Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode,
organiseert in samenwerking met het Zuiderzeemuseum
begin 2012 het symposium Me Craft – You Industry.
Onderwerp is de toekomst van de maakbare industrie.
De bijeenkomst bouwt voort op de tentoonstelling
NIJVER |heden, de evolutie van ambachten. Sophie
Krier, inhoudelijk redacteur van het symposium, voerde
een gesprek met één van de sprekers, kunstenaar en
kunsthistoricus Iftikhar Dadi. Aanleiding om hem uit te
nodigen was Dadi’s gastredacteurschap voor The Future
Is Handmade: The Survival And Innovation Of Crafts1,
dat in 2003 door het Prins Claus Fonds werd uitgebracht.
Gaandeweg het gesprek werd duidelijk welke verbanden
er zijn tussen Dadi’s kennis van ambachtelijke praktijken
in India en Pakistan en de insteek van het symposium
– namelijk nijverheid inzetten als grondstof voor het
werklandschap van de toekomst. Een verslag.

Iftikhar Dadi

in gesprek met

Sophie Krier

Zonder
industrie
geen
ambacht
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Collage, Schetsontwerp NIJVER|heden, Studio Makkink & Bey, 2010
Iftikhar Dadi: ‘Vissers kwamen op hun drooggelegde visgronden te
werken tussen de tarwe of in een fabriek als knopenmaker. De lokale
handel- en ondernemersgeest hervond zich in nieuwe vormen van
vakmanschap met nieuwe gereedschappen.’

Speelgoed naaimachines, Pakistan
Iftikhar Dadi: ‘De naaimachine is vergelijkbaar met de
3D-printer in de zin dat de naaimachine een manier was om
dingen te maken. Het is in feite een industrieel object dat
ambacht maakt.

Iftikhar Dadi Destijds was het een beetje als een
provocatie bedoeld. In die tijd werkte ik aan
mijn promotieonderzoek aan de afdeling Kunstgeschiedenis van de Cornell University (VS), en ik
wilde meer te weten komen over de wijze waarop
artistieke praktijken ontstonden in Zuidoost-Azië.
Eén van de kenmerken van deze ontwikkeling is dat
zij vorm kregen in nauwe verbinding met ambachtelijke praktijken. Om dit te begrijpen, moesten we
kijken naar het kolonialisme en de industriële revolutie. Er is geen ambacht zonder industrie, niet? Ik
zie het zo: voorafgaand aan de industriële revolutie
was in principe alles ambacht, en in die zin was er
geen ambacht zoals we dat nu kennen. Het was toen
de enige manier waarop objecten worden gemaakt.
In plaats van te verdwijnen verscheen ambacht juist.

Sophie Krier De reden dat ik u graag in dit stadium
van mijn onderzoek wilde spreken, is dat de
tentoonstelling NIJVER|heden een vergelijkbare
invalshoek heeft op ambacht als de uwe in The
Future Is Handmade. U benadert ambacht als een
beweeglijke praktijk die zich kan verbinden met het
heden en het verleden, het lokale en het mondiale.
Ik ben nieuwsgierig of u vandaag de dag nog achter
de titel staat.
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Er is sprake van een relatie tussen een ambachtelijke praktijk
en een werktuig; het speelgoed is het product van deze
complexe dynamiek.’

vorm van de Arts-and-crafts beweging2, een artistieke uitvlucht tegen de ‘horror’ van de industriële
revolutie. Ambacht werd, voor mensen als William
Morris (1834-1896, utopist, ontwerper en geestelijk
vader van die beweging), de plek waar je iets
prachtigs met de hand kon maken dat uitdrukking
gaf aan iemands bestaan. Wat je daarentegen in de
koloniën zag gebeuren, was dat de Britten vasthielden aan de behoudende en historiserende functies
van ambacht. Ook vond er een gigantische economische verschuiving plaats, zoals de verplaatsing
van de textielindustrie in Manchester naar India,
wat een groot verlies van banen en afzetmarkten in
Manchester veroorzaakte. Het idee was om zo snel
mogelijk te industrialiseren, deels door te investeren
in zware industrieën, deels door het ambacht nieuw
leven in te blazen.

