Het bedrijf werd in 1938 door Friedrich Häcker opgericht als kleine meubelmakerij. In 1965 nam Horst
Finkemeier de leiding over en groeide de industriële productie en daarmee de exportmogelijkheden. Zoon Jochen voegde zich bij hem en vanaf
begin deze eeuw raakt het geheel in een stroomversnelling, na de introductie van productlijnen Systemat en Activ 130 en het bouwen van een nieuw magazijn, businesscentrum en een derde fabriek van
100.000 m2 . Inmiddels heeft Axel Stallmann zich als
derde directielid bij het team gevoegd. De producten komen al jaren op de Nederlandse markt, maar
dan zonder de naam Häcker.

‘Mijn handtekening’
zit in details’
die niemand heeft’
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ASTRID STRATHMANN: ‘IK ZIE DIRECT OF IETS IN HARMONIE IS’

Renée de Haan De verfijnd geklede vrouw met zuidelijke uit- EENHEIDSBRIJ In sommige landen worden
straling wimpelt alle eer weg en wijst naar het
team van Häcker, waarin ook een Italiaanse architect zitting heeft. Ze begint aarzelend het
verhaal van haar en het Duitse bedrijf waarmee ze vergroeid raakte.

Z

Proefbord voor kleuren
en materialen op kantoor

Na twintig vaste dienstjaren bij Häcker Küchen krijgt
Astrid Strathmann eindelijk de kans om als ontwerper
internationaal op te vallen. Het bedrijf bij Rödinghausen maakt net als veel andere keukenproducenten
een doorbraak naar het hogere designsegment, met
Emotion en Emotion Art. Het was aan Astrid Strathmann om de modellen te bedenken.

designers als halfgoden behandeld, die soms
extremen mogen neerzetten. Duitsers werken veel eerder met een veilige machinerie die
het artistieke brein stuurt en begeleidt. Dat
beschermt en remt tevens af. Zit ze daarmee
soms niet in de knel? Ze weifelt even.
“Je begint met iets groots in je hoofd en gaat
vervolgens al rekening houden met de firma.
Doordat je bepaalde dingen sterk moet verdedigen, weet je ook zekerder wat je aan het doen
bent. Kijk, een eenheidsbrij, daarmee bereik je
niemand. Maar met modellen die ver over de
hoofden heen schieten evenmin.”
“Zo is Emotion in mij al veel verder dan de
praktijk. Het wordt stap voor stap opgebouwd,
dus ik zie helder wat er ontbreekt en weet waar
we uiteindelijk naartoe gaan. Het breekt de in-

e hebben mij nodig voor de pep, het frisse.
Mijn streven was om ook in de ‘no name’producten op te vallen en een eigen handschrift
te vinden. In eerste aanleg gebeurde dat vrij traditioneel. Sinds de heer Stallmann in de directie
zit, ligt de aandacht meer op export en design.
Häcker wordt steeds moediger en ging dus ook
al vijf jaar terug naar de Meubelbeurs in Milaan.
We kregen zo’n slechte plek dat we het even voor
gezien hielden daar. Maar de afgelopen keren kon
niemand meer om ons heen.”
De omslag voor deze producent lag rond
de wisseling van het millennium. Tot dan ‘Italianen beschikken nog over
toe waren de landhuiskeukens eigenlijk het innerlijke spontaniteit, wij zijn
broodje waar iedereen van at. De echt klasmeer gebutst’
sieke modellen die hierop moesten aansluiten, bleken te mager om op door te groeien. dividuele invulling open. Jouw keuken moet
Het ging louter om prijsvergelijking. Om op te echt van jou worden, juist tijdens het gebruik.
vallen werd gekozen voor een moderne raster- Ik kan wel functies bedenken, maar gaan die
keuken, dus een modulair opbouwsysteem met mensen die ook benutten? Dat blijft de hammaatvoeringen die op elkaar aansluiten. In die- vraag. Dus ik verdiep me samen met het team
zelfde tijd kwam het gebouw beschikbaar voor in de maatschappelijke veranderingen. Er zijn
een grote showroom en kantoren, vlakbij de drie veel meer singles dan vroeger. De woningen
fabriekshallen. De springplank lag er en Frau worden groter met mega zit-eet-leef-kookStrathmann sprong mee. Met een nieuw logo en ruimten. Tegelijkertijd zien we bescheiden appartementen, waar van alles tegelijk in moet
het uitzicht op eigen zaken in China en Korea.
“Die verantwoordelijkheid voel je gaandeweg plaatsvinden. Dus ik bedenk zitelementen, die
niet zo. Anderen kunnen zo zwaar op de hand ook als berging dienst doen of elementen die
zijn over de toekomst; dat heb ik helemaal niet. je op den duur een andere positie kunt geven.
Wel houd ik vast aan mijn eigen visie, als ik iets Prikkelen van de creativiteit bij de gebruiker
heel zeker weet of voel. Mijn sterke punt ligt na- staat voorop. Bovendien kijk ik naar technische
melijk in gevoel voor vorm en kleur. Ik zie direct trends in andere disciplines, die de levenskwaof iets in harmonie is, of de proporties kloppen. liteit verhogen, met de vraag of die in het keuDat kan ik vervolgens goed analyseren, eigenlijk kenbereik opgenomen kunnen worden.”
al zolang ik leef.”
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Kleur bekennen in model 3065 [1]
Woonkamergevoel met eiland op lage kast [2]
Dagelijks uitleg geven in de eigen showroom [3]
Licht als verfijning in Emotion [3]
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GEKKE DINGEN Astrid Strathmann houdt zich
wel aan de reguliere maten die bij massaproductie horen. Waar nodig past ze die aan, voor
inbouwapparaten of omdat de handelaren speciale wensen hebben. Als ontwerpster ziet ze haar
speelruimte dus ook vanuit de klantenkring beperkt. Ze knikt zeer instemmend.
“Italiaanse designers hebben veel meer vrijheid
en gelden vaak als bepalende factor. In Duitsland
staat de marketing voorop en bepaalt de directeur welke kant we opgaan. Italianen die voor
kleine Duitse bedrijven werken, kunnen gekke
dingen doen. Wij niet. Met ‘wij’ bedoel ik alle
designers van bedrijven zoals Häcker. Daarbij
zit je aan een verwachtingspatroon vast. Wat je
bedenkt moet aansluiten bij wat de handelaren
kunnen plaatsen en wat nog betaalbaar blijft.
Daarom heeft de leiding hardop gezegd: ‘Frau
Strathmann, Italiaanse architecten zijn voor ons
geen optie.’ We vragen wel af en toe advies aan
de contacten die we hebben vanuit die hoek. Het
is overigens heel inspirerend om met Italiaanse
vakgenoten hier rond te reizen. Zij beschikken
nog over innerlijke spontaniteit; wij zijn meer
gebutst qua onbevangenheid. Dat besef je dan
ineens heel sterk.”

