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Achter het kersverse stoelenmerk MOMIQ-design schuilen de zussen  
Lidewij en Rosemarijn in ’t Veld. Residence ontdekte dit talentvolle  

ontwerpersduo en hun passie voor kleurrijke, ambachtelijke producten. 
 FOTOGRAFIE Sunna en Marc van Praag  TEKST Jolanda Hofland

Lidewij     Rosemarijn&Geïnspireerd 
door een jungle 
aan kleur
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Z
onder enige designopleiding of 
-kennis stapten ze samen een jaar 
geleden in de wereld van antieke 
stoelen en kleurrijke stoffen. Als 
autodidacten mét lef en passie 

hebben de zussen Lidewij in ’t Veld (35) en 
Rosemarijn van Velzen-In ’t Veld (37) nu al 
een duidelijk visitekaartje afgegeven.  
Onlangs vroeg een grote keukenfabrikant 
hen of ze ook eetkamerstoelen ontwerpen. 
Een compliment. Al twijfelen ze of ze op  
het aanbod ingaan. Kenmerkend voor een 
MOMIQ-stoel is immers dat het altijd een 
uniek exemplaar is. ‘Dat concept van one 
of a kind willen we niet loslaten,’ verklaart 
Lidewij. ‘Elke stoel vertelt een ander verhaal. 
Dáár zit voor ons de inspiratie en de diep-
gang. Je ziet tegenwoordig zo veel massa-
productie. Dat is wat wij níet willen. Elke 
stoel zien we als een apart kunstobject.’

De oude zijderoute
Het verhaal van MOMIQ-design begint bij 
de jongste zus Lidewij, die drie jaar in Praag 
woont en werkt. Daar raakt ze onder de in-
druk van het antiek dat ze tegenkomt in  
oude landhuizen. Ambachtelijk gemaakte 
ontwerpen, maar totaal niet meer van deze 
tijd. ‘Jammer, want je kon zien met hoeveel 
passie en vakmanschap die meubels waren 
gemaakt. Ik voelde de noodzaak hier iets 
mee te doen. Ik gunde die stoelen een 
nieuw, tweede leven.’ Als ze terugkomt  
in Nederland neemt Lidewij een radicale 
beslissing. Ze stopt met haar baan in de  
marketingcommunicatie en geeft zichzelf 
een jaar de tijd om met een goed idee te  
komen. De gouden ingeving krijgt ze op een 
exotische markt in Dubai. Boten van hande-
laren uit omringende landen leggen daar aan 
om hun waar te verkopen. ‘Mijn zintuigen 
stonden meteen op scherp. Je ruikt de geur 
van vilt, wol, leer en katoen. En je krijgt 
meteen de behoefte om alles even met het 
topje van je vingers aan te raken.’ 
 
Suzani
Lidewij vertelt vol passie. ‘Het meest werd ik 
betoverd door de kleurrijke, met de hand 
geborduurde stoffen uit landen langs de 
oude zijderoute, de zogeheten suzani’s. Ik 
was op slag verliefd, toen ik de verhalen 
achter die doeken hoorde.’ Suzani betekent 
‘van de naald’ in het Perzisch. Vrouwen in 
Centraal-Azië, rondtrekkende nomaden, 
werken samen aan één suzani voor hun 
bruidsschat. Elke vrouw borduurt haar deel. 
In de motieven drukken ze symbolisch uit 
wat belangrijk voor hen is. Terugkerende 
thema’s zijn vruchtbaarheid en moeder-

Linksboven: De persoonlijk 
favoriet van beide zussen uit hun 
eerste collectie Nomads; een 
fauteuil à la Reine met op de 
rugleuning een deel van een 
suzani (een stof uit een land langs 
de oude zijderoute, red.). ‘Deze 
stof zijn we op geen enkele markt 
meer tegengekomen.’  
Rechts: Lidewij in ‘t Veld op de 
markt in Oezbekistan.
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MOMIQ-design
Lidewij in ’t Veld en Rosemarijn van  
Velzen-In ’t Veld zeiden in 2012 hun  
banen in de marketingcommunicatie en 
advocatuur vaarwel om op avontuur te 
gaan in de interieurwereld. Voor hun 
label MOMIQ (‘katoen’ in het Oezbeeks) 
bekleden ze antieke en vintage stoelen 
met nieuwe én oude, handgemaakte 
stoffen. Hun stijl is te omschrijven als  
bohemian chic. 