Iftikhar Dadi Voor de Britten werd ambacht, in de

Sophie Krier Hoe verhield zich dat tot de Arts-andcrafts beweging?
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Speelgoed riksja, Pakistan
Iftikhar Dadi: ‘De Pakistaanse riksja is een aanpassing van
de Vespa scooter. Meestal zijn de riksja’s door hun eigenaren
versierd. In de vervaardiging zijn ambacht en industrie met

elkaar verweven (industrieel vervaardigde motor, aangepaste
romp, handgemaakte interieur). In de riksja worden
technologie en vakkundigheid aangewend om een lokale
beeldtaal te ontwikkelen.’

Het kan een kopie zijn van Chinees speelgoed.
Maar het kan ook een ontwerp zijn dat geënt is op
lokale gebruiken. Je moet je realiseren dat je in die
context op een erg laag economisch niveau werkt.
Er is bovendien geen sprake van ‘branding’. Je
maakt een verfstof en je buurman maakt er meteen
verschillende variaties van. Sommige handelaren
gaan van deur tot deur en verkopen drie soorten
riksja’s. Dit systeem problematiseert veel van de
punten waarover ik eerder sprak, in relatie tot de
zogenoemde scheiding van industrie en ambacht:

Iftikhar Dadi Het speelgoed is van velerlei origine.

Sophie Krier Hoe werkt zo’n informele economie?
Hoe komen ontwerpen zoals de naaimachine en
de riksja in beginsel op de markt, en hoe worden
de tekeningen en de mallen vermenigvuldigd en
gedistribueerd?

naaimachines. Die roepen vragen op over hun oorsprong, productie, variatie en relatie tot de globale
markt. Dat maakt ze voor mij zo interessant. Het is
bijzonder goedkoop speelgoed. Ze kosten niet meer
dan twee of drie roepies, een paar dollar centen! Ze
worden voornamelijk door arme kinderen gekocht
– rijke kinderen kiezen voor duur, of geïmporteerd
speelgoed. Vanwege de extreem lage verkoopprijs
zit er dus ook een zeer kleine winstmarge op deze
producten. Wat je ook ziet is dat het speelgoed voor
een groot deel bestaat uit plastic afval uit de geïndustrialiseerde landen dat naar India en Pakistan
is gestuurd en daar gerecycled wordt. Dat verbindt
deze ambachtelijke productie met wereldwijde
bewegingen. Bovendien zijn de werkplaatsen waar
dit speelgoed geproduceerd wordt, een soort lichtgewicht fabrieken, die in een informeel netwerk van
verkopers, koeriers en toeleveranciers functioneren.
Omdat er geen copyright op het speelgoed zit, kun
je vaak niet eens traceren waar het vandaan komt.

Iftikhar Dadi Denk aan de speelgoed riksja en

Iftikhar Dadi Er zaten wel wat haken en ogen aan.

Bijvoorbeeld dat als je stroom gebruikte, je geen
ambachtelijk maar een industrieel bedrijf was.
Hetzelfde gold voor het tewerkstellen van meer dan
een bepaald aantal mensen. Het waren zeer problematische pogingen – het systeem werkte zodanig
dat als je een ambachtelijke fabrikant was, je meer
flexibiliteit had op het gebied van arbeid en belastingen. Wat er dus gebeurde was dat veel industrieën
claimden dat ze ambachten waren. Bijvoorbeeld
een hightech fabriek die huishoudelijke apparaten
produceerde, maar in handen was van een familie
die het bedrijf leidde zonder hiërarchische verhoudingen – zoals de slager of smid hier om de hoek.
Als je kijkt naar de wijze waarop deze fabrieken
in India georganiseerd waren, zie je dat ze zich
vermengden met de informele sector: het formele
kon niet bestaan zonder het informele. Het verschil
tussen ambacht en industrie is dus niet makkelijk te
bepalen: er is een ideologische en juridische scheiding. Maar mijn interesse gaat uit naar de praktijk,
hoe het tegenwoordig werkelijk is georganiseerd.

