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VanDerEng begon 126 jaar geleden
als producent van houten speel-
goed, maar houdt zich tegenwoor-
dig al jarenlang bezig met het ont-
werpen en fabriceren van op maat
gemaakte labels, polsbandjes, con-
sumptiemuntjes en steek- en sleute-
letiketten.

Ook zij hebben fiks te lijden onder
de coronacrisis. Minder werk gaf
echter wel tijd en ruimte voor ande-
re bezigheden. Ernst de Haas, direc-
teur van het bedrijf: „We pikten ge-
luiden op dat mensen last kregen
door die elastiekjes achter hun oor,
dus zijn we daar mee aan de slag ge-
gaan. Ook voor ons is werk wegge-
vallen. Zo maken wij bijvoorbeeld
de plastic muntjes en armbandjes
voor festivals en evenementen. Maar
die zijn allemaal afgelast dit jaar.
Dus we hadden hier nu tijd voor.”

Standen
De plastic bandjes die ze maken
hebben diverse ’knoopjes’ waarach-
ter het elastiek van de mondkapjes
op verschillende standen kan wor-
den vastgehaakt. De Haas: „Het is
zeker niet zo dat we hier al het weg-
gevallen werk mee kunnen opvul-
len. Het is meer een beetje spielerei,
lekker positief bezig blijven. Het is
ook goed voor de moraal. Zo moet je
het zien.”

Toch zijn er al enkelen verkocht.
„We hebben op bol.com een zaken-
account aangemaakt en daar wor-
den er toch redelijk wat verkocht.”
De earsavers – die 3,95 euro kosten
per vijf stuks - worden bovendien
duurzaam gemaakt. „Het is volledig

gemaakt van restmaterialen. Kleine
stukjes plastic die van andere pro-
ducten over zijn gebleven. Die zijn
prima te versmelten.” Het bedrijf
ziet innovatie als een belangrijk as-
pect van ondernemen. „En dus blij-
ven we op zoek naar nog duurzame-
re materialen. Momenteel zijn we
bezig met soorten plastic die volle-
dig milieuneutraal zijn. We zijn
zelfs bezig met plastic steeklabels
waar we bijvoorbeeld bloemzaadjes
in kunnen verwerken.”

De belangstelling die de earsavers
genereren, is weer eens wat anders
voor het bedrijf. „We maken door-
gaans producten zonder al teveel
sexappeal. De meeste van onze pro-
ducten ziet bijna niemand. En ande-
re als startnummers en polsbandjes

zie je overal, maar het trekt weinig
aandacht.”

Toch zijn ze een van de ongeveer
vier – zo schat De Haas zelf in – be-
drijven in Europa die op deze schaal
dit soort producten maakt. „Onze
machines zijn ook uniek. We heb-
ben ze allemaal zelf op maat aange-
past voor onze producten. De ma-
chines die wij gebruiken, kun je
daarom nergens anders vinden.”

Kratjes
Trots wil hij het bezoek tot slot nog
een korte rondleiding geven door
het bedrijf. Het eerste dat opvalt bij
het binnentreden van een werk-
ruimte, zijn enkele kratjes met bier-
flesjes. Maken ze die ook? De Haas
lacht: „Die maken we… op.”

Geen zere oren van mondkapje

��We maken
doorgaans
producten

zonder al teveel
sexappeal

Wat niet wil zeggen dat het kunste-
naarscollectief Wagenaar van Co
stilzit. Jeroen Effern, Sasja Wage-
naar en Annalinda Wagenaar gaat
onverminderd door met het schep-

pen van kunst. De deuren van de
schuur, waar de kunstenaars hun
ateliers hebben, blijft weliswaar ge-
sloten, via een virtuele tour kan de
nieuwe schilderijen expositie van
Sasja bekeken worden. Zo is het mo-
gelijk thuis, veilig langs de prachti-
ge, schilderijen van Sasja dwalen in
de vlasschuur.

Bloesem
De grootte van haar doeken nodigen
uit door te dringen in de patronen
van porselein, bloesem, toets en
adem. Stoffen als katoen, zijde, wol,
glas en rubber schildert zij zo na-
tuurgetrouw, dat je ze bijna kunt

voelen. Stillevens worden bij de ex-
positie afgewisseld door portretten,
natuur en keramiek.

Voor wie zich in huis, of in een be-
paalde ruimte, maar niet thuis kan

voelen, heeft Wagenaar van Co een
oplossing bedacht. ,,Alles wat je
hebt, heb je niet voor niets. Je hebt

lang gezocht en toen gevonden, je
hebt dingen meegenomen uit het
ouderlijk huis of gekregen van
vrienden. En toch, zo alles bij elkaar
wil het maar niet samenkomen.
Daar kunnen wij bij helpen. Dan
doen we het én samen én met de
spullen die je al hebt.’’

Het collectief ziet de toekomst po-
sitief tegemoet. ,,Als het straks weer
beter gaat, en we elkaar op feesten
weer kunnen zien en spreken, hel-
pen we mensen heel graag met het
inrichten van hun feest. We kunnen
ook, als het beter gaat, helpen we
met het stijlvol, kleurrijk inrichten
en aankleden van een lobby, foyer of

de receptie van een kantoor.’’
Papier is een materiaal waar de

drie kunstenaars mee weglopen.
,,Wanneer kreeg je voor het laatst
leuke post? Wij houden heel erg van
papier. Van boeken, van brieven en
kaarten, en als er reden voor is, ma-
ken we ze het liefst zelf. Al met al
hebben we daar zelfs een beetje han-
digheid in gekregen.’’

Webwinkel
Via de (web)winkel van Wagenaar
van Co zijn ook werken te koop en te
bestellen via een mail of per tele-
foon. De virtuele expositie is te vin-
den op www.wagenaarvanco.nl

Mitzie Meijerhof

Virtueel bezoek aan expositie van Sasja Wagenaar
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Thuis en veilig langs
prachtige
schilderijen dwalen

Velsen-Zuid � In de oude vlas-
schuur aan het Noordzeekanaal
in Velsen-Zuid kunnen schilde-
rijen hangen, bandjes spelen, eet-
tafels staan, concerten gegeven
en films gedraaid. De grote deu-
ren kunnen open in de zomer, de
kachel aan in de winter. Alleen nu
even niet.

Frenk Klein Arfman

Earsaver Slimme vinding van Heemskerks bedrijf

Heemskerk � Nu de mond-
kapjes voorlopig een blij-
vertje lijken te worden, is
het draagcomfort iets
waar meer op wordt ge-
let. Het Heemskerkse
bedrijf VanDerEng deed
alvast een duit in het
zakje door earsavers te
ontwikkelen en produce-
ren. Zere oren door
mondkapjes zijn vanaf
nu niet meer aan de or-
de.

•iVanDerEng
Het Heemskerkse bedrijf begon
126 jaar geleden als producent
van houten speelgoed, maar
houdt zich tegenwoordig al
jarenlang bezig met het
ontwerpen en fabriceren van op
maat gemaakte labels,
polsbandjes,
consumptiemuntjes en steek-
en sleuteletiketten. Daar zijn de
earsavers bijgekomen.


