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Wie: Sandy Visser
Leeftijd: 25
Woont: in Oost
Wat: Ontwerpster tassen 
Zand-erover
Opleiding: Artemis Academie 
Amsterdam
Werk: Internationaal. In Am-
sterdam bij Restored, Nooo 
Sugar en Romeo Vetro.

TalenT | “Ik heb de 
opleiding voor mode, me-
dia en interieur gevolgd. 
Tassen maken was toen 
een hobby. Mijn eerste tas 
maakte ik zelf, omdat ik 
geen leuke tas kon vinden. 
Al snel deed ik dit ook 
voor vriendinnen. Na mijn 
afstuderen, maakte ik mijn 
eerste collectie aan de 
keukentafel in de gemeen-
schappelijke keuken van 
ons studentenhuis.”

SucceS | “Ik merkte 
dat ik succes had toen ik 
de orders niet meer aan-
kon. Geweldig natuurlijk, 
maar ik moest wel alles uit 
handen geven. Dat vond 
ik in het begin best lastig. 
Het was ook een zoektocht 
naar de juiste producent.”

ProducenT | “Het 
liefst wilde ik dat mijn tas-
sen in Nederland werden 
vervaardigd, maar ik kon 
geen geschikte produ-
cent vinden. Mijn tassen 
worden met een speciale 
naaitechniek in elkaar ge-
stikt. Uiteindelijk ben ik in 
Polen terechtgekomen.”

STudio | “Mijn eerste 
studio was in het Fashion 
Centrum, nu zit ik in 
Oost op het Cruquius en 
deel de ruimte met een 

andere ontwerpster. In het 
Fashion Centrum kwamen 
de muren soms op me af, 
dus alleen zitten wilde ik 
niet meer.”

BeurS | “De Inkoop-
beurs in Parijs, is de 
manier om mijn tassen 
wereldwijd onder de aan-
dacht van retailers te bren-
gen. Vooral in Amerika en 
Japan is grote belangstel-
ling, waarschijnlijk door de 
grafische en minimalisti-
sche vormen.”

Mode | “Een collectie 
die ieder seizoen wisselt, 
doe ik niet aan mee. Een 
tas moet tijdloos zijn en 
zeker tien jaar mee gaan. 
Eens in de paar maanden 
komt er een tas bij, soms 
valt er een af.”

Werkdag | “Ik begin 
de dag rustig met koffie. 
Vervolgens maak ik een 
lijstje en plan de week in. 
De ene dag ben ik bezig 
met uitpakken van de 
tassen, de andere dag ver-
werk ik orders of sta ik op 
een beurs. Ik fotografeer 
en geef alles zelf vorm, 
dus zit ook veel achter 
de computer. Ontwerpen 
doe ik in een rustig ca-
feetje, vaak bij Rum Baba 
of MOJO in Oost. Mijn 
samples maak ik ’s avonds 
op kantoor.”

aMSTerdaM | “De 
stad is mijn dorp. Ik hou 
van West en Oost, waar je 
nog begroet wordt door je 
buurtjes en veel nationa-
liteiten met elkaar samen 
leven. Je kunt er lekker je 
eigen ding doen. Tijdens 

Jonge TalenTen

mijn opleiding struinde 
ik vaak door de stad voor 
opdrachten, dan leer je 
anders kijken. De architec-
tuur in Amsterdam is zo 
mooi. Ik heb altijd gezegd 
dat ik een aantal jaar in 
het buitenland wil wonen, 
Kopenhagen bijvoorbeeld, 

maar ik zal altijd naar Am-
sterdam terugkomen.”

Favo app: VSCO, een fotobe-
werkingsapp en Wunderlist, 
een lijstjesapp
Inspiratiebron: “Dat kan 
overal zijn. Als ik net in bed 
lig, krijg ik de beste ideeën.”

Wie: Raquel van Haver
Leeftijd: 28
Woont: in Amsterdam Zuid-
Oost
Wat: Kunstenaar – schilderen
Opleiding: Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht
Prijzen: 3 x genomineerd voor 
de Koninklijke Prijs, Forbes 30 
Under 30, Schefferprijs 2017
Werk: Internationaal. In 
Amsterdam: Galerie Ron Lang, 
Londen: Gallery Jack Bell, 
Johannesburg: David Krut, 
Lagos: AAF

TalenT | “Als kind 
tekende ik al veel. In 
groep 8 maakte ik deals: 
klasgenoten maakten mijn 
rekenwerk of spellingop-
drachten in ruil voor mijn 
tekeningen. De stap naar 
de kunstacademie was 
logisch; niet omdat ik be-
kend wilde worden, maar 
omdat ik dit nu eenmaal 
goed kan.”

SucceS | “Mijn 
talent is gegroeid. Op de 
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kunstacademie was ik heel 
erg bezig met het vinden 
van mijn vorm. De laatste 
twee jaar van mijn studie 
heb ik me opgesloten in 
mijn studio en alleen maar 
geschilderd. Ik daagde 
mezelf uit, en doe dit nog 
steeds.”

