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DE WERELD VAN JACOB JENSEN
BANG & OLUFSEN

ESSENTIE, EENVOUD EN FUNCTIE.
DIE DRIE BEGRIPPEN ZIJN DE
BELANGRIJKSTE KENMERKEN IN HET
DESIGN VAN DE DEENSE DESIGNSTUDIO
JACOB JENSEN. NIET ALLEEN HORLOGES
KOMEN UIT DE ONTWERPSTUDIO.
VAN HUISHOUDAPPARATUUR
TOT TELEFOONS VAN HIFI TOT
WINDMOLENS. ER BESTAAN BIJNA GEEN
PRODUCTEN WAAROP JACOB JENSEN
ZIJN STEMPEL NIET HEEFT GEDRUKT.
¦ DOOR WALTER DE BOER ¦ FOTO’S JACOB JENSEN

Een belangrijk onderdeel van het succes
vormde de samenwerking met Bang &
Olufsen (B&O). Met zijn baanbrekende
ontwerpen van onder andere muziekinstallaties en televisietoestellen verwierf
Jensen internationaal aanzien. De relatie
tussen B&O en Jensen duurde van 1965
tot 1991. De bekendste ontwerpen uit
die tijd zijn onder andere de Beolit 600
(1970), Beogram 4000 (1972) en Beocenter 9000 (1986).
Tijdens de jaren dat Jacob Jensen deel
uitmaakte van het productontwikkelingsteam van Bang & Olufsen was hij bekend
door de uitspraak: ‘Iedereen die denkt
dat wij radio maken, zal worden ontslagen’. Het ging Jensen niet om het maken
van radio’s (dat deden de concurrenten
ook). De uitdaging was juist om de markt
te voorzien van radio’s met een toegevoegde waarde. Waar je blij van wordt en
mee wilt leven. Mede dankzij zijn werk
voor B&O ontving hij in 1985 de International Design Award ontving.

ZOON AAN HET ROER

Oprichter Jacob Jensen werkte tot het
jaar 2011 mee aan incidentele projecten.
Afgelopen mei stierf hij in zijn huis in
Virksund. Sinds 1989 staat zoon Timothy
Jacob Jensen aan de leiding van het
bedrijf. Onder de merknaam Jacob
Jensen zijn sindsdien kookwekkers,
weegschalen, rookmelders weerstations
en telefoons verkrijgbaar. Daarnaast
heeft de studio rotondes en windturbines
ontworpen. Met ontwerpen voor
merken als Gaggenua, Lifa, Thermex en
Jabra heeft zoon Timothy de signatuur
van het merk uitgebreid naar nieuwe
productcategorieën.

BEOGRAM 4000

Jacob Jensen (19 april 1926 –
15 mei 2015) heeft sinds het begin van
de jaren vijftig meer dan vijfhonderd
producten ontworpen en is mede daardoor uitgegroeid tot een van de bekendste ontwerpers in Denemarken en
ver daarbuiten. De industrieel ontwerper groeide op in Kopenhagen, deed
een opleiding tot stoffeerder en volgde
de studierichting meubelontwerp aan
de School of Arts and Craft in Kopenhagen.

Na zijn afstuderen werkte hij bij een ontwerpstudio in de stad en bij een aantal
studio’s in de Verenigde Staten. Zijn eigen studio begon hij in 1958.

INSPIREREND LANDSCHAP

De ontwerpstudio van het Deense bedrijf
is al meer dan een kwart eeuw gevestigd
in een groot pand op een heuvel aan het
Deense Limfjord. Het opmerkelijke gebouw straalt kracht en eenvoud uit. Het
is strak vormgegeven en gaat op in het

uitgestrekte en heuvelachtige landschap
van Noord-Jutland.
Een inspirerende omgeving waarbij de
vergelijking met het werk van Jacob Jensen voor de hand ligt. De kleurtonen grijs
en zwart domineren de ontwerpen en refereren aan de dag en de nacht, terwijl
het perspectief van de strakke lijnen de
horizon verbeeldt. Deze twee elementen
vormen duidelijk de basis van de merkidentiteit van Jacob Jensen.

STRATA COLLECTION

Een strak, subtiel en overduidelijk Scandinavisch design siert ook de horloges en sieraden, die sinds 1980
gemaakt worden. Ze zijn van staal, hebben bijzondere
accenten als rubber en zijn uitgevoerd in speciale geometrische vormen.

