Premsela
Stichting voor
Nederlandse
Vormgeving

Mad Dutch Disease
Premselalezing 2004
door

Michael Rock

19 maart 2004

Premsela
Stichting voor
Nederlandse

Lezing Michael Rock
Pagina 2

Vormgeving

Inleiding:
Eerst een paar bedankjes: Aan Dingeman, voor de uitnodiging.
Aan Irma Boom, voor de suggestie aan Dingeman om mij uit te nodigen. En
aan Rem Koolhaas, Petra Blaise, Jan van Toorn, Karel Martens, Armand
Mevis, Peter Bilak, Daan van der Velden, Ole Bouman, Linda van Deursen,
Chris Vermaas, en vele anderen voor hun hulp bij de voorbereiding. En
vooral aan mijn partners Susan Sellers en Georgie Stout, voor het geduld
dat ze met me hadden toen ik de lezing schreef.
Waarom ben ik hier?
Een paar waarschuwingen voor ik begin:
Van nature ben ik geneigd zeer snel te spreken. Laat het me weten als ik te
snel lees.
In de eerste plaats ben ik een Amerikaan. Ik weet dat dit op dit moment
voor mijn Europese vrienden een probleem kan zijn. (Maar, ook al ben ik
een Amerikaan, ik ben niet verantwoordelijk voor hem. Ik heb niet op hem
gestemd, evenmin als de meerderheid van mijn landgenoten. We zullen
ons best doen het probleem in november uit de wereld te helpen. Het spijt
me nogmaals.)
In de tweede plaats heeft de linguist Roman Jakobson ooit de beroemde
uitspraak gedaan dat het aan een schrijver vragen over literatuur te praten
op hetzelfde neerkomt als het aan een olifant vragen over zoölogie te
praten. Omdat ik een vormgever ben, maakt dat me ongeschikt om over
vormgeving te praten. Merk alstublieft ook op dat ik geen theoreticus ben
en geprobeerd heb deze redevoering zoveel mogelijk van jargon te
vrijwaren, maar ik kon er soms niet omheen. Dat kan ik niet helpen; het is
een soort aandoening.
In de derde plaats ben ik op geen enkele wijze
deskundig als het om Nederland gaat. De
afgelopen vijftien jaar heb ik talloze dagen
doorgebracht in Nederlandse hotels,
misschien heb ik daar nu wel veel verstand
van. Maar als het om Nederlandse vormgeving
gaat, ben ik louter een amateur een
geïnteresseerde waarnemer uiteraard, maar
geen deskundige. Veel van de ideeën die ik zo
dadelijk naar voren zal brengen, zijn dus naïef en te simplistisch. Ik ben er
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zeker van dat mijn voorbeelden ervaren zullen worden als pijnlijk voor de
hand liggend, zo niet algemeen aanvaard of clichématig. En zij
vertegenwoordigen noodzakelijkerwijs de afwijkingen en niet de norm van
de Nederlandse vormgeving. Ik heb geen toegang tot voldoende werk om er
werkelijk genuanceerd over te kunnen spreken. Maar dat is tegelijkertijd
voor een deel ook waar het hier om gaat: om te horen wat wij
buitenstaanders ervan begrijpen.
Ik kom uit een groot, rommelig land. Anders dan jullie hebben wij zoveel
land dat we er geen been in zien het te grabbel te gooien. Als we ergens
genoeg van hebben, springen we eenvoudigweg over op iets anders. Onze
regering houdt er niet van geld te verspillen aan infrastructuur, steden,
onderwijs en dat soort zaken. Als het op het publiek
domein aankomt, hebben we zeer twijfelachtige
geloofsbrieven inzake vormgeving. In jullie land behoort
dit tot de publieke infrastructuur. In mijn land stellen
we ons tevreden met bescheiden oplossingen. Toen onze
regering met een oplossing moest komen voor een
mogelijke chemische of biologische aanval, luidde het
advies dat we stevig plakband en grote vellen plastic
moesten gebruiken. (Tussen twee haakjes: dit had ook
een voorstel van Droog Design kunnen zijn.)
Dus welk recht heb ik om kritisch te zijn? In feite gaat het in deze lezing
niet echt om kritiek. Het is meer een soort kritische liefdesbetuiging,
gericht aan de persoon waarvan je wil dat die jou leuk vindt EN denkt dat
je slim bent. Deze lezing gaat net zozeer over Amerika als over Nederland.
En omdat Nederland steeds meer veramerikaniseerd lees: geprivatiseerd
raakt, is het ook een soort waarschuwing.
In wezen bedoel ik met 'Nederlandse vormgeving' niet alle in Nederland
voortgebrachte vormgeving. Ik bedoel er een soort werk mee, of een
houding ten opzichte van het werk, of zelfs een merknaam, die theoretisch,
op welk moment dan ook, overal zou kunnen opduiken. Vanwege de
specifieke omstandigheden hier in Nederland lijkt die 'Nederlandse
vormgeving' te bloeien, voornamelijk dankzij het feit dat er een cultuur
bestaat die die vormgeving begrijpt, dat er zoveel mensen opgeleid worden
tot vormgever en dat er zoveel geld in het systeem wordt gepompt om
'vormgevingsexperimenten' te ondersteunen. (In Amerika waren de
omstandigheden tijdens de technologiezeepbel korte tijd gunstig voor zulk
werk.) Maar ieder werk dat getuigt van de bijzondere combinatie van
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ironie, zelfverontschuldiging en nauwelijks verhuld egoïsme kan door het
leven gaan als 'Nederlandse vormgeving.'
Tenslotte hoop ik hier een paar sleutelkwesties aan te snijden de opkomst
van de merken, de neergang van het nationalisme en het publiek domein,
en een ontluikende vorm van openbaar auteurschap en een paar grote
verschuivingen aan de orde te stellen van publiek naar privaat, van groot
naar klein, van optimisme naar ironie. Maar de vorm zal enigszins wazig
zijn. Omdat ik openlijk uitkom voor mijn onwetendheid en zeker al uw
superieure inzicht in het onderwerp respecteer, omdat sommigen van u het
letterlijk 'beleefd' hebben heb ik mijn lezing als volgt gestructureerd: Ik zal
tien samenvattingen presenteren van mogelijke lezingen over mijn eigen
onbegrip van hedendaagse Nederlandse vormgeving. Iedere lezing is een
subjectief voorstel dat door iemand die deskundiger is dan ik kan worden
uitgewerkt. Zie deze voorstellen dus alstublieft als zeer persoonlijke
speculaties van een enthousiaste buitenstaander.
Hoofdstuk 1: Het broeikas-effect
Mijn eerste bezoek aan Nederland als volwassene vond plaats in 1984. Ik
herinner me nog goed dat ik dacht dat dit precies was waar mijn docenten
het over hadden gehad. Overal zag ik voorbeelden van goede, moderne
vormgeving. Borden hadden echte typografie. De kleuren helder geel,
oranje en groen werden gebruikt door serieuze bedrijven. Openbare
gebouwen waren 'interessant.' Nederland leek een paradijs voor
vormgevers. Ik denk dat wij Amerikaanse vormgevers gefascineerd zijn
door Nederland omdat hier sprake lijkt te zijn van vormgeving waarmee
echt wordt gebouwd. U hebt geen idee hoe nieuw dit voor ons is (in het
bijzonder als het werk in opdracht van de overheid wordt vervaardigd).
Het plannen en opbouwen van een land op grond
van de ideeën van vormgevers is onbegrijpelijk
voor ons. Als we foto's zoals deze zien komt alles
daaraan ons volkomen vreemd voor. (Ho, wacht
eens even. We zijn nu bezig met ons eerst
'Nederlandse' project, Ground Zero, en dat
proces is tot nu toe
een fiasco.) Om een of andere reden misschien
is ons land gewoon te groot of onze cultuur te
eclectisch hebben we nooit geloofd in het idee
van een 'maakbare samenleving.' In Amerika
legt de consensus het altijd af tegen
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individualisme en brute macht. Wij hebben geen poldermodel. 'De
Amerikaanse stijl wordt gekenmerkt door actie,' schreef Daniël Bell, 'en
niet door denken en plannen.' (Ik kan me voorstellen dat u die
consensuscultuur als problematisch ervaart, maar in Amerika wordt zij
voortdurend geroemd als een onbereikbaar Utopia.)
Onze voorkeur voor het private boven het publieke staat model voor de
manier waarop wij tegen de kwestie van 'vormgeving' aankijken, die heel
anders is dan de uwe. Om het verschil te begrijpen, moet u zich realiseren
dat vormgeving in Amerika altijd als verdacht wordt gezien: steriel,
luxueus en intellectueel. Amerika heeft de neiging zeer anti-intellectueel
en anti-esthetisch te zijn. Dus als onze regering iets bouwt, moet het er zo
lelijk en goedkoop mogelijk uitzien, hetgeen betekent dat: 1) er geen
kostbare belastingdollars aan zijn verkwist; en 2) er geen hoogdravende
'concepten' op een argeloos publiek zijn afgevuurd. We kennen geen
traditie van esthetisch functionalisme. We wantrouwen de moderniteit,
omdat die duur lijkt.
Van buitenaf gezien lijkt de situatie in Nederland vanaf mijn eerste bezoek
