
manier en dat voel je ook in de producten.” Mart vult

aan: “Drie jaar geleden besloot ik in zee te gaan met

Eyewish om mijn brillen te ontwikkelen en te verkopen.

Om toch marktbreed te kunnen gaan heeft Click Company

de licentie overgenomen. Door te werken met zelfstandige

opticiens kan ik nog betere ambassadeurs creëren.

Iemand die persoonlijk kiest voor mijn merk en die ik zelf

kan uitleggen wat mijn visie is, dat past beter bij mij.” 

HAUTE EYEWEAR

Eind augustus heeft Mart zijn zomercollectie gepresen-

teerd aan een select gezelschap van achttien opticiens

die erg enthousiast over de brillen waren. “Ik heb met

SAMENWERKING VOL PASSIE

Mike Spits, Strategy Director van Click Company, en ont-

werper Mart Visser praten meteen bevlogen en vol passie

over de nieuwe collectie zonnebrillen en correctiemontu-

ren van Mart Visser en over hun samenwerking sinds

2005. Je moet elkaar begrijpen, je moet een klik hebben,

ondernemend zijn en lef hebben. Mike: ”Als licentienemer

werk ik heel nauw samen met Mart. Ik kan ook bijdragen

aan de ontwikkeling en dat is niet zo gebruikelijk, wel

zeer inspirerend. Vaak zie je toch bij de grote designers

dat het gaat om een licentieovereenkomst en dus om de

inkomsten en het snel op de markt krijgen van de pro-

ducten. Wij hebben juist gekozen voor een ambachtelijke
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de Paulus Potterstraat in Amsterdam. Hoe zou het er binnen uitzien? Wie is de persoon achter Mart Visser

Eyewear? Oculus maakte kennis met de sympathieke ontwerper van prachtige monturen en zonnebrillen en heeft

de nieuwste zomercollectie 2007 mogen bewonderen.  
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een aantal mannequins de ‘highlights’ van de nieuwe

zomercollectie in de salon laten zien en mijn werk uitge-

legd. Mike heeft de richting en het waarom van onze

synergie verwoord en dat werkte heel erg goed.

Daarmee zag ik ook direct een soort waardering, de men-

sen die er waren hebben de collectie allemaal besteld.

Deze straalt luxe uit door het gebruik van heldere mate-

rialen, degradé toepassingen en vrouwelijke belijningen.

De brillen dragen zeer comfortabel. De ene zonnebril is

helemaal licht van kleur, de ander is juist donkerder, in

klassiek zwart bijvoorbeeld. Sommige hebben meerdere

kleuren of andere mooie details zoals een dubbele brug.

De zonnebril met de lage veeraanzet kan je als een ‘ever-

green’ van mij zien. Alle zonnebrillen en brilmonturen ken-

nen de karakteristieke vrouwelijke vormen die ik graag

zie. De veren van de brilmonturen zijn van doorzichtig

acetaat, de voorkanten hebben dezelfde kenmerkende

vormen en zijn gemaakt van edelmetaal en monel. De

‘limited edition’ is een glasbril met witgoud.” Mike vult

aan: “Deze monturen zijn met de hand gemaakt en kun

je ‘haute eyewear’ noemen. Voor de zonnebrillen hebben

we Carl Zeiss glazen gekozen, het allerbeste wat we kon-

den vinden.”

VERSTERKING VAN EEN VROUWENGEZICHT. 

Mart: “Mijn grote droom is om ooit een soort mini-waren-

huis neer te zetten. Vroeger werkte ik voor Anne Klein in

New York, waar ik maanden heb zitten tekenen voor alle

licenties die zij had. Daarmee is mijn interesse gewekt

om niet alleen maar bezig te zijn met kleding. Tien jaar

geleden ben ik begonnen met schoenen, tassen, cein-

tuurs en een paar jaar geleden de ‘beach wear’ om ver-

volgens ook de ‘prêt-à-porter’ collectie te starten. Toen

kwamen Mike en ik in contact en hebben we gekeken of

we niet iets konden opzetten, met deze collectie als

resultaat. De brillen ontwerp ik ook echt zelf. Het is niet

zo dat ik op een bestaand product het Mart Visser labeltje

plak. Voor het ontwerp heb ik wel perfecte technische

begeleiding van Pieter Laureys, want het is millimeter-

werk. Conceptmatig heb ik heel duidelijk een beeld voor

ogen: ik  weet wie ik ben en hoe ik de brillen als ontwer-

per met mijn handschrift en stijl wil neerzetten. De bril

moet een versterking zijn van een vrouwengezicht.