UITGEBREIDE
PRIJZENKAST
Jacob Jensen is internationaal één van de
meest gelauwerde ontwerpers. Voor zijn
innovatieve producten ontving hij meer
dan honderd prijzen en onderscheidingen.
In 1949 ontving hij uit handen van de Deense Koning Frederik IX de eerste medaille in
een ontwerpwedstrijd met een door hem
ontworpen stoel. In 1996 werd hij geslagen
tot ridder in de Orde van de Dannebrog. In
2009 ontving hij van de Zweedse Koning
Carl Gustaf de Prins Eugen-medaljen voor
zijn enorme artistieke prestatie. In 2008
kreeg Jensen de lifelong honorary grant
from the Danish Arts Foundation. Ook de
horloges en sieraden zorgen voor mooie
prijzen. Zo was de Red Dot Design Award
van 2015 de zesde op een rij voor Jacob
Jensen horloges.
Het werk van Jacob Jensen werd in kunsten designmusea overal ter wereld tentoongesteld. Bovendien maken vijftien van zijn
ontwerpen deel uit van de vaste collectie
van het Museum of Modern Art in New York
en ook Danish Museum of Art & Design
heeft zijn werken opgenomen. En met een
reden. Curator Christian Holmsted schreef
eens dat wat betreft historische betekenis
van design verschillende werken van Jacob
Jensen gezien kunnen worden ‘als verfijnde extracten van 20ste eeuws design’.

De laatste modellijn is de Jacob Jensen Strata Collection. Die kenmerkt zich uiteraard door minimalistisch design. De horloges vallen op dankzij flexibele kleurcombinaties. Ze zijn enkel voorzien van het Jacob JensenTM
logo. De ronde kast is van roestvrijstaal en voorzien van
kristalglas. De leren band, verkrijgbaar in zwart, camel,
blauw en rood is gemakkelijk te verwisselen. Het horloge
is er in een heren- en een damesvariant, respectievelijk
in 41 mm en 36 mm. De herenvariant toont de datum.
www.jacobjensendesign.com
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Interview CEO Timothy Jensen

‘IK BÉN JACOB JENSEN’
ALS TIMOTHY JENSEN BEGINT TE VERTELLEN OVER ZIJN WERK, WIL JE HET LIEFST DAT VAN JOU NEERLEGGEN. OM ZO
GAUW MOGELIJK AF TE REIZEN NAAR DENEMARKEN EN AL WANDELEND IN DE NATUUR ROND ZIJN STUDIO VERDER
PRATEN. EEN INTERESSANT GESPREK MET EEN INSPIRERENDE MAN.
¦ TEKST YVONNE BROK ¦ FOTO’S JACOB JENSEN

‘Ik ben de baas, maar
dat wil niet zeggen dat
ik gelijk heb’

IN DE VERTE
STAAT DE STUDIO
VAN JACOB JENSEN
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JACOB JENSEN 510

Je staat aan het hoofd van een familiebedrijf dat is gehuisvest op een unieke
plek. Neem ons mee naar die locatie.
“Ik bén Jacob Jensen. Mijn vader heeft
het bedrijf opgericht, ik ben er in 1978
voor het eerst bijgekomen. Onze studio
is gehuisvest op een heuvel aan het Limfjord. Het prachtige pand – van duizend
vierkante meter, verdeeld over vier verdiepingen – is gebouwd tegen een klif.
Op de twee bovenste verdiepingen leef
ik. Op de andere twee zijn de studio’s. Er
zijn 36 kamers, vanuit 34 daarvan heb je
uitzicht op het water. We zijn helemaal
omringd door de natuur. Veel meetings
doen we lopend. Dat is zoveel fijner dan
met z’n allen rond een tafel te moeten
zitten. De dichtstbijzijnde buren en de
dichtstbijzijnde weg zitten op twee kilometer afstand. Het is hier zo prachtig,
vredig en rustig. De natuur zie je terug
in onze stijl, die kenmerkt zich niet voor
niets door strakke, veelal horizontale lijnen en eenvoud. Dat is wat we zien als
we naar buiten kijken. We zijn een typisch Scandinavisch bedrijf, dus met een
platte hiërarchie. Ik ben de baas, maar
dat wil niet zeggen dat ik gelijk heb. Of
de koningin komt of de postbode, ze krijgen dezelfde koffie en hetzelfde koekje.
We kijken niet op mensen neer en niet
tegen ze op, we kijken mensen recht in
hun ogen aan.”
Was het altijd een droom om in dit bedrijf te werken en uiteindelijk de baas
te worden?
“Nou, nee. Toen ik echt in het bedrijf
kwam werken, was ik zestien. Ik hield
niet van school en school niet van mij.
Als ik elke dag van acht tot vier op kantoor zou zijn, gaf mijn vader me dertien
euro. Zo begon ik. Ik was de jongste van
de eerste drie kinderen van mijn vader.