StuDIO | “Mijn eerste 
studio had ik op Hees-
terveld, een creatieve 
community gerund door 
en voor kunstenaars in een 
leeg pand. Een initiatief 
van Ymere. Ik woon er 
nog steeds in een mooi 
pand. Mijn studio zit nu 
in Echtenstein, ook een 
broedplaats voor kunste-
naars. De Bijlmer kent 
vele mooie plekken voor 
kunstenaars.”

Werkdag | “Ik sta 
halfzeven op en lees mijn 
mail. Rond een uur of 
twaalf ga ik naar mijn 
studio. Ervoor kook ik 
iets gezonds om mee te 
nemen. In mijn studio heb 
ik een keukentje, maar als 
ik eenmaal aan het werk 
ben, gun ik mezelf niet 
de tijd om te koken. Dan 
zit ik in een flow en wil ik 
een bepaald stuk van mijn 
werk af hebben.”

lagoS | “Ik maak nu 
een solo-expositie voor 
de African Art Founda-
tion in Nigeria. Ik ben er 
1,5 maand geweest voor 
onderzoek. Binnenkort 
ga ik weer drie maanden 

voor een solo-show tijdens 
Lagos Photo Festival.”

PrinSeS BeaTrix | 
“Tijdens mijn afstuderen 
heb ik mijn werk inge-
stuurd voor de Konink-
lijke Prijs 2012. Dit werk 
is door prinses Beatrix 
aangekocht. Een groot 
wow-moment; ik had er 
geen woorden voor. Die 
ontmoeting vergeet ik 
nooit meer.”

aMSTerdaM | “De 
Bijlmer is een fijne plek 
om te wonen en te werken. 
Een echte volksbuurt met 
145 nationaliteiten, die 
goed naast en met elkaar 
leven. Op straat is altijd 
een vrolijke sfeer. Zakelijk 
gezien is Amsterdam wat 
minder. In de stad zitten 
goede galeries, maar er 
gebeurt weinig op interna-
tionaal niveau. Amsterdam 
is een prachtige stad en je 
hebt er veel vrijheid. Dat 
voel ik vooral als ik op een 
kleedje in een park zit. In 
sommige landen kan ik 
niet alleen op straat lopen. 
Amsterdam zal altijd mijn 
basis zijn. Ik heb een heer-
lijk huis, een mooie studio 
en mijn familie en vrienden 
om me heen, maar ik zal 
altijd de helft van het jaar 
in het buitenland zijn voor 
werk. Die combinatie vind 
ik fijn.”

Favo app: WhatsApp
Inspiratiebron: Familie en 
vrienden

Wie: Mees Dierdorp
Leeftijd: “Leeftijd is een 
nietszeggend getal”
Woont: in West
Wat: DJ, producer
Opleiding: Bachelor neuro-
biologie
Werk: Internationaal

TalenT | “Op de mid-
delbare school draaide ik 
al plaatjes op zolder; ik 
was gek van muziek. Om-
dat ik breed geïnteresseerd 
was in mens en gedrag en 
wilde weten wat muziek 
met de hersens doet, ben 
ik neurobiologie gaan 
studeren. Ik vond geen 
antwoorden op mijn vra-
gen en had helemaal geen 
zin om mezelf vijf jaar lang 
op te sluiten in een lab. Ik 
wilde verder met mijn mu-
ziek. Tijdens mijn master 
verveelde ik me en maakte 
ik een album. Toen ging 
het balletje rollen. Nu toer 
ik alle grote wereldclubs af 
en sta ik op festivals.”

FaceBook | “‘Respect 
voor je album’, was een 

lief berichtje dat ik op 
Facebook kreeg als reactie 
op dat eerste album. Ik 
bedankte en eindige met 
‘Like my page, stay up-to-
date.’ Bleek het de baas 
van club DC10 op Ibiza 
te zijn te zijn, een walhalla 
voor elektronische muziek. 
Hij wilde met me werken. 
Twee weken later zat ik in 
het vliegtuig en stond ik 
tussen grootmeesters.”

WeTenSchaPPer | 
“Op het podium speel ik 
met frequenties en zie ik 
direct wat voor effect dit 
heeft op het publiek. In 
mijn achterhoofd discus-
sieert de wetenschapper 
altijd met de artiest.”

luceBerT | “Ik heb 
muziek gemaakt op 
de gedichten van mijn 
opa (dichter en schilder 
Lucebert, red). Al eerder 
speelde ik met het idee 
poëzie in een frisse vorm 
te gieten. Op een dag lag 
internet eruit, en zag ik 
een oud cassettebandje 

met gedichten van mijn 
opa liggen. Hij had ze zelf 
ingesproken. Ik legde het 
over mijn muziek heen 
en van het resultaat kreeg 
ik kippenvel. Mijn fans 
vinden het gaaf.”

STiJl | “Daar brain-
storm ik al vijf jaar over. 
Elektronische swingmu-
ziek met inspiratie uit de 
jazz, klassieke muziek, 
blues en soul en een knip-
oog naar de poëzie.”