exact het tegenovergestelde. Hoewel het bijna onmogelijk is een
betrouwbaar cijfer te bemachtigen, schat ik dat diverse Nederlandse
overheidsinstanties jaarlijks tientallen miljoenen euro's uitgeven aan
kunst, architectuur en vormgeving, in een land met ruwweg de
bevolkingsomvang van de stedelijke agglomeratie van New York. Een deel
van dat geld gaat naar hedendaagse, 'uitdagende' nieuwe
vormgevingsexperimenten. Vorig jaar besteedde de Amerikaanse overheid
het verbluffende bedrag van $400.000 aan vormgevingssubsidies, in een
land met ongeveer 280 miljoen inwoners. Het defensiebudget voor 2003
bedroeg daarentegen zo'n $360.000.000.000. Natuurlijk kan een deel
daarvan ook als een soort vormgevingssubsidie worden beschouwd, maar
dan heten de vormgevers wel Boeing of Lockheed Martin en worden de
(geheime) experimentele projecten door straalmotoren aangedreven. Het
punt is dat Nederland zijn subsidies gebruikt om projecten te steunen die
de markt over het hoofd ziet; Amerika subsidieert daarentegen de markt.
Die officiële erkenning van Vormgeving als een waardevolle, onmisbare
culturele activiteit lijkt hier een atmosfeer te hebben geschapen waarin
vormgevers zichzelf als waardevolle, onmisbare cultuurdragers zien. Dat is
niet altijd het geval in Amerika, waar onze vormgevers meestal veel
onzekerder zijn over hun beroepsmatige betekenis. Een volledig
geprivatiseerde markt zal eenvoudigweg het type vormgevingscultuur dat
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in Nederland bestaat niet ondersteunen. (De opheffing van de afdeling
Kunst en Vormgeving van KPN vormt wellicht een bewijs dat dat hier ook
steeds meer opgaat.) Misschien wordt de vormgever als bedrijfsbezit
minder gewaardeerd dan de vormgever als cultuurbezit.
En al die subsidies en ondersteuning hebben zeker effect gesorteerd
misschien niet direct in financiële zin, omdat de meeste projecten een
privaat karakter hebben, maar wel in psychologische zin. Als ik naar de
Nederlandse steden kijk, of naar een reclamezuil of een rij tijdschriften in
een kiosk, is het scala aan 'vormgegeven' infrastructuur onthutsend:
stations, overheidsgebouwen, musea, stedenbouw, conferenties,
instellingen, festivals, enz. Maar, zo vraag ik me af, welke functie vervult al
dit soort uitbundige of exotische vormgeving voor de staat die haar
ondersteunt? Ik vermoed dat iets dat zo overduidelijk is 'vormgegeven'
duidt op een sociaal-democratische toewijding aan cultuur, het leven en de
natie. Een uitdagend gebouw of ongewoon boek of gek logo zegt: Deze
overheid is goed! Wij investeren in cultuur! Wij zijn moedig en creatief! Wij
geven om ons volk!
Het lijkt erop dat in Nederland een voorwerp of dat nu een gebouw, een bus
of een fles is altijd vormgegeven dient te zijn wat sinds kort betekent:
kleurrijk, vreemd gevormd, of vervaardigd uit een onverwacht materiaal
om uit te stralen dat de overheid en de grote bedrijven progressief zijn en
streven naar culturele vooruitgang. Als in Amerika iets is vormgegeven,
betekent dat: 'uw regering heeft UW hardverdiende geld uitgegeven aan
iets frivools zoals dit.' In Amerika betekent kleurrijk altijd spilziek en duur.
Na twintig jaar van frequente bezoeken aan Nederland lijkt het landschap
vergeven van brokstukken hedendaagse internationale vormgeving, die
symbool staan voor een betrokken, welwillende overheid en bedrijfsleven.
(Om een bekende zegswijze te parafraseren: overal hebben vormgevers
belachelijke ideeën, maar in Nederland voeren ze ze echt uit.) Deze
verbrokkeling kan verergerd zijn door de huidige tendens om grote
projecten op te breken in kleinschalige
opdrachten, die jonge vormgevers stimuleren
naam te maken door zich vernieuwend te
manifesteren. Vreemde gebouwen duiken
plotseling op in lege vlakten of staan dicht
opeen in stadsvernieuwingsgebieden.
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Middenin Den Haag moet ik denken aan Marinetti's beroemde tirade tegen
het museum. Je hoeft het woord 'museum' alleen maar te vervangen door
het woord 'stad':
[Steden], kerkhoven!...De gelijkenis is treffend door de sinistere
promiscuïteit van zoveel elkaar onbekende voorwerpen.
Openbare slaapgelegenheden, waar men voortdurend sluimert
naast gehate en onbekende wezens. De wederzijdse
meedogenloosheid van [architecten] en [vormgevers] die elkaar
in dezelfde [straat] te lijf gaan met explosies van vorm en kleur.
F.T. Marinetti
Zoveel Vormgeving op één plek leidt tot een opeenhoping van uitgesproken
verschillen. Na een twintig jaar durende eruptie van creativiteit vraag ik
me af of individuele vormgeving geen betekenis meer hoeft te hebben;
misschien hoeft het er alleen maar anders uit te zien dan andere
vormgeving. Op die manier verandert vormgeving van een ideologie in een
strategie ter verkrijging van naamsbekendheid, om uit te monden in een
louter taalkundige staat van 'zijn'. De Nederlandse Stad wordt dan een
soort Las Vegas-achtige versie van een Nederlandse stad, met zijn
duizendvoudige hedendaagse 'verlokkingen.' Nederland als het themapark
van de internationale vormgeving.
Hoofdstuk 2: Arm, klein, rijk land.
Al die overheidsinitiatieven, al die bedrijfsinvesteringen en al die goedkope
vormgeveropleidingen hebben dus hun nut bewezen. De afgelopen twintig
jaar is Nederlandse vormgeving zowel 'hot' als
'cool' geworden ('hot' in de zin van 'populair'
en 'cool' in de zin van 'nonchalant'). Wat ooit
begon als een plaatselijke variant van het
modernisme heeft zich ontwikkeld tot een
wereldmerk.
Maar hoe heeft vormgeving zo belangrijk kunnen worden voor het beeld
van Nederland? Het cliché is dat Nederland een kunstmatig land is: de
aanleg van dijken en polders en de landwinning zouden duiden op een
zekere mate van kunstmatigheid van de Nederlandse ziel; het landschap
zelf zou het grote vormgevingsproject van Nederland zijn. Ik zal jullie dat
afgekloven verhaal besparen. Ik ben er zeker van dat jullie dat al miljoenen
malen eerder hebben gehoord. Mijn vraagstelling is bij lange na niet zo
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diepgravend. Ik ben slechts nieuwsgierig naar het identiteitsgevoel en naar
de manier waarop vormgevers daarmee spelen.
Ik houd van dit beeld: hier staat een groep
serieuze, hardwerkende jongemannen die van
plan zijn het esthetische landschap van
Nederland overhoop te halen. Hun generatie zou
alle visuele ombouwoperaties ter hand nemen:
die van het vliegveld, van de brievenbussen en
van de telefoontoestellen en -cellen, evenals die
van het spoorwegnet en de autosnelwegen, enz.
Is het een wonder dat er zoveel is gebeurd, wanneer er zoveel geld, tijd,
werk en talent in de vormgeving van het land is gestoken? Hun zelfgekozen
naam spreekt boekdelen: Total Design. Het zou een nationale filosofie
kunnen zijn.
De eerste golf Nederlandse vormgeving in de jaren vijftig en zestig kan
eenvoudigweg geïnspireerd zijn geweest op het werk dat destijds in
Duitsland en Zwitserland werd ontwikkeld. Total Design hield van het
Zwitsers-Duitse hyperrationalisme van Gerslter en Muller-Brockman. Maar
een steeds eigenzinniger wordende vormgeving vond zijn weg in allerlei
soorten objecten: postzegels, posters, treinen, geld, gebouwen, schepen,
autosnelwegen, luchthavens, enz. En in Nederland, meer dan elders en tot
onze grote afgunst, zouden de opdrachtgevers van bedrijfsleven en
overheid goede vormgeving verkiezen boven slechte.
Het leek alsof alles in het naoorlogse Nederland werd heroverwogen; en zo
ook de vormgeving, met haar nadruk op analyse. Als men zich afvroeg of
Nederland wel een progressieve, moderne staat was, hoefde men maar wat
geld te pakken, een postzegel te plakken of een telefoon ter hand te nemen.
Het bewijs was overal. De Nederlanders herschiepen het modernisme in
hun eigen eclectische en tolerante versie. De Nederlandse vormgeving was
een lichtere variant van de Zwitserse.
De identiteit van Nederland leek aanvankelijk beheerst te worden door een
aantal onaantastbare waarden: doelmatigheid, leesbaarheid, zuinigheid,
schoonheid, enz. In de jaren zestig werden deze waarden nog serieus
bediscussieerd; er leek een eerlijk geloof te bestaan dat het toevoegen van
vormgeving aan de bestaande omgeving tot een betere samenleving zou