‘Elke stoel 
vertelt een 

ander
verhaal’



Het atelier van MOMIQ bevindt 
zich in Haarlem en de showroom  
in Aerdenhout. 
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schap. Lidewij: ‘Je kunt je voorstellen  
dat elke vrouw anders werkt en ook de  
kleuren zijn nooit helemaal hetzelfde.  
Je ziet de imperfecties, de asymmetrie en 
inconsistenties als de afzonderlijke lappen 
aan elkaar zijn genaaid. Dat maakt een  
suzani zo mooi en uniek. Suzani’s worden 
gebruikt als beddensprei of wanddecoratie, 
maar ik zag ze niet eerder als meubelstoffen. 
En ineens wist ik dat ik ze moest gaan toe-
passen op antieke stoelen.’ Op dat moment 
zegt ook zus Rosemarijn haar baan op om 
mee te gaan in het MOMIQ-avontuur. ‘Toen 
Lidewij aan het ontwerpen was, begon er bij 
mij ook iets te kriebelen. Lidewij en ik zijn 
ons leven lang al creatief. Bovendien hebben 
we dezelfde smaak en ideeën. We woonden 
allebei een tijd op Curaçao en we zijn verzot 
op de uitbundige kleuren daar en in de 
buurlanden in Zuid-Amerika. Onze vader 
was een verwoed verzamelaar. Ons huis was 
een waanzinnig museum vol vintage en  
antiek. Maar ook met een oude, gebreide 
Inca-muts ingelijst aan de muur en een doek 
uit Peru op de bank. We leerden vroeger 
echt kijken naar bijzondere, authentieke 
voorwerpen. Dat komt ons nu goed van pas 
als we markten afstruinen op zoek naar bij-
zondere stoffen of mooi antiek.’

Bohemian 
Zonder ontwerpervaring maar met boeken 
vol oude weeftechnieken en symbolische 
betekenissen creëren de twee zussen hun 
eerste collectie, Nomads. In het atelier in 
Haarlem combineren ze, puur op intuïtie, 
oude en nieuwe stoffen – van bekende  
merken als Designers Guild, Lorca, Nobilis 
en Osborne & Little - en spelen ze met des-
sins, kleur en verhoudingen. Het ontwerp-
proces is als een reis maken. ‘Je weet waar je 
begint, maar nooit precies waar je uitkomt,’ 
zegt Rosemarijn. ‘Soms hadden we een 
prachtige stof, maar was die té kwetsbaar om 
te gebruiken. Gelukkig werken we met een 
vaste stoffeerster die ons goed adviseert over 
wat wel en niet haalbaar is. Want je wilt naast 
een mooi product, ook iets duurzaams neer-
zetten.’ Lidewij voegt toe: ‘Bohemian meets 
ethnic elegance. Dat is wat het eerste in me 
opkomt als ik aan onze stoelen denk. Onze 
ontwerpen vertegenwoordigen eeuwenoude 
tradities. Er zullen op den duur steeds  
minder nomaden zijn die de kunst van het 
maken van suzani’s verstaan. Door deze 
handgeborduurde stoffen te verwerken, 
bewaar je die traditie.’ Rosemarijn: ‘Het is 
onze droom om uiteindelijk kleurrijke, 
handgemaakte stoffen vanuit de hele wereld 
in onze collecties op te nemen. Als het even 
kan pakken we het vliegtuig om daar achter-
aan te gaan.   www.momiq-design.com, 
online kopen kan via www.thesixtine.com. ’