Plek | “Berlijn is altijd 
leuk, ik heb er een grote 
fanbase. Het publiek staat 
open voor rariteiten; ik 
kan experimenteren met 
eigen nieuwe nummers.”

Werkdag | “Ik sta op 
en maak een smoothie; als 
ik haast heb neem ik hem 
mee onder de douche. Als 
een gek pak ik in en doe een 
laatste check voor ik naar 
het vliegveld ga. Tot vlak 
voor de show ben ik bezig 
met nieuw werk editen. 
Voor ik op moet, wandel ik 
een stukje in de omgeving, 
rek en strek ik even en ga ik 
nog even naar de wc.”

aMSTerdaM | 
“Amsterdam is dé broed-
plaats voor dj’s. Een echt 
exportproduct. Het is vaak 
onderwerp van gesprek 
met buitenlandse dj’s. En 
waarom dat zo is? Ik kan 
dat niet makkelijk verklaren, 
behalve dat de scene hier al 
decennia levendig bloeit.”

Favo app: De browser
Inspiratiebron: “Vroeger Club 
11. Daar heb ik mijn gehoor 
ontwikkeld.”

Wie: Laurens Nette
Leeftijd: 33
Woont: Amsterdam-Oost
Wat: Ondernemer
Opleiding: Filosofie en 
Economie
Werk: De Wallen

TalenT | “Ondernemer-
schap en creativiteit zitten 
in mijn genen. Mijn beide 
ouders zijn kunstenaar, 
en ik wilde altijd, net als 
hen, op eigen benen staan. 
Zonder baas. Als puber was 
mijn doel studeren aan de 
UvA. Alhoewel leren altijd 
een bijzaak was, kon ik de 
ambitie niet onderdrukken 
het hoogste haalbare te ha-
len. Ik ben gaan stapelen en 
via de mavo, havo en hbo 
op de universiteit terecht-
gekomen. Economie had 
wel altijd mijn interesse; al 
tijdens mijn studie ben ik 
gaan ondernemen, en heb 
ik mijn hart gevolgd.”

SucceS | “Met Mooie 
Jongens kwam mijn eerste 
succes, een faciliterend 
audiovisueel bedrijf op De 
Wallen. Samen met een 
schoolvriend heb ik dit opge-
zet. We worden zo’n duizend 
keer per jaar geboekt, en 
werken vooral voor horeca-
bedrijven en clubs.”

duM duM Palace 
| “De wens om zelf iets 
te beginnen in de horeca 
was er al langer. De Kop-
stootbar was ons eerste 
tijdelijke project, een pop-
upbar. Dat smaakte naar 
meer. We openden Dum 
Dum Palace – Aziatisch 
shared dining – op de 
Zeedijk. Voor dat plan 
zijn we met Hotmamahot 
Catering in zee gegaan. 
Zelf ben ik dagelijks be-
trokken bij de bedrijfsvoe-
ring omdat ik overal van 
op de hoogte wil zijn. Dat 
is voor mij ondernemen. 
Sinds we een 9- hebben 
gekregen van Het Parool 
loopt het storm. Ons 
publiek komt – anders 
dan je wellicht verwacht 
op De Wallen – voor 80 
procent uit Amsterdam. 
Van begin af aan mikten 
we op de doelgroep jonge 
authentieke Amsterdam-
mers.”

xaMPanyeria 
cenTra | “Dit Spaanse 
restaurant – sinds 1946 
een begrip in Amsterdam 
– hebben we in september 
2017 heropend. Het is ge-
inspireerd op de Cava bars 
in Barcelona waar je lekker 
kunt eten en drinken. En 

natuurlijk zit ook dit res-
taurant op De Wallen.”

concePTSTore | 
“Onze conceptstore 
Mooie Jongens op de Zee-
dijk fungeert als etalage 
voor wat we allemaal doen 
in deze buurt. Alle eve-
nementen worden vanuit 
deze plek gecoördineerd. 
Het is een open werkplek/
winkel/ontmoetingsplaats, 
een hub.”

Werkdag | 
“Als ik wakker word, ga 
ik eerst sporten. Zo kan ik 
een drukke werkdag goed 
aan. Na het ontbijt lees 
ik mijn mail door. Ik heb 
geen negen-tot-vijfbaan, 
en werk vaak door tot ’s 
avonds laat, ook in het 
weekend als het moet. Als 
je met passie onderneemt, 
vervagen grenzen.”

aMSTerdaM | 
“De Wallen en De Zeedijk 
is een stukje Amsterdam 
dat zijn potentie nog niet 
volledig benut. Er is teveel 
van hetzelfde. Als onder-
nemer vind ik het een 
intrigerend gebied, omdat 
het monotone aanbod 
tegelijkertijd ook kansen 
biedt voor jonge Amster-
damse ondernemers zoals 
wij, die iets anders willen. 
Het is een toffe buurt met 
een rauw randje, en een 
uitdaging om in dit stukje 
historische stad diver-
siteit en vernieuwing te 
brengen.”

Favo app: Chess.com, een 
schaakapp
Inspiratiebron: De dynamiek 
van De Wallen