Daarom hou ik niet van hele grote brillen en de dingen

die nu ‘hot’ zijn. De bovenkant heb ik een beetje afge-

tobd, waardoor een stukje wenkbrauw zichtbaar is en de

mimiek te zien blijft. Brillen moeten als onderdeel van je

outfit gedragen kunnen worden. Belangrijk in mijn kle-

ding, maar ook in monturen en zonnebrillen, vind ik

ambacht, comfort, mooie materialen, en het pasbereik.

Ik ben geen ‘high fashion’ trendy populaire ontwerper.

Populariteit is vergankelijk. Tijdloosheid vind ik zoveel

meer overleven, dan elk half jaar met de laatste trends

mee te hoppen. Liever zie ik dat een vrouw één keer een

hele goede zonnebril koopt die perfect past bij de vorm

van haar gezicht en over drie jaar ook nog mooi is. Dat is

voor mijn kleding, maar ook voor mijn brillen, een groot

compliment. Als je meegaat in alle ‘hypes’ verdwijnt het

imago van je merk, de handtekening. Scoren en het ver-

kopen van grote aantallen, daar ben ik wars van. Dan

gaat het alleen om het vermarkten en dat past niet bij

onze filosofie. Ik wil dan ook heel snel gaan bouwen aan
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de ‘evergreens’ van onze collectie om een duidelijke

positie in de markt te hebben als merk.” 

BRILLENBAK EN ‘MOODBOARDS’

In een grote bak verzamel ik brillen, plaatjes, materialen

en kleuren. Dat doe ik ook voor alle producttypes die ik

ontwerp. De brillen heb ik de afgelopen jaren her en der

vandaan gehaald: van een rommelmarkt in Florence tot

dure brillen waarmee ik modellen ‘stylde’ voor mijn

shows. Al die producten en plaatjes zijn de bouwstenen

geweest voor de uiteindelijke collectie. Door het bouwen,

plakken, knippen en scheuren is langzaamaan een ver-

haal ontstaan. Hiervoor heb ik in Milaan ook flink rondge-

keken, samen met Mike. Je kunt me niet blijer maken

dan met een flinke bundel acetaat en perspex om te kijken

wat nou het mooiste materiaal is voor een bril. Ik blijf

een echte materialenjongen. Aan de hand van ‘mood-

boards’ werk ik samen met Pieter de prototypen uit.

Vanuit mijn tekeningen laten we een eerste proefmodel

maken. 

MART’S FAVORIETE BRIL 

“Ik neig meer naar zonnebrillen en daarvan heb ik eigen-

lijk een grote mix die loopt van een bril van vijf dollar

gekocht op straat, tot de allerduurste Christian Roth die ik

kon vinden. Ik merk wel dat brillen weer kleiner gaan

worden. Dat beeld gaat erg veranderen. Zelf heb ik bijna

het gevoel om smaller en breder te gaan, zeg maar de

jaren ‘80 ska revival.” 

IMAGO OPTIEKBRANCHE

“Ik vind het imago van de optiek de afgelopen vier à vijf

jaar flink verbeterd. Het stoffige imperium is over, de

branche heeft een ontzettend positieve draai gekregen.

De bril is een ‘fashionable’ product geworden. Stilistisch

heb ik er dan ook weinig aan toe te voegen. Het is echt

een compleet verhaal geworden, het is rond. Ook alle

merchandising erom heen vind ik prachtig, daar wordt

goed over nagedacht”, vindt Mart. 

NIEUWE COLLECTIE IN DE WINKEL

“De voorjaars-zomercollectie zal begin februari 2007 in

de winkels liggen en wordt eind januari geleverd. Mart

gaat daarvoor met plezier langs bij de ondernemers. De

toegankelijkheid die Mart heeft naar zijn klanten is groot.

We vinden de communicatie naar de verkopende opticien

allebei belangrijk. Dat je een levend merk blijft en niet

het zoveelste naar binnen geschoven label. Wat betreft

de distributiepolitiek: we willen alleen werken met

exclusieve dealers. We streven naar zo’n vijftig verkoop-

punten. Je gaat dan een enorme kruisbestuiving krijgen”,

vertelt Mike. ”Mart vult hem aan: “Als ik kan overbrengen

dat ik zelf heel sterk achter mijn brillen sta en dat kan

overbrengen aan een opticien, dan kan hij dat ook weer

overbrengen naar de draagster van mijn bril.” 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marcel de Haas

van Click Company, te bereiken op telefoonnummer 

06 - 54 277 647 of 0172 - 501 123. 
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