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BOOM! 
De Franse ontwerper Mathieu 
Lehanneur gelooft in een consument 
die zelf zijn lot in handen neemt.

Als er iets is wat Mathieu 
Lehanneur onderscheidt 
van zijn concullega’s, dan 
is het zijn geloof in de 
consument die graag zijn 
lot zelf in handen neemt. 
Het domste wat je dan ook 
kunt doen, is die consument 
onderschatten. 
Lehanneurs laatste uitvinding 
voor Binauric weerspiegelt deze 
overtuiging: ‘Boom Boom’ is een draadlo-
ze slimme bluetoothgeluidbox die eigenlijk 
een volwaardig geluidsplatform is.
‘Boom Boom’ ziet er blits uit en voelt door zijn 
siliconenbekleding ook heel goed in de hand. Maar waarin 
verschilt hij verder van andere boxen?
Mathieu Lehanneur: “Een gewone box reduceert het publiek 
tot luisteraar. Mijn box biedt veel meer mogelijkheden. 
‘Boom Boom’ spreekt verschillende talen en is voorzien 
van allerlei technologieën die nu nog slapen, maar die via 
een app tot leven gewekt kunnen worden. Zo zullen in de 
toekomst conferencecalls mogelijk zijn, of je zult met bewe-
gingen de speaker kunnen controleren. Je moet dan gewoon 
de updates van je app downloaden.”
Je gaat er ook prat op dat hij heel gebruiksvriendelijk is?
ML: “Inderdaad. Via een touchpad kun je geluidsvolume en 
play/pauze controleren. Hij is voorzien van bluetooth én van 
een USB-poort en hij is compatibel met alle computers en 
smartphones, inclusief Android en iOS.”
Voor jou moet een nieuw ontwerp in de eerste plaats iets 
bijbrengen, het menselijke comfort vergroten. Klop dat?
ML: “Inderdaad. Ik zal nooit zomaar de zoveelste stoel ont-
werpen. Als ik een opdracht krijg om een stoel te ontwerpen, 
ga ik eerst een diepgaand gesprek aan met de opdrachtgever 
om te weten te komen wat hij precies mist in de bestaande 
stoelencollecties. Pas dan kan ik aan de slag. Mocht ik die 
briefing niet hebben, dan zou ik mij serieus ongemakkelijk 
voelen. Er zijn al genoeg stoelen in de wereld.”
Waar bevindt schoonheid zich in jouw prioriteitenlijst?
ML: “Vergelijk het met een ontmoeting tussen twee perso-
nen. Het uiterlijk van de andere moet je aantrekken. Als er 
op dat vlak geen chemie is, zal er nooit iets gebeuren. Aan 
de andere kant: als er enkel sprake is van schoonheid maar 
niet van inhoud, kan er ook niets moois uit groeien. Dan zal 
de ontmoeting bij een onenightstand blijven. Met objecten is 
het niet anders.”  n
u www.mathieulehanneur.fr, www.binauric.com 

1. ‘Boom Boom’ is gedeeltelijk bekleed met siliconen en ligt 
gemakkelijk in de hand. 2. ‘Hybrid Radio’: technologie in een 
rotan kleedje. Een ontwerp voor Lexon. 3. ‘Take Time’, een 
ontwerp voor Lexon, is een horloge dat je om je pols of als 
zakhorloge draagt.
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