leiden. Dus net als een sociaal-democratisch politicus kon eisen dat een
gebouw 'goed' moest zijn, vroeg het werk van de publieke voorlichting om
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goede vormgeving wat gewoonlijk min of meer werd gelijkgesteld met het
modernisme van Total Design. En dit soort rationeel functionalisme werd
tevens de norm bij de vormgevingsopleidingen.
Om de een of andere reden omarmden de
topfunctionarissen van Nederlandse bedrijven
en overheidsinstellingen niet alleen de notie
van de waarde die moderne vormgeving kon
hebben, maar ook het idee van de stimulering
van Nederlands talent door middel van
opdrachten. Er zijn bepaalde dingen mogelijk
in een land waarvan het geld er zo uitziet. Als
de saaiste overheidsinstelling, de centrale
bank, dit soort vormgeving ondersteunt, waar
moet je je als vormgever dan nog tegen
afzetten? In Amerika hebben we nog steeds
het gevoel dat het onze plicht is om te
proberen goede vormgeving toe te voegen aan
het weefsel van de cultuur, die zich daar in
het algemeen tegen verzet. In Nederland is
dat weefsel verzadigd en het is een klein land.
Maar zijn alle grote projecten dan klaar? Is
Nederland soms een land waarin ALLES al is
vormgegeven?
Hoofdstuk 3: De botsing der giganten
Het antwoord luidt natuurlijk: ja en nee. Eind jaren zestig was er tenminste
de alomvattende uitstraling van Total Design om tegen te rebelleren. Bij
mijn pogingen het Nederlandse werk te begrijpen dat ik nu interessant
vind, blijf ik refereren aan het vaak aangehaalde debat tussen Wim
Crouwel en Jan van Toorn uit november 1972. Ik realiseer me dat dit debat
mythische proporties heeft aangenomen, maar de opponenten lijken
oppervlakkig gezien althans de twee uitersten te vertegenwoordigen van
een onoplosbare tegenstelling die nog steeds ten grondslag ligt aan de
Nederlandse vormgeving. Wellicht heeft de stroom der geschiedenis ze
echter langzaam bij elkaar gebracht.
Het veelbesproken contrast tussen Van Toorns ontwerpen voor het Van
Abbe Museum in Eindhoven en Crouwels werk voor het Stedelijk Museum
in Amsterdam lijkt in het tijdperk van de identiteiten lang niet zo
uitgesproken. Crouwel lijkt zich sterk te maken voor een naadloze,
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rationele informatieoverdracht, waarbij de vormgever slechts fungeert als
doorgeefluik, als perfecte expressie van de 'nieuwe objectiviteit.' (In
Amerika vond deze zienswijze aanhangers in de personen van Rand en
Vignelli.) Van Toorn daarentegen beklemtoonde de positie van de
vormgever als redactioneel schepper, als iemand die inhoud aan inhoud
toevoegt. Van Toorn ziet de rol van de vormgever als die van een politiek
commentator, die zelfs 'stoornissen' kan prediken in plaats van helderheid.
In de visie van Van Toorn aanvaardt de vormgever zijn verstorende rol en
gebruikt hij die ter bevordering van een specifieke sociale agenda.
Maar wat we intussen hebben geleerd is dat 1) neutraliteit een mythe is, of
op z'n minst een eigen identiteit vertegenwoordigt; en 2) verstoringen en
afwijkende meningen als methode ook identiteitsbepalend kunnen worden.
Dus de claim van Jan van Toorn dat hij in zijn werk met en voor Jean
Leering bij het Van Abbe Museum de huisstijl overboord gooide, is net zo
goed een huisstijl (geen stijl als huisstijl) als Crouwels werk voor het
Stedelijk Museum (dat voor iedere communicatieve uiting een beroep deed
op één en hetzelfde grondpatroon). Iedere instelling gebruikte de figuur
van de vormgever, danwel zijn zogenaamde afwezigheid, als een
esthetische uitdrukking van zichzelf. Door Jan van Toorn en zijn
welbekende politieke agenda aan de boodschap van het werk toe te voegen,
wordt de vormgever zelf een soort auteur, een embleem voor de cliënt.
Maar ondanks hun esthetische, methodologische en politieke verschillen,
komt zowel Crouwel als Van Toorn uiteindelijk als humanist naar voren.
Beiden werken zij aan de 'maakbare samenleving,' de een vanuit een
streven naar doelmatigheid, modernisering en objectivering, de ander
vanuit een streven naar agitatie, dialectiek en verlichting der massa's.
Daarom eindigen Jan en Wim niet als tegenpolen, maar als twee zijden van
één en dezelfde Nederlandse munt. Beiden baseren zich op een
patriarchaal geloof in hun rol als cultuurhoeders. (Je ontkomt bijna nooit
aan een onderliggende sociale boodschap, waar je het vernis ook van de
oppervlakte van de Nederlandse vormgeving krabt.)
Gramsci betoogde dat de ideologie van een dominante cultuur alle
gesprekken die daarbinnen plaatsvinden overheerst, inclusief de
gesprekken over het verzet tegen die cultuur. De verschillen tussen hen
beiden lijken nu dus, in het tijdperk dat Max Kisman de 'stijl der stijlen'
heeft genoemd, voornamelijk van formele aard. Dit verdwijnen van het
onderscheid doet niets af aan de werkelijke ideologische verschillen tussen
de twee mannen in 1972, maar toont daarentegen de manier waarop de
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visuele uitdrukkingsvormen van die ideologieën zijn opgenomen in één
alomvattend systeem, dat de betekenis uitholt van ieder esthetisch gebaar,
waardoor dat wordt gereduceerd tot een makkelijk uitwisselbaar visueel
cliché. (Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de van iedere ideologische
verwijzing ontdane manier waarop Experimental Jetset Crouwels werk
opnieuw gebruikt. Het is geen toeval dat de politieke kracht van het
oorspronkelijke werk is vervangen door een geschiedenis van
conflicterende 'persoonlijkheden.'
Hoofdstuk 4: Dumbar voor beginners
Over persoonlijkheden gesproken: voor Amerikanen waren de in Nederland
gevoerde ideologische debatten van de jaren zestig en zeventig min of
meer onzichtbaar. We hadden onze eigen conflictueuze verhouding met
Zwitserland. Ons bewustzijn werd pas veel later werkelijk 'vernederlandst'
en dat was voor een groot deel de verdienste van één iemand: Gert
Dumbar. Hoewel we ook het werk volgden van Jan van Toorn, Karel
Martens, Anton Beeke en latere collectieven als Wild Plakken en Hard
Werken, was het in de jaren zeventig, tachtig en negentig met name deze
ene vormgever via zijn snel groeiende, met stagiaires volgepakte studio die
zijn invloed op ieder aspect van de Nederlandse cultuur leek te botvieren.
In een groot deel van de wereld werd de Nederlandse grafische vormgeving
van de jaren tachtig synoniem met Dumbar Design.
Voor ons leek Dumbar een soort overdreven uitbundigheid op te leggen aan
saaie instanties van de Nederlandse cultuur als het postkantoor, de
spoorwegen, de politie, enz. Dumbar combineerde op behendige wijze twee
tegengestelde Nederlandse karaktertrekken: het systematische en het
krakkemikkige. En hij leek in staat zijn geïnstitutionaliseerde
krakkemikkigheid te slijten aan zelfs de meest conservatieve
opdrachtgevers. (Als buitenstaanders konden we eigenlijk niet geloven dat
een zichzelf respecterend land zijn
overheidsfunctionarissen zulke
buitenissige creaties zou laten
dragen.) In 1995 waarschuwde Chris
Vermaas, die de situatie doorzag, dat
het voortgaande gebruik door
overheidsorganen van Dumbar
Design van Nederland een soort
Legoland dreigde te maken: ‘De Nederlandse politieman lijkt met een
plastic pinnetje vastgezet op zijn motorfiets en heeft een afneembaar
hoofd dat 360 graden kan ronddraaien.'
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Uitgaande van een scala beproefde elementen, helderheid,
tegendraadsheid, geometrische abstractie en hoekigheid werd het
Dumbarisme bijna een universele stijl die overal op kon worden toegepast.
Meer dan een uitdrukking van de waarden van de cliënt werd Dumbar
Design een waarde op zichzelf. (Critici klaagden dat hij bedrijven van
beeldmerken voorzag zonder dat zij hun eigen verhaal konden vertellen.)
Het zich met Studio Dumbar associëren betekende het aanvaarden van een
door Dumbar gesuggereerde waarde, hetgeen in feite neerkwam op een
systematische, modernistische invulling van de bedrijfsidentiteit, gekruid
met een handvol speelse vormgevingselementen. Deze aanpak maakte het
conservatieve cliënten uit het bedrijfsleven mogelijk het mes aan twee
kanten te laten snijden, want hij beloofde tegelijkertijd doelmatigheid en