Om mijn plek in het gezin te veroveren,
deed ik altijd een beetje gek, creatief
en wild. Ik was vaak bezig met dingen
maken, uitvinden en bouwen. Dat zat er
dus al in. De eerste jaren moest ik modellen van karton bouwen. Zo raakte ik
geïnteresseerd in het designproces. Maar
van een baan als CEO droomde ik destijds niet. Ik was eigenlijk alleen maar
bezig met het volgende feest. Leefde van
weekend naar weekend.
Na zes-en-een-half jaar ben ik weggegaan. Ik begon mijn eigen studio
in Kopenhagen en later in Italië en in
Australië. In 1989 ging het door mismanagement niet goed met het bedrijf van
mijn vader. Er waren twee opties: faillissement aanvragen of mij vragen terug
te komen. De CEO uit die tijd wist me
te overtuigen. Ik zei Australië vaarwel en
nam het roer over. Veel mensen denken
dat ik het bedrijf heb gekregen van mijn
vader. Ik begrijp die reactie, maar het is
niet zo. Het eerste wat ik moest doen
was mijn vader een hoop geld betalen.
Het draaide in die tijd om overleven, opnieuw beginnen en opbouwen.
Ik ben nu 53 en als ik terugkijk realiseer ik me dat een heleboel me gewoon
is overkomen in het leven. Een vriend
van me heeft wel eens gezegd dat alles
op de een of andere manier goed uitpakt
bij mij. Misschien klopt dat ook wel. Wat
overigens niet wil zeggen dat ik er niet
snoeihard voor heb moeten werken én
werk.”
We kunnen inmiddels wel zeggen dat
het weer lekker loopt, toch? Jullie prijzenkast is aardig gevuld.
“Nou en of! De Jacob Jensen Group bestaat uit Jacob Jensen Studio en Jacob
Jensen Collection. De studio werkt – kort
gezegd – voor andere merken. Wij worden
ingeschakeld voor alles op het gebied
van design. Van industrieel tot grafisch
en architectuur. De Jacob Jensen Collection is ons eigen merk, met onze eigen

JACOB JENSEN SHANGHAI

producten. Ons allereerste product was
een horloge, de Jacob Jensen 510. Die
is er nog steeds, in zwart en zilver. Voor
mij is dit een iconisch model. Het zit niet
alleen om mijn pols, maar ook in mijn
hart. Ik kan zeggen dat alles wat we in
de afgelopen 29 jaar hebben ontwikkeld
is voorgekomen uit dit ontwerp. Het is de
moeder van al onze producten.
Natuurlijk, ik ben blij me alle prijzen die
we inmiddels hebben gewonnen. Daarmee voelen we ons erkend en dat is belangrijk. Ze geven je geloofwaardigheid.
Ik voeg wel eerlijk toe dat ik niet meer
zo heel erg opgewonden raak van nog
een award, dat ik de keerzijde van die
volle prijzenkast. Het doet je op den duur
gewoon niet meer zoveel. Ach, na al die
prijzen durf ik wel te zeggen dat we weten waar we mee bezig zijn. De enige uitdaging die rest is dat we het de volgende
keer nóg beter moeten doen!”
Jacob Jensen is wereldwijd bekend.
Breid je het bedrijf ook wereldwijd uit?
“Absoluut. Maar niet om daar zelf beter
van te worden. Ik vind het bizar dat er
zo veel ongelijkheid is in de wereld. Als
we een beter leven willen voor iedereen,
moeten mensen worden opgeleid. Wij
openen studio’s in groeimarkten en ontwikkelen bovendien lokale scholen. Niet
om geld aan te verdienen, puur om mensen op te leiden. Jonge designers moeten juist in hun eigen regio blijven zodat zij daar mooie ontwerpen en merken
ontwikkelen. Met goed lopende bedrijven
kunnen dit soort landen uiteindelijk
zichzelf opwerken en kan de levenstandaard hopelijk ook naar een hoger niveau
worden gebracht. Vier jaar geleden zijn
we hiermee begonnen in Shanghai, vorig
jaar hebben we een studio in Bangkok
geopend. We hebben plannen voor Kaapstad, Mumbai en de Filipijnen. Ook in die
landen is er werk aan de winkel.”
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