Sophie Krier Kunt u daarvan voorbeelden geven?

Sophie Krier Verliep dat vlot?

22

23

L’Artisan Électronique, Unfold i.s.m.Tim Knapen, 2010
Iftikhar Dadi: ‘Aan mijn universiteit onderzoeken we
momenteel de capaciteiten en mogelijkheden van deze
technologieën. Ik verwacht dat deze ideeën vooral invloed
zullen hebben op de D.I.Y. beweging. In landen als India en
Afrika zullen praktische dingen waar mensen een directe
behoefte aan hebben de voorrang krijgen.’

Verhoudingsgewijs is de zwarte markt in India veel
omvangrijker. Het is aan kritische denkers om druk
te zetten op de wijze waarop de term piraterij
wordt gedefinieerd. Ook westerse multinationals
en beleidmakers hebben hier een gigantische
invloed op.

Iftikhar Dadi Piraterij heeft invloed op beide kanten.

Sophie Krier Kun je stellen dat piraterij in India
vooral de consumptiekant treft en de productiekant
buiten schot blijft?

interessant. Als we in de VS praten over piraterij
bedoelen we het illegaal downloaden van muziek
of films. Maar heb je het over piraterij in India,
dan spreek je vooral over een vorm van informele
productie. Piraterij gaat hier niet over het illegaal
downloaden of het nabootsen van merken die de
markt domineren, aangezien tachtig procent van
de economie uit de informele sector bestaat, waar
copyright sowieso problematisch is. Ravi Sundaram
bespreekt hoe mediapiraterij verschillende betekenissen inneemt in landen als India.4 Het genereert
in feite een nieuwe infrastructuur die voorziet in
lokale behoeften, maar tegelijkertijd marginaliseert het de lokale productie ten opzichte van de
mondiale economie. Het is een zeer gecompliceerd
vraagstuk, maar het biedt ook ruimte aan denkers
en makers om in te grijpen.

Iftikhar Dadi Het idee van open design is geweldig

Sophie Krier Deze revolutie wordt ook wel de
desktop revolutie genoemd – de verwachting is dat
iedereen binnenkort een 3D-printer thuis heeft
staan. De ontwerpers bepalen zelf waar hun grenzen
liggen, ze zijn niet langer afhankelijk van de hun

bestuderen en te actualiseren via studiebeurzen,
tentoonstellingen of symposia zoals jij nu organiseert. Een andere wijze die sterk in opkomst is,
wordt geïllustreerd in een van de afbeeldingen die je
mij toestuurde, de zelfgebouwde 3D-printer. Ik las
recent een artikel in The Economist over de gevolgen
van 3D-printen. Het sluit goed aan bij mijn artikel
over speelgoed omdat het de decentralisatie van
ontwerpen en productie behandelt. We bevinden
ons, in zekere zin, in een nieuwe industriële revolutie.

Iftikhar Dadi Een manier is om het begrip te

Sophie Krier Wat moeten we doen om ambacht in
de hedendaagse context te begrijpen?

vormen aannemen. Praat je bijvoorbeeld vandaag
de dag in de VS over ambacht, dan heb je het over
mensen die werken met klei of glas en zelf dingen
maken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar ambacht
in Afrika of India, gaat het niet over individualiteit.
Dit heeft opnieuw te maken met de wijze waarop
we het begrip benaderen. Doen we dat vanuit het
perspectief van de negentiende of dat van de eenentwintigste eeuw?

Iftikhar Dadi Ja, en deze scheiding kan verschillende

ding tussen ambacht en industrie aan – bedoelt u
dat de ene een categorie voor de ander creëert?

Sophie Krier U haalde net de (theoretische) schei-

ontstaan die in zekere zin al aan de orde waren in
een land als India. Maar er zijn ook verschillen.
Bij gebrek aan arbeidsrecht kun je gemakkelijk
uitgebuit worden.

Iftikhar Dadi Ik zie momenteel inderdaad vragen

Sophie Krier Wanneer u het heeft over het ontbreken
van copyright, winstmarges en merken, dan denk ik
aan open design.3

richten in Europa, kunnen we dan lering trekken uit
de wijze waarop informele economieën in landen
zoals India functioneren?

Sophie Krier Als we het werklandschap willen herin-

als je denkt aan ambacht zou je niet snel aan plastic
denken, toch? En de kleine werkplaatsen waar dit
speelgoed gemaakt wordt – zijn dat ambachtelijke of
industriële productieprocessen?

Sophie Krier Kunt u zich een industrieel landschap
voorstellen waarin ambacht, als supplement, de
standaard is geworden?

Iftikhar Dadi Ik zie dit in een tandem samengaan

industrie niet als een tegenstelling; soms is het

Iftikhar Dadi Ik zie de relatie tussen ambacht en

Sophie Krier U bedoelt dat deze kleinschalige
productieprocessen als satellieten van grootschalige
industriële processen kunnen opereren?
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niet beantwoorden. Het supplement bestaat bij
gratie van het industriële proces. We zullen niet
terugkeren naar het tijdperk waarin iedereen aan
de lopende band werkt, zoals in de autofabrieken
van Ford. Economisch gezien leven we in een veel
meer gediversifieerd systeem. Maar het voorbeeld
van de riksja geeft aan dat de zware industrie van
fundamenteel belang blijft.

Iftikhar Dadi Theoretisch gezien kun je die vraag

vijandig, soms coöperatief. In mijn interpretatie
functioneert ambacht tegenwoordig als een supplement van de industrie. Voor de Franse filosoof
Jaques Derrida is een supplement iets dat secondair
lijkt, maar altijd in staat is om het primaire te
overwinnen.5

omringende gereedschappen. Ook zoekt dit project
naar alternatieven voor het industriële lopende
band-model; de techniek van rapid manufacturing
maakt vraaggestuurde productiemethodes,
dynamische distributienetwerken en actief gebruik
mogelijk.

met het zogenoemde Fordistisch productiemodel
genoemd naar autofabrikant Henry Ford (18631947); hij introduceerde productie op massaschaal
via de lopende band en automatisering binnen een
hiërarchische en bureaucratische organisatie.

versterken. Dat maakt het tot een mooi experiment. Ze zien
er nogal clean uit, niet? Hoe flexibel is dit design in relatie
tot hoe het eruitziet?’

Studio FormaFantasma, Autarchy, 2010
Iftikhar Dadi: ‘Dit zijn dingen die gemaakt zijn van materiaal
dat je overal kunt vinden; het kan zelfredzaamheid
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Studio Glithero, Blueware, 2010
Iftikhar Dadi: ‘Omdat het blauw is, verwijst het voor mij naar
Delfts blauw of Chinees exportkeramiek. Dit is een artistiek
project dat voor mij veel betekenissen heeft. Het refereert
aan de vroege technieken van de fotografie, maar heeft
ook te maken met problemen rondom classificatie in de

negentiende eeuw. Noties van onkruid versus cultuur lopen
ook door dit project. Ik denk dat dit project een vruchtbaar
artistiek onderzoek is, maar ik weet niet goed hoe we het
kunnen zien in relatie tot een industrieel proces.’

Noten
1 Halasa, M. en E. van der Plas, The Future is Handmade:
The Survival and Innovation of Crafts (Prins Claus Fonds
voor Cultuur en Ontwikkeling 2003).
2 De Arts-and-crafts beweging ontstond in de tweede helft
van de negentiende eeuw in Engeland als verzet tegen de
industriële revolutie en uit afschuw van de goedkope en
lelijke massaproducten uit het Victoriaanse tijdperk.
William Morris was de voornaamste vertegenwoordiger
van de beweging.

Sophie Krier Mijn laatste vraag. Kunt u samenvatten
waar volgens u de waarde van ambacht in schuilt
vandaag de dag?

Iftikhar Dadi Het is enorm gecompliceerd, zeker
in de context van de VS. In Europa gaat het er
misschien iets anders aan toe.

Sophie Krier En dat beeld wordt op zijn beurt weer
geromantiseerd…

Iftikhar Dadi Ik heb veel moeite met het hele D.I.Y.
vraagstuk. Moeten we het verheerlijken of moeten
we het zien als een industriële aftakeling? Enerzijds
geloof ik er sterk in, anderzijds is het voor veel
Amerikanen ook een manier om betrokkenheid
bij de wereld te vermijden. Het is een vorm van
Amerikaans ‘exceptionalisme’. Dit ben ik. Ik maak
mijn eigen dingen. Verder wil ik niet kijken. De
keerzijde is dat D.I.Y. een direct gevolg is van de
economische crisis. Je ziet dat veel mensen werkloos
zijn geworden, in trailers wonen, hun eigen auto
repareren.

Sophie Krier U gaf aan, in relatie tot het project
Autarchy, dat prestige tijdens schaalvergroting een
obstakel zou kunnen zijn. Hoe verhoudt dit zich tot
het Do It Yourself (D.I.Y.) vraagstuk?

Het zal voor Amerikanen en Europeanen misschien
minder zichtbaar worden, omdat dit soort werk
veelal aan de andere kant van de wereld gebeurt.
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3 Zie Open Design Now, Why Design Cannot Remain
Exclusive (Bis Publishers 2011).
4 Sundaram, R., Pirate Modernity: Delhi’s Media Urbanism
(Routledge 2010).
5 Derrida, J., Of Grammatology. Translated by Gayatri
Chakravorty Spivak (Johns Hopkins University Press 1997).

Symposium Me Craft You Industry
Het symposium over de maakbare toekomst van
industrie en werklandschap vindt begin 2012 plaats
in het Zuiderzeemuseum.
Sprekers zijn onder andere filosoof Peter Sloterdijk
(o.v.b.), Iftikhar Dadi, Fiona Raby, (Dunne & Rabi,
Royal College of Art) en Jurgen Bey.
De voertaal is Engels.
Meer informatie: www.premsela.org

/

Biografie Iftikhar Dadi
Iftikhar Dadi is kunstenaar, curator en gepromoveerd kunsthistoricus. Hij schreef diverse academische stukken waaronder het boek Modernism and
the Art of Muslim South Asia. Als curator stelde
hij onder andere Unpacking Europe samen voor
Museum Boymans van Beuningen. Dadi is eveneens
associate professor aan Cornell University Ithaca
New York en hoofd van de afdeling Fine Arts.

negentiende eeuw en als we dit niet erkennen,
zullen we de werkelijke problemen niet herkennen,
en ook niet in staat zijn om het begrip opnieuw te
definiëren. Als we ambacht gaan begrijpen als iets
dat zich voorwaarts ontwikkelt, dan kunnen we er
niet over blijven spreken als iets dat slechts aan het
verleden refereert. We moeten inzien wat de
implicaties zijn van de termen ambacht en industrie, voordat we ze verder omschrijven. We staan
nu voor de spannende uitdaging om het ambacht te
definiëren en te verbeelden als een praktijk die de
dominante productiewijze onderbreekt en nieuwe
productievormen van de toekomst genereert.

Iftikhar Dadi Ambacht is een constructie uit de
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100% Sap,
Sap Raw Color, 2007. Door diverse groenten te assembleren
worden natuurlijke drukinkten verkregen.Uit de tentoonstelling
NIJVER|heden, samengesteld door Studio Makkink & Bey in het
Zuiderzeemuseum. Foto: Raw Color
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