De ontwerpster stoelt op drie externe adviseurs: ben. Een afzuigkap van 1,20 meter, precies zo
de architect, de buitendienst en de productie- breed als de wandkast, een heel aparte koraalkant. Samen met hen worden verschillen tussen rode kleur of een verchroomde tafelpoot in afOost en West-Duitsland onder de loep genomen geronde vorm, dat kan ik allemaal wagen. Als
en verder over de grenzen heen naar gewoonten het niet aanslaat, kun je het vrij snel uit de markt
van andere landslieden gekeken.
halen. Als je het vergelijkt met ongebreideld je
“We reizen veel en dan kom je van alles tegen. creativiteit mogen botvieren, dan is dit eigenlijk
Een Russische collega die ons gelijkschakelt met veel knapper. In die details kun je heel goed mijn
Italianen, of heel dure keukenstudio’s in Polen, handtekening terugvinden. Die hoeft niet per
terwijl we dachten dat het een arm land was. Je definitie vrouwelijk te zijn, want eigenlijk ben
wordt constant door elkaar geschud, ook met ik nogal mannelijk in mijn werk. Minstens een
praktische eisen. Zo willen ze in Spanje alle
hoekkasten op 70 cm hebben om een be- ‘Het mooiste compliment komt
paalde reden; dat houdt geen verband met
met de jaren dat de keuken
design. Nederlanders vinden onze plannen al
echt werkt’
gauw te Duits en hebben een andere werk- en
denkwijze. Je kunt het niet iedereen naar de zin combinatie van beide. Glas en steen zijn mijn famaken, maar al die invloeden spelen wel mee.”
voriete materialen. Glas vanwege het stralende
en doorzichtige; steen als robuuste tegenpool. Ik
LOL Door de jaren heen maakte ze zoveel mo- moet het allemaal voelen. Die haptiek blijkt ook
dellen dat er een tentoonstelling van te maken op langere termijn heel belangrijk: het telkens
zou zijn. Volgens kenners van haar werk valt dan opnieuw ervaren dat onderdelen van die keuken
vooral de hoeveelheid details op die telkens een lekker aanvoelen.”
verschillende indruk opwekken, ook binnen één Dat past bij de titel Emotion, waar haar nieuwe
modellen onder vallen. Alleen al de aubergineserie. Ze lacht vertrouwelijk:
“Dat is mijn lol, de details die anderen niet heb- kleur verraadt emotie en slaat bovendien goed

aan. Na haar eerste planning volgt een opstelling
van het basismodel, komen de functies aan bod,
wordt de techniek getest en de ergonomie onder
de loep genomen. En dan is het er, centraal in
de showroom van Häcker en paradepaardje op
beurzen. Hoe ervaart ze dat dan?
“Dat wat je in je kop had ook echt zo werkt. Daar
gaat het mij om. Ik laat me niet snel overtuigen
dat er iets veranderd moet worden. Als iets niet
goed werkt, dan zoek ik liever geen compromis.
Beter kun je alles dan laten vallen en helemaal
opnieuw beginnen. Wel ietsje wijzer inmiddels.
Succes op langere termijn, dat vind ik eigenlijk
het meest interessant.
Het mooiste compliment kwam van vrienden
voor wie ik een keuken had ontworpen en die
ik lang niet had gezien. Ze benadrukten dat ze
achteraf alles weer precies zo zouden inrichten.
Alles klopte nog, zelfs de kleur. Dan weet je eindelijk echt zeker dat je het goed hebt gedaan.”
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