schijnbare individualiteit of vrijheid.
(Die dubbele retoriek had ook zijn keerzijde. De alom bekende 'wilde'
vormgeving van de studio uit de jaren tachtig, die de aandacht van de
wereld op zich vestigde, leunde voor een groot deel op het conventionele
werk voor bedrijven, tot groot verdriet van de grote schares stagiaires die
op het publieke imago van de studio waren afgekomen, om vervolgens te
ontdekken dat ze alleen maar werden ingezet voor het ontwerpen van
bedrijfsbrochures voor banken en verzekeringsmaatschappijen.)
Onder invloed van het Dumbarisme en de daaruit voortvloeiende golf van
'identiteitsvormgeving' in de jaren tachtig en negentig leek Nederland één
zee van bedrijfslogo's te worden. Alles werd aangepakt. Alles kreeg een
eigen stijl. Het land leek uit te groeien tot een 'Gesamtkunstwerk': een
samenhangend geheel van kunst en vormgeving. Als in een Art Nouveaudroom werd ieder stukje Nederland geliefkoosd. Dat roept de beschrijving
van Loos in herinnering van de burgerman die onderworpen wordt aan de
alomvattende vormgeving van zijn Art Nouveau-milieu:
'De gelukkige voelde zich plots diep ongelukkig. Hij was afgesloten van al
het toekomstige leven en streven, ontwikkelen en verlangen. Hij dacht: zo
moet het zijn om als lijk door het leven te gaan. Inderdaad, hij was er
geweest. Hij was compleet.'
Moeten de jonge grafische vormgevers door het leven gaan met het lijk van
de Nederlandse vormgeving van hun voorgangers? Heeft Dumbar het licht
uitgedaan met zijn terminale, het hele land omspannende
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vormgevingsmanie? En als dat niet zo is, wat is er dan nog overgebleven? Is
er nog plaats voor verbeelding in de Nederlandse vormgeving?
Hoofdstuk 5: Man, wat is er met mijn vaderland gebeurd?
Op het toppunt van de roem van het Dumbarisme en Dutch Design als
internationale merknaam, werd het land zelf steeds moeilijker herkenbaar.
Het verlenen van een identiteit aan iets door middel van vormgeving is een
verschijnsel dat zich meestal voordoet aan het eind van een
conjunctuurcyclus, als het ding zelf niet langer volstaat. Als de consument
een extra stimulans nodig heeft om het ene boven het andere min of meer
gelijkwaardige product te verkiezen, wordt de verpakking bijna net zo
belangrijk als het product zelf. Heeft een vervagend Nederland behoefte
aan een steeds robuustere verpakking? Bestaat er een verband tussen de
opkomst van een merknaam en het verdwijnen van een land?
Evenals andere landen staat Nederland onder enorme druk. De
hedendaagse natie moet zich forceren: 'De dominantie van informatie,
media en symbolen; het uiteenvallen van sociale structuren in
levensstijlen; de voorrang van consumptie boven productie in het dagelijks
leven en de identiteits- en interessevorming.' Wat betekent het om
Nederlands te zijn? Die betekenis is duidelijk aan het veranderen. (De
conservatieven nemen op sluwe wijze hun toevlucht tot het begrip
'Nederlandse waarden en normen' ter maskering van een
nationalistisch/racistisch getinte boodschap.) De demografische feiten
spreken voor zich. Het aloude verhaal van de strijd tussen katholieken en
protestanten verliest snel aan betekenis. Welk percentage van het land is
islamitisch? Wie spreken er nog Nederlands? Hoeveel mensen kunnen nog
lezen en schrijven? Terwijl niemand oplette, is het begrip 'Nederland'
langzaam uitgehold.
De beroemde emblemen van Nederland verdwijnen door fusies en
vijandige overnames. Eerst het geld, daarna de posterijen en dan? Terwijl
de productie achteruitholt, verandert Nederland in een soort Benelux of
Mainport: de lucht- en zeehaven en het pakhuis van Europa (met zijn eigen
speciale logo). Het land als doorgeefluik. Al die pogingen van het Delta
Project om land droog te leggen waar zaken van iemand anders kunnen
worden opgeslagen, om ze vervolgens naar elders te transporteren. Er vindt
een verschuiving plaats van consumptiegoed naar ervaring. Alles tijd,
ruimte, diensten zowel als goederen krijgt een commerciële identiteit.
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Sommige producten zijn zo nauw verbonden met hun land van herkomst
dat ze een quasi-publieke rol gaan spelen. Maar er is sprake van een
subtiele, doch diepgaande verandering als belangrijke cultuurdragers
privatiseren. Air France slokt KLM op, hoewel de
overeenkomst zodanig is geformuleerd dat het
een huwelijk van gelijkwaardige partners lijkt. De
Koninklijke PTT wordt een volle zuster van TNT,
dat uitgerekend in Australië zijn hoofdkwartier
heeft. Deze grote openbare instellingen, de
vlaggenschepen der natie, veranderen in
winstbeluste ondernemingen, dochters van internationale conglomeraten.
Wat ooit een uitdrukking was van Nederlandse trots bijvoorbeeld de PTT
die de bloem van Nederland presenteert in de vormgeving van postzegels
en telefoonkaarten, of KLM met zijn langzaam vliegende zwanen en
zorgvuldig in het hemelsblauw gestoken stewardessen verdwijnt
eenvoudigweg of verwordt tot een cliché, dat vervolgens als
marketinginstrument wordt ingezet. De openbare instelling
vertegenwoordigt de staat; de private instelling tracht de smaak en de
levensstijl van zijn eigen markt te vertegenwoordigen.
Dit is de McKroket-strategie. De multinational McDonald's stemt zijn
internationaal gestandaardiseerde producten af op de lokale smaak. De
McKroket is McDonald's op z'n Nederlands. De geprivatiseerde
vaandeldragers van de Nederlandse cultuur hergebruiken de Nederlandse
emblemen als een marketingstrategie om de loyaliteit van hun klanten (het
hedendaagse woord voor burgers) vast te houden. Daardoor wordt ook de
Nederlandse vormgeving een middel in handen van mondiale
kapitalistische ondernemingen, teneinde het Nederlandse publiek aan zich
te binden. De Nederlandse vormgeving als marketinginstrument en als
kunstmatige uitdrager van Nederlandse waarden wordt net zo apart en
charmant als windmolens en tulpen.
Precies op het moment van deze diepe innerlijke onzekerheid ontplooit het
land een groot initiatief: het bouwen van kenmerkende ambassades in
wereldhoofdsteden. Ooit genoegen nemend met doorsnee-kantoorruimtes
gebruikt Nederland nu het ontwerp van nieuwe ambassades als een manier
om internationaal respect af te dwingen en het merk 'Nederland' een
steuntje in de rug te geven. (Onthoud dat het verlenen van een identiteit
aan iets door middel van vormgeving vaak een laatste wanhoopspoging is.)
Wat er ook in eigen land gebeurt, Nederland houdt de schijn op. Het
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ambassadeproject is pure egotripperij: het zeker stellen voor jezelf en de
rest van de wereld dat je er nog steeds bent en er nog steeds toe doet.
Hoofdstuk 6: Twee grote boeken
In de eerste vijf hoofdstukken van deze lezing wilde ik het beeld schetsen
van een optimistische vormgevingscultuur, die klaar stond en bereid was
om de grote uitdaging aan te pakken van de wederopbouw van Nederland,
leidend tot een supervormgegeven staat met steeds minder
manoeuvreerruimte. De volgende vijf hoofdstukken besteden aandacht aan
de hedendaagse reacties op die staat en de daarmee samenhangende
opkomst van een verlangen naar zelfexpressie.
Om die verschuiving van het publieke naar het
private domein nader te onderzoeken, wend ik
me nu tot twee grote Nederlandse boekwerken:
het telefoonboek uit 1977 van Wim Crouwel en
Jolijn van de Wouw en
het gedenkboek van
Irma Boom uit 1999
voor de Steenkolenhandelsvereniging (SHV). Ik
ben vooral nieuwsgierig naar de relatie tussen de
vormgever en het werk in twee totaal
verschillende omstandigheden: de een uitermate
publiek, de ander obsessief privé.
Het telefoonboek is wellicht het ultieme gebruiksvoorwerp, dat openstaat
voor iedereen en tegelijkertijd iedereen omvat. Zijn functie is duidelijk
omschreven en kan op eenvoudige wijze worden getest. Het sociale
contract tussen de vormgever en het publiek is helder en simpel: ik moet
een naam vinden; het cijfer moet leesbaar zijn, enz. De vormgever is
ongetwijfeld verantwoordelijk voor zaken als helderheid, leesbaarheid,
doelmatigheid van de productie, enz. In een telefoonboek wil je geen
persoonlijkheden of parodieën. Tot zover kan er niets misgaan. Dit alles
valt wonderwel binnen de definitie van Grafisch Vormgever:
probleemoplosser; informatiewetenschapper.
Maar ondanks de bewering van het tegendeel is het telefoonboek de
uitdrukking van een soort ideologie: Een geloof dat het goed was voor het
publiek om op een bepaalde manier te lezen, een typografisch estheticisme
vermomd als altruïsme. Onder de dekmantel van de neutraliteit laat de
vormgever zijn subjectiviteit gelden. Crouwel gebruikt bijvoorbeeld de
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beperkte reeks lettertekens van het lichtdrukprocédé om een alfabet van
uitsluitend onderkastletters te rechtvaardigen: een reeds lang gekoesterde
droom van modernistische vormgevers die de verschillende vormen van
hoofd- en kleine letters als onhoudbaar en onlogisch zagen.
Kunnen we vervolgens de rol van Irma Boom bij SHV begrijpen? Dit is het
bedrijf waarvoor Wim Crouwels Total Design in 1965 de oorspronkelijke
huisstijl ontwierp. De directeur van SHV gaf Nederlands beroemdste
boekenvormgeefster opdracht een speciaal boek te vervaardigen ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van het bedrijf. Tijdens een vijf
jaar durende samenwerking met een archivist wist Boom een verhaal te
destilleren uit een schijnbaar onontwarbare kluwen ruwe data. De
betekenis en de verhaallijn van het boek worden niet door woorden
bepaald, maar vrijwel exclusief door de volgorde van de pagina's en het
opduiken van beeldmateriaal, de basisinstrumenten van de vormgeving.
Het grote boek van Boom behoort tot een fundamenteel ander genre dan
het grote boek van Crouwel, en de rol die voor de vormgever is
uitgestippeld is in het ene geval zó anders dan in het andere dat voor beide
functies eigenlijk een andere naam zou moeten worden gevonden. Het
SHV-boek is een project voor één man, dat de macht van zijn bedrijf
weerspiegelt en in een zeer beperkte oplage is geproduceerd. (Met een
valse bescheidenheid, die typerend is voor Nederland, wordt het
extravagante vertoon van duurdoenerij door de beperkte oplage aan het
oog onttrokken.) Het boek maakt de handtekening van de vormgever tot
onderdeel van zijn identiteitsbepalende strategie. Het boek zegt: wij zijn
een verlicht bedrijf, we zijn rijk, en we kennen de waarde van iemand als
Irma Boom. Het bedrijf gebruikt de associatie met haar onbetwiste
virtuositeit om zijn eigen imago te bevorderen.
Het verschil tussen de twee boeken is volgens mij het verschil tussen een
super-Nederlands en een super-Amerikaans project. En het weerspiegelt de
verschuiving van het publieke naar het private domein. Maar in beide
gevallen heeft de associatie met de vormgever een betekenis. Hoewel
Crouwel in het telefoonboek verdwijnt, verplicht de PTT zich openlijk aan
de Moderniteit door het verband met Total Design. SHV maakt gebruik van
het aura van Boom en Boom ent haar identiteit op de inhoud van het SHVboek. (Crouwel zei in een interview dat een recent door Boom vormgegeven
boek over Otto Treumann 'in feite een boek over haarzelf was, en niet over
Otto Treumann.') Een boek dat zo groot en ingewikkeld is, en waarvan
iedere pagina door één persoon is vormgegeven, wordt vanzelf een soort
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autobiografie, met Boom als constante, spookachtige verschijning. Het is
niet ALLEEN MAAR een groot boek: het is een boek van Irma Boom. De
vormgever brengt als auteur een identiteit in, maar wellicht ook een
sterrenstatus.
Hoofdstuk 7: De mannen (en vrouwen) van de Organisatie
Ik kom later nog terug op die trend, waarbij de vormgever een gastoptreden
in het werk verzorgt. Maar eigenlijk denk ik dat die gevallen waarin
openlijk wordt gerefereerd aan de auteur/vormgever uitzonderingen zijn.
In Nederland gelden speciale omstandigheden en de Nederlandse
vormgever heeft een conflictueuze verhouding met de notie van het
auteurschap (op dezelfde wijze als waarop de Nederlanders problemen
lijken te hebben met ambitie en autoriteit.) Enerzijds is er het verlangen
om zich uit te drukken, en anderzijds is er sprake van morele
rechtlijnigheid en bescheidenheid. Deze mix van tegenstrijdigheden lijkt de
oorzaak van een reeks uitzonderlijke gedragingen.
Ter verzachting, of op z'n minst ter maskering, van de ambitie en het ego
die de noodzakelijke ingrediënten van het auteurschap vormen, stelt de
Nederlandse vormgever zichzelf niet als schepper op, maar als degene die
onweerlegbare economische, juridische, tekstuele, demografische en
maatschappelijke krachten ordent en tot hun onontkoombare conclusie
volgt. Door middel van deze techniek weet de vormgever de sterrenstatus
te vermijden, anonimiteit voor te wenden en de rol van systeemmanager
op zich te nemen.
Deze tweeledige structuur met aan de ene kant het verlangen zich uit te
drukken en aan de andere kant het streven naar rationaliteit is al aanwezig
in Crouwels beschrijving van een rationeel vormgevingsproces: 'De inhoud
bepaalt de vorm, het lettertype, het formaat, de omslag, het bindwerk.
Iedere opdracht kan worden verdeeld in verschillende, onderling
verbonden factoren. Bij iedere opdracht moet je die factoren als het ware
uitzetten langs een horizontale en een verticale as, een touwtje spannen
langs de aldus verkregen punten en kijken waar dat je naartoe leidt.' (Wim
Crouwel, 1961) Het beeld van de matrix is meedogenloos en de uitkomst
absoluut. Let op de passiviteit, de onderwerping aan de data. Je hoeft alleen
maar af te wachten en te kijken waar de data je heenvoeren. Zijn
experimenten met het vormgeven van letters zijn gebaseerd op dezelfde
formule. Hij zet het systeem op, maar volgt het dan slaafs naar een of
andere logische conclusie.
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Deze nuchterheid, dit soort hyperpragmatisme, deze vrijwillige
onderwerping aan de almacht van het diagram is aanwezig in tal van
voorbeelden van Nederlandse vormgeving. Wellicht komt de strategie voort
uit een natuurlijke reactie op een land, waarvan iedere centimeter
onderworpen is aan van tevoren vastgestelde regels. Maar de gebouwen
van architecten als MVDRV, en hun begeleidende documentatie en het
rotsvaste vertrouwen in het zogenoemde 'datascape,' rekken dit
Nederlandse rationalisme op tot absurde en zelfs parodiërende resultaten.
Op basis van onderzoek en analyse vormt zich een diagram en uit dat
diagram komt een gebouw voort. De vormgevers worden afgeschilderd als
toeschouwers of objectieve wetenschappers, die met een wreed genoegen
toezien hoe hun bizarre theorieën aanleiding geven tot nog bizardere
vormen. Zie ook het plan van Rem Koolhaas voor het Museum of Modern
Art in New York, dat de bestaande ruimtelijke ordening eenvoudigweg
benut als middel om tot een vorm te komen gekoppeld aan de titel:
'Architectuur zonder architecten.' Of de door
OMA spoedig te voltooien openbare
bibliotheek van Seattle, waarbij het specifieke
organisatiesysteem voor de collectie de basis
vormt voor het diagram waaruit het gebouw
is voortgekomen.
De criticus Thomas Daniell heeft het in zijn vergelijking van de methodes
van Japanse en Nederlandse architecten aardig verwoord: (parafraserend)
'De Japanse architect begint met een poëtisch concept en verfijnt het dan
totdat het praktisch uitvoerbaar wordt, en de Nederlandse architect begint
met een objectieve analyse en werkt die vervolgens uit in poëzie.' Die
Nederlandse gebouwen hebben een soort hardvochtige, voor zichzelf
sprekende lelijkheid. Natuurlijk zijn ze lelijk, want de huidige
omstandigheden leiden objectief gezien niet noodzakelijkerwijs tot
schoonheid. Schoonheid zou subjectiviteit impliceren. Feiten zijn feiten. Je
bouwt het gebouw dat uit de feiten volgt.
Misschien kunnen veel van de vreemde vormen van recente Nederlandse
gebouwen worden toegeschreven aan deze toewijding aan het diagram en
de ontheffing van verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit. Door het
traditionele Nederlandse pragmatisme met een stalen gezicht door te
voeren naar absurde extremen kan de vormgever nieuwe, volledig
onverwachte vormen ontwikkelen. Een aantal ontwerpen van Droog Design
dat al zoveel aandacht heeft gehad dat het die van mij niet meer nodig
heeft belichaamt dit absurdistische hyperrationalisme. De vormgever blijft

Premsela
Stichting voor
Nederlandse

Lezing Michael Rock
Pagina 19

Vormgeving

het systeem gewoon toepassen totdat de vorm in al zijn vreemdheid
tevoorschijn komt.
Deze strategie van het ontlopen van het auteurschap lijkt aanleiding te
hebben gegeven tot het enthousiasme voor het generieke, het gerecyclede,
het al gedane, het ondertekende, het al bestaande, waardoor het
hedendaagse vormgevingsdebat wordt gedomineerd. Een groot deel van de
recente Nederlandse vormgeving lijkt erop uit te zijn iedere notie van een
door een vormgever toegevoegde subjectiviteit uit te wissen. Neem het
hergebruik door Pascale Gatzen van gefotografeerde kleding. Door iets
bestaands te kopieëren, niet van het origineel maar uit een advertentie, het
opnieuw te vervaardigen, te fotograferen en er vervolgens opnieuw mee te
adverteren, trekt ze de oorsprong van het bewuste voorwerp in twijfel. Is
het haar werk? Klavers & Engelen maken van een eenvoudige heroriëntatie
een vervreemdingsstrategie. Of het textiele werk van Hella Jongerius,
getiteld 'Repeat,' dat gebruik maakt van reeds bestaande, traditionele
textielpatronen, die op een merkwaardige manier tegenover elkaar of over
elkaar heen worden gezet. Of het project van Experimental Jetset, dat het
werk van een voorgaande generatie 'sampled', waarbij de stijl ontdaan
wordt van alle mogelijke politieke associaties. Of het gebruik door het
tijdschrift Archis van 'gevonden' typografische
stijlfiguren, waardoor iedere behoefte aan
subjectiviteit verdwijnt en de vormgevers
ontheven worden van hun veronderstelde
verantwoordelijkheid voor het scheppen van een
duidelijke, unieke identiteit (zo meteen meer
daarover.)
Hoofdstuk 8: De auteur als toegevoegde waarde
Maar als het een kenmerk van Nederlandse vormgeving is om in data of in
een systeem te verdwijnen, en op z'n minst een gebrek aan echte ambitie
of subjectiviteit voor te wenden, dan is er ook een ontwikkeling waarin de
vormgever een centrale rol op zich neemt als personage in zijn of haar
eigen werk. Daarin wordt onderzocht hoe de behandeling van een bepaald
materiaal wat Jan van Toorn het kritisch perspectief zou noemen tot een
soort auteurschap uitgroeit.
Veel vormgevers hebben de notie van het auteurschap enthousiast
omarmd, in de hoop een graantje van het gezag mee te pikken dat van
oudsher aan auteurs wordt toegeschreven. Maar vormgevers hebben over
het algemeen het idee van de auteur vervormd tot een machtsstrategie:
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een manier om de zeggenschap over hun projecten los te wrikken van de
uiteenlopende krachten die uit zijn op het beperken van hun macht. Het
gebruik dat vormgevers van het begrip maken brengt het auteurschap
meestal in verband met een soort kunstzinnige zelfexpressie. Maar ik ben
niet zozeer geïnteresseerd in pogingen het belang van de vormgever terug
te winnen via de toepassing van aan het auteurschap ontleende
beginselen, maar meer in pogingen om erachter te komen hoe de persoon
van de auteur (die altijd wordt gefictionaliseerd) zich vermengt met een
identiteitsbepalende strategie.
(In alle gevallen is het van belang te onthouden dat wanneer ik het begrip
'auteur' hanteer, ik nooit aan de schrijver refereer, maar aan het fictieve
personage dat een groot scala aan uiteenlopende teksten moet verenigen.
De auteur is een functie, een handelsvoorwaarde.)
Dumbar kon worden gezien als de belichaming van één model van de
vormgever als auteur, leidinggevend aan een legertje ondergeschikten om
aldus zijn stempel op een zo groot mogelijk doek te zetten. Dumbar in feite
NIET Dumbar zelf, maar zijn studio schept werk dat door Dumbar is
gesigneerd. Dumbar stáát voor het werk, geeft het een publiek gezicht en
een identiteitsbepalende 'persoonlijkheid'. Irma Boom lijkt in haar werk
voor SHV een ander model te vertegenwoordigen, waarin de vormgever de
hulpmiddelen van de vormgeving gebruikt om betekenissen te genereren.
Recenter werk houdt zich op nog complexere en subtielere manieren met
het onderwerp bezig.
Een alom bekend voorbeeld van de gefictionaliseerde
auteur kan worden ontdekt in Jop van Bennekoms uit
een innerlijke noodzaak voortgekomen 'Re-Magazine.'
Jop van Bennekom verbindt zijn tijdschrift dat hij begon
als een schoolproject op de Jan van Eyck Academie aan
een typisch Nederlandse aanpak: een conceptuele
houding vol zelfironie en zelfkritiek. Door de
overduidelijke vorm van een tijdschrift, dat is gewijd aan
zijn persoonlijke interesses, voorkeuren, bezittingen,
vrienden, levensbepalende gebeurtenissen, enz. stelt Jop van Bennekom
zich tegelijkertijd op als schepper en als onderwerp van het tijdschrift. Het
tijdschrift brengt een fictief personage voort de vormgever Jop van
Bennekom die zich in ieder onderdeel van het project manifesteert. Zelfs
als de status van Jop van Bennekom verandert van enig eigenaar in die van
eindredacteur, of als het onderwerp van een specifiek nummer ertoe leidt
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dat één bepaald individu wordt belicht, treedt Jop van Bennekom op als
auteur èn als onderwerp van een zeer autobiografisch project.
Ik wil even terugkeren naar één project om dat wat nader te bekijken: het
tijdschrift Archis en zijn omvorming van een nogal rechttoe rechtaan,
analytisch ingesteld blad voor de beroepsgroep der architecten in een
internationaal tijdschrift over vormgeving, waarvan het onderwerp
toevallig architectuur is. (Omdat het tijdschrift onlangs opnieuw werd
bekroond met de Rotterdamse Vormgevingsprijs, denk ik dat we veilig
kunnen aannemen dat het een voorbeeld is van iets dat door sommigen
wordt beschouwd als het 'beste van de hedendaagse Nederlandse
vormgeving.')
Hoewel de kern van het tijdschrift nog steeds bestaat uit artikelen,
recensies, kritieken en redactioneel commentaar, (Ik bied u Archis aan)
heeft Archis ook een andere stem die spookachtig tussen de artikelen
opduikt, keuzes biedt, informatie verzamelt, vragen stelt en grapjes maakt.
Maar wiens stem is dat? Die van de eindredacteur? De vormgevers? Een
spook dat rondwaart in zijn pagina's? Wie is de 'ik' van Archis?
Omdat die stem zo te zien niets van doen heeft met de
informatieoverdracht de artikelen en andere zaken die de kern van het
tijdschrift vormen lijkt het op het eerste gezicht een Van Toorn-achtige
afleidingsstrategie. De vormgevers geven hun mening weer door het
materiaal op een bepaalde manier te presenteren. Maar de manier waarop
dat gebeurt heeft niets van het verlangen van Van Toorn naar sociale
hervorming of politieke agitatie. De stem van Archis is die van de hofnar:
het gaat over rijkdom, plezier, ironie, humor, d.w.z. het gaat om inhoud en
nuancering met een toegevoegde waarde.
Archis stimuleert de relatie tussen auteur en
lezer door middel van een reeks specifieke
ingrepen. De stem stelt rechtstreeks vragen,
laat lege plekken open die moeten worden
opgevuld, biedt formulieren aan die
teruggefaxt kunnen worden, schrijft over
andere teksten heen en steekt te pas en te
onpas zijn kop op. (En de stem kan gekmakend zijn, zoals een irritante
vriend die over je schouder meeleest en ongevraagd commentaar geeft.)
Sommige pagina's zijn geperforeerd om een door de lezer aan te brengen
veranderbaarheid te suggereren, alsof de gepresenteerde vorm slechts één
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mogelijke incarnatie betreft en niet het eindstadium. Zij vraagt zo om haar
eigen verminking.
De stem van Archis beweegt het blad van de 'auteurstekst' in de richting
van de 'lezerstekst'. Door lezers ertoe aan te sporen letterlijk de lege
plekken op te vullen, betrekt de auteur van Archis hen bij de vormgeving
zelf. Dit gebaar culmineert in de recente stap naar publieksevenementen,
die een volledig op de gebruiker gericht forum suggereren, waarbij de
inhoud nadrukkelijk is toegespitst op een publiek dat zich op een
specifieke tijd op een specifieke plaats bevindt, terwijl de auteur van
Archis de rol van de concertmeester op zich neemt.
En dan dit nog. Tijdens mijn bezoek aan de recente tentoonstelling van
AMO/OMA in de Neue Nationalgalerie van Berlijn werd ik door deze figuur
begroet. Kunstenaar Tony Oursler vervaardigde een speciale Rem
Koolhaas-pop voor de tentoonstelling. Koolhaas kan op verschillende
niveaus worden 'gelezen,' als letterlijke auteur of als samenvoegende
figuur een circusdirecteur die de krachten van een breed, gedecentraliseerd
en internationaal gezelschap artiesten samenbrengt en onder zijn naam
verenigt. Ourslers beeld van Koolhaas zweeft als een spook boven een
rottende berg vuilnis en kapotte vormgevingselementen en leest telkens
opnieuw zijn artikel 'Junk Space' voor. De Koolhaas-pop is een
eeuwigdurend optreden van een beroemdheid die onafgebroken zijn
bekende, van een specifieke identiteit voorziene retoriek uitspuwt.
Hoofdstuk 9: Niet opvallen
Naar goed Nederlands gebruik doft niemand zich op voor een publiek
optreden. De Nederlandse auteur maakt ongeschoren en informeel zijn
entree. Zijn of haar verschijning is vrijwel altijd omgeven met ironie en
zelfspot. Er lijkt een nauwe samenhang te bestaan tussen de opkomst van
de auteur en de subjectiviteit, en het verdwijnen van de vormgeving.
Maar wat was de drijvende kracht achter die verschuiving naar 'niet
vormgegeven vormgeving' in de jaren negentig, en de daaraan gepaard
gaande internationale doorbraak van de Nederlandse vormgeving? Hoewel
het voor een deel aantoonbaar draait om een reactie op de gladheid van de
jaren tachtig en vroege jaren negentig, draag ik één man, Joop van den
Ende, voor als de werkelijke inspiratiebron. Joop van den Ende is uiteraard
de geestelijke vader van het wereldwijde fenomeen Big Brother. Het
fundamentele uitgangspunt van Big Brother is dat spannende televisie het
resultaat kan zijn van het simpelweg bij elkaar in een huis plaatsen van
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een aantal onsympathieke types en het filmen van de daaruit
voortvloeiende spanningen.
Dit soort 'Reality TV' is in de Verenigde Staten en de hele wereld zeer
populair geworden. Televisieproducenten zijn er dol op, omdat het
goedkoop, makkelijk te maken, makkelijk in een serievorm te gieten en
vooral makkelijk in een lokaal jasje te steken is: vandaar het wereldwijde
succes van Big Brother. Big Brother bevredigt het onverzadigbare verlangen
om de vuile was van je buren aan een onderzoek te onderwerpen. Maar het
programma lijkt vooral in Nederland veel weerklank te ondervinden,
wellicht omdat het hele land een soort kunstmatige werkelijkheid is van
dicht opeengepakte buren, of doordat het concept gekenmerkt wordt door
een meedogenloze doelmatigheid. Het lijkt het 'geen dubbeltje teveel'credo van Zeeuws Meisje te belichamen.
Recent werk legt de nadruk op het banale: de gebieden die niet in
aanraking zijn gekomen met het Dumbarisme en de brede gebaren van de
overdreven vormgeving van de jaren daarvoor. Joep van Lieshouts AVLville
is een soort kunstmatige 'Reality TV.' Het werk lijkt te verwijzen naar de
gewone, toevallige voorwerpen van een 'tussenruimte', maar altijd met een
vleugje ironie. Toch is het eigenlijk een romantisering van de banaliteit. Dit
werk negeert de zakelijke, mondiale werkelijkheid van Philips, PTT of
Rabobank. De romantisering van de werkelijkheid richt zich op het
doorsnee-appartement, het vluchtelingenkamp, de verlaten kade en de
spreektaal van de amateur en de doe-het-zelver.
Diezelfde esthetiek wordt door bureaus als
KesselsKramer toegepast in campagnes voor
bijvoorbeeld Diesel en Ben. Hun eigen speelse,
grappige website belichaamt de gehanteerde
methodologie in feite op perfecte wijze. Daar
worden alle bekende clichés van het web uit de
kast gehaald, waar een nieuwe vorm van
schrijven aan wordt toegevoegd die deels verwijzing, deels verhaal en deels
theater is. Deze terloopsheid is uiteraard zo gigantisch gecultiveerd en
vormgegeven, dat het onmiddellijk herkenbaar is als Vormgeving met een
hoofdletter V. Niemand zal de grap ontgaan.
Maar de vraag luidt: heeft banaliteit een agenda? Komt er nog iets anders
uit voort dan het afstandelijke plezier van de vormgever? Is Nederland zo
volledig vormgegeven dat het enige dat overblijft het leveren van ironisch

Premsela
Stichting voor
Nederlandse

Lezing Michael Rock
Pagina 24

Vormgeving

commentaar op de daad van het vormgeven zelf is? Denkt er nog iemand
na over een soort maakbare samenleving of hebben we het allemaal
gewoon opgegeven? Is vormgeving eenvoudigweg een gratuite reactie
alleen maar werkwoorden en geen lijdend voorwerp? Alleen maar tegen
maar tegen wat dan? Let op deze uitspraak van Experimental Jetset:
'Wat we aan het postmodernisme te danken hebben, is het inzicht dat er
geen objectieve, neutrale of universele waarden bestaan. Maar dat
weerhoudt ons er niet van die waarden na te streven; dat is ons
modernistische erfgoed. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een soort
synthese van modernisme en postmodernisme; hoewel we streven naar
een Utopia, zijn we ons er volledig van bewust dat we dat Utopia nooit
zullen bereiken.'
Jakkes. Is het werkelijk hierop uitgedraaid: een puur, zoetsappig en
onschuldig cynisme?
We zijn er allemaal aan gewend geraakt te accepteren wat er ook gebeurt,
wie zich ook maar in het huis bevindt. Iedere week wordt iemand
weggestuurd, maar maak je geen zorgen: de hele santenkraam begint
volgend seizoen gewoon weer opnieuw. Het is maar een spelletje. Het is, na
twintig jaar van absoluut meedogenloze stijlveranderingen, alsof jonge
Nederlandse vormgevers zich naar binnen hebben gekeerd, nadat ze
jarenlang wegens hun gebrek aan politiek engagement zijn gehekeld door
hun jaren zestig-professoren. Het soort Nederlandse vormgeving dat nu
onze aandacht trekt, kent bijna altijd een laag vol humor en verwijzingen
die à la Experimental Jetset lijkt te zeggen: we geloven hier niet echt in,
maar laten we maar net doen alsof. Nog treffender is het dat de
Nederlandse vormgeving zich na een verleden van grote, stoutmoedige en
brede publieke initiatieven nog slechts lijkt te interesseren voor kleine
zaken. De vormgever laat zijn of haar blik op zoiets kleins en
onbetekenends vallen, dat het voorwerp een bijna mythische macht krijgt.
Ik dwaal nu even kortstondig af naar een
hedendaags identiteitsproject: Daniël van der
Veldens vormgevingsexperiment uiteraard door de
overheid gesubsidieerd ter ontwikkeling van een
identiteit voor Sealand, een verlaten
defensieplatform in de Noordzee waarop een
vorstendom is gevestigd. Wat de waarde van het
vormgevingsexperiment ook mag zijn het scheppen van een identiteit voor
een entiteit zonder inhoud, een pure 'dataspace' het duidt op een fatale
ontwikkeling: Nederlandse vormgevers hebben het vasteland opgegeven en
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hun aandacht buitengaats gericht, niet langer gelovend dat hun werk nog
effect kan sorteren in de 'echte' wereld. Misschien is er geen speelruimte
meer over in Nederland. Misschien vormt de 'maakbare samenleving'
louter de basis voor een wrede parodie.
Hoofdstuk 10: We zijn wat we eten
De productie en consumptie van diverse stijlen is zo aan versnelling
onderhevig en wordt zo breed verspreid door de media, dat trends en
contratrends zich gelijktijdig ontwikkelen. Actie en reactie zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is voor een deel het gevolg van
het feit dat jullie hier echt een vormgevingscultuur hebben, een cultuur
van experimenten, gesprekken en ontdekkingen.
Ik had deze lezing aanvankelijk de titel 'De Gekke Nederlanders ziekte'
willen geven, in een duidelijke verwijzing naar de Gekke Koeienziekte of
BSE. Deze ziekte, de gesel van Europa, zou optreden als koeien voedsel eten
dat de resten van andere koeien bevat. Als ons vormgevingsdieet wordt
beperkt tot het verorberen en kopiëren van de trends van vorige week,
lopen we ernstig gevaar aan een soortgelijk lot ten prooi te vallen.
Zoals ik aan het begin al zei, denk ik niet dat de Nederlandse vormgeving
zich beperkt tot Nederland. Dit gebeurt overal. Door de gunstige
omstandigheden lijkt het in Nederland alleen nog geprononceerder te zijn
dan elders. Onze fantasie wordt voortdurend beteugeld door de markt.
Daarom gebruiken we Nederland als een soort broedplaats en bestuderen
we nauwkeurig wat zich ongetwijfeld vroeg of laat ook op andere plekken
zal manifesteren.
Wellicht is dit een betere metafoor: ik vraag me af of we niet met z'n allen
in een zelfgegraven kuil zijn gevallen. Of misschien hebben we de
afgelopen twintig jaar dit ingenieuze fenomeen van een naar zichzelf
verwijzende vormgevingscultuur alleen maar ontwikkeld om ons te
realiseren dat wijzelf daarvan de ultieme slachtoffers kunnen zijn. Als het
tijd is om de knop om te zetten, wie voorziet dan de gevolgen?
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