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zameling stadstaten en landen met exotische dubbele
namen als Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg en
Mecklenburg-Vorpommern, landen die onderling
enorm kunnen verschillen, zodat je in Hamburg niets
hebt aan opgedane ervaring in München. De steden
liggen aan de rand, in het midden is er heide. Beschaafde
landen hebben een centrum, maar Duitsland is versnipperd, middelpuntvliedend, ontoegankelijk en eigenlijk
een raar land.

of city-states and regions with exotic double-barreled
names – Saxony-Anhalt, Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern – areas that often differ
enormously from each other, meaning an experience
you had in Munich will do you no good at all in Hamburg.
The cities are at the edges; in the middle is heath.
Civilised countries have centres, but Germany is fragmented, centrifugal, inaccessible. A strange country,
in fact.

02 …en het verschilt echt te veel van Nederland

02 … and it’s really too different from the Netherlands
The cultural difference with this country is simply
too great. Germans who have worked together for years
stubbornly continue to call each other Sie, but God du.
When they say Fünf minuten früh ist Pünktlich, they mean
it: if twenty Germans arrive somewhere exactly on time,
nineteen of them will listen gravely to a long-winded
explanation by the twentieth. Until, that is, they give
themselves over to beer and loud singing: then you’re
suddenly expected to be a Feierbiest too. Everyone sits
at long tables, and no one’s in a hurry.

Het cultuurverschil met ons land is gewoon te
groot. Duitsers die jaren samenwerken zeggen hardnekkig u tegen elkaar, maar wel du tegen God. Fünf minuten
früh ist Pünktlich en dat menen ze: als ergens twintig
Duitsers precies op tijd aankomen is het heel gewoon
dat negentien mensen ernstig gaan luisteren naar een
langdradige redevoering van nummer twintig. Tot men
zich overgeeft aan bier en luid gezang: dan wordt er
plotseling van je verwacht ook een Feierbiest te zijn.
Men zit dan aan lange tafels en niemand heeft haast.
03 In Duitsland spreken ze Duits

Deutschland
verweigerungs
strategien
Ontwerpers die geen zin hebben om naar
Duitsland te gaan, hebben steeds vaker iets
uit te leggen. Het grensverkeer met de buren
zwelt aan. Premsela vroeg Bart Hofstede,
cultureel attaché in Berlijn, om een bijdrage.
Hij geeft acht argumenten voor wie weigert
naar Duitsland te gaan.
Door Bart Hofstede

01 Duitsland is een raar land

Het is ons buurland, Duitsland, maar wat is het
land groot… en onduidelijk… Duitsland is een ver-

Designers who don’t feel like going to Germany
increasingly have to explain themselves. Border
traffic between the Netherlands and its neighbour is steadily growing. Premsela asked Bart
Hofstede, the Dutch cultural attaché in Berlin,
to comment. Here, he provides eight arguments
for those who refuse to go to Germany.
By Bart Hofstede

01 Germany is a strange country
Germany is our neighbour, but it’s such a big place,
and it’s hard to understand. Germany is a collection
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De taal. Een goede reden om het land zorgvuldig
te mijden. Toegegeven, Duitsers smelten als wij Nederlanders hun taal verhaspelen en geven ons ein Holländerbonus… Maar zelf volharden ze in ellenlange Duitse
zinnen met het werkwoord steevast aan het eind, wat de
communicatie onmogelijk maakt. De meeste opdrachtgevers zijn verstaanbaar Engels niet machtig, inclusief
de minister van Buitenlandse Zaken.
04 Duitsers, die kennen ons al

Geen van onze buren heeft zo veel belangstelling
voor ons als de Duitsers, en weet zo veel over ons.
Duitsers liggen op onze stranden, kopen onze voetballers, dansen op onze DJ’s, vertalen onze romans – aanzienlijk meer dan andersom. De topontwerper bij BMW,
Adrian van Hooydonk, is een Nederlander; een lange rij
architecten bouwt er, waaronder Koolhaas, Van Egeraat
en Maas. Kristin Feireiss was directeur van het NAi.
Nee, verrast is men in Duitsland niet, een Nederlander
te ontmoeten.
05 Ik ga liever naar China

03 They speak German in Germany
The language – there’s a good reason to studiously
avoid the country. Granted, Germans melt when we
Dutch mangle their language and give us a Holländerbonus, but they themselves persist in speaking in interminable German sentences with the verbs invariably at the
end, making communication impossible. Most German
clients have no grasp of intelligible English, and that
includes the Minister of Foreign Affairs.
04 The Germans know us already
None of our neighbours take as much of an interest
in us as the Germans, or know so much about us. They
sunbathe on our beaches, buy our footballers, dance
to our DJs, translate our novels – considerably more than
the other way round. The top designer at BMW, Adrian
van Hooydonk, is a Dutchman; a lengthy list of our
architects builds there, including Koolhaas, Van Egeraat
and Maas. Kristin Feireiss was director of the Netherlands
Architecture Institute. No – no one in Germany is
surprised to meet a Dutch person.

Een vergeten wijsheid: het is beter een kleine vis
in een grote vijver te zijn, dan een grote vis in een
kleine vijver. Wie wil er nog naar Aken, Darmstadt of
Leipzig als je ook naar Chongqing, Wuhan of Tianjin
kunt? Een reactionair begint er over dat onze economische betrekkingen met Baden-Württemberg nog steeds
groter zijn dan met China. Het gaat om de toekomst,
en die ligt in het Oosten. Het verre Oosten.

05 I’d rather go to China
A forgotten piece of wisdom is that it’s better to be
a small fish in a big pond than a big fish in a small one.
Who wants to go to Aachen, Darmstadt or Leipzig when
they could go to Chongqing, Wuhan or Tianjin? A reactionary will start talking about how our economic ties
with Baden-Württemberg are still stronger than those with
China. But it’s all about the future, and the future is east.
The Far East.

Hotelkamer 06; Bed&Puzzle van Jurgen Bey, foto: Robin Preston

Hotel room 06; Bed&Puzzle by Jurgen Bey, photo: Robin Preston
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06 Trouwens, Duits ontwerp stelt weinig voor

Iedereen weet dat Duitse architectuur, mode en
ontwerp weinig voorstellen. Het is humorloos, degelijk
en oersaai, behoudend in materiaalkeuze en vaak
hopeloos nostalgisch. De Duitse designcultuur: een
nep-Pruisisch slot in hartje Berlijn, de Opel Astra,
de Frankfurter Allgemeine. Wat valt er nog te zeggen?
Nederland, daar gebeurt het. Wat hebben wij dan te
zoeken in zo’n rijk, achterlijk land?
07 Duitsland is een linkse hobby

Van de overheid moeten we allemaal naar Duitsland – ook bedrijven in de mode, vormgeving en architectuur, aldus de DutchDFA en Premsela. Maar wie wil
zijn strategie nou laten leiden door linkse hobbies en
gesubsidieerde weldoeners? Duitsland is überhaupt
een verdacht links land met staatsspoorwegen, staatstheaters, staatsopera en, in steden als Hamburg en
Berlijn, een hele grote linkse kerk.
08 Duitsland is so passé

Hella Jongerius werkt al weer enige tijd vanuit
Berlijn, Jurgen Bey heeft recentelijk in het Ruhrgebied
als GastGastgeber een hotel ontworpen, op vormgevingsfestivals als DMY struikel je over Nederlanders die
prijzen winnen, zoals laatst Daphna Isaacs & Laurens
Manders. Op de Berlijnse Fashion Week was Nederlandse
casual wear alomtegenwoordig. In het culturele hoofdstadprogramma RUHR.2010 was Nederland een soort
focusland, met tal van vormgevingsinitatieven. Zoals
gezegd, het grensverkeer zwelt aan, maar eigenlijk is
Duitsland duidelijk op zijn retour. Wat moeten ze hier
met nog meer Holländer?
Schlussfolgerung

Duitsland: niet doen? Euh… mijn werk is het
natuurlijk de lezer van het tegenovergestelde te overtuigen. Want hoewel Duitsland alle clichés regelmatig
bevestigt, heeft het in werkelijkheid óók een interessant,
belangstellend, betrouwbaar en zeer kansrijk klimaat
voor de Nederlandse creatieve industrie. Kreativwirtschaft
is in metropolen als Hamburg, Ruhrgebied en Berlijn
als thema opgepakt en dat genereert werk en ideeën.
En de verschillen? Die zijn juist productief: de
afwezigheid van een op Nederlandse leest geschoeide
designcultuur en de grotere afstand tussen vormgeving
en kunst maakt dat Duitsers ernstige belangstelling
hebben, niet alleen voor het Nederlandse ontwerp,
maar ook voor ons ontwerpproces en -klimaat.
En voor wie verder oostwaarts wil: er is veel Aziatische belangstelling voor Duitse beurzen en festivals,
die zodoende als een stepping stone kunnen werken.
Kortom, ons buurland is speciaal, kansrrijk, een land
voor liefhebbers, