UIT MESSING, MAAR DAARDOOR
RIJDEN ZE WEL.”

26 maart 1979, uit Hasselt
docent Beeldende Kunst,
Academie Heusden-Zolder

Maar oude liefde roest niet.
Vanuit de BKRK-wedstrijdomschrijving ging ze zich verdiepen in de mogelijkheden van
het leer en kwam op de idee om
archetypische automodellen te
gaan vormen. “Leer kan je dus
heel eenvoudig naar een vorm
modelleren door het te bevochtigen. Daaruit stond de idee om
twee stukken leer op een mal
te vormen.” Het langgerekte
stuk bepaalt het koetswerk van
motorkap tot koffer, terwijl het
andere stuk er overheen wordt
gezet en de daklijn definieert.
“Het was fijn te merken dat ik
enkel door het aansnijden van
deze leervorm, varianten kon
maken op auto’s. Uiteindelijk
heb ik drie archetypes ingestuurd
voor BKRK”, klinkt het. En de
wielen? “Ook de wielen zijn uit
leer. Gewoon een smalle strip
opgerold en met lijm gebonden;

de hele auto is uit leer, enkel de
wielassen zijn uit messing. Maar
daardoor draaien ze wel.” (lacht)
Het mooie aan dit ambachtelijk
vervaardigd speelgoedje is dat
het kleinste kind begrijpt waar het
om draait. De poëtische kracht
en de zuiverheid van materiaal
en vorm - Caroline Gielen koos
bewust voor naturelle tuigleer laat het ontwerp voor zich spreken. “Kijk, de vorm van het leer
is bepaald door het over een mal
te leggen, maar even eenvoudig is
het uit model te halen met behulp
van water”, voegt ze er nuchter
aan toe. Ze verwacht ook dat de
auto’s eerder een volwassen design-minnend publiek zullen bekoren dan dat er kinderen mee
aan de slag gaan. “Hoe dan ook,
het leer krijgt een mooie patine
naarmate het gebruikt wordt.”

TOEGEPASTE
VORMGEVING
Zo nuchter en zuiver het ontwerp,
zo nuchter ook de ontwerpster.
“Ach, het leukste vind ik vooral
dat ik door mijn deelname aan
deze wedstrijd plezier gehad
heb in het bedenken en het ontwikkelen van het ontwerp. Het
is voor mij een fijne afwisseling
op mijn job als leerkracht. We
zullen wel zien waar dit ons
brengt.” Uiteraard is Caroline
Gielen opgetogen met de erkenning als BKRK-laureaat en kijkt
ze ernaar uit om de producten
verder te gaan optimaliseren.
“Ik geniet van het werken met
eerlijke, natuurlijke materialen
en geloof heel erg in het verhaal
rond BKRK. Het is fijn om daar
een deeltje van uit te kunnen
maken.”
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DE ANDERE INZENDINGEN

LORE LANGENDRIES

CEDRIC KOPPERS

Button hug

MARK DODEMONT
Flessenhouder

SANNE DEWOLF

Hommage à Pain Quotidient

Kapstok in leer

MARK DODEMONT
Schrift sleeve

MARK DODEMONT
Sleutelhanger

SANNE DEWOLF
Skincare sjaal

JAMES VAN VOSSEL
Klompjes

HUUB BERGER

Etui voor pen en schrift

EMMA JANSSEN

DRIES VANDECRUYS

MARJOLEIN PAS

KENN VAN OVERVELD

Magnetische sleutelhangers

Handvaten voor fiets

Hond & riem

Pen case

HET VERLEDEN INSPIREERT
DE TOEKOMST
VEERLE WINDELS (modejournaliste)

“Ambacht en métier vertalen naar
vandaag is een van de cruciale challenges
waar Bokrijk 2.0 voor staat.”

KUPPERS EN WUYTENS (ontwerpersduo)

“Meer en meer groeit het besef dat de
oude ambachten kennis en kunde
bevatten die ook vandaag de dag
belangrijk zijn voor ontwerpers.”

MICHAËL VERHEYDEN (designer)

“De O-Binder is gewoon simpelweg een
goed product over de hele lijn.”
PETER VAVEDIN (Ambiorix)

“Over het algemeen waren de inzendingen van een hoge kwaliteit. Het was
dus niet makkelijk voor de jury om een
winnaar te kiezen.”
ELLEN VANDENBULCKE (Handmade Brugge)

“Deze wedstrijd toont aan dat Bokrijk niet
enkel een museum van het verleden is,
maar ook naar de toekomst kijkt.”

JP VANDAELE (lederbewerker Bokrijk)

“Ik was aangenaam verrast door de mate
van afwerking en vindingrijkheid van
sommige inzendingen. Velen hebben de
Bokrijk-geest juist weten te plaatsen in
hun ontwerp en realisatie.”
KENNETH RAMAEKERS (Modemuseum Hasselt)

“Algemeen groeit de aandacht voor
‘métier’ terug en terecht! Deze prijs
kan een enorme stimulans zijn om in de
toekomst blijvend rond die opwaardering
te werken.”

DANIËLLE DE VOOGHT (KUL)

“Ik denk dat deze wedstrijd wel degelijk
kan bijdragen tot een opfrissing van het
imago van Bokrijk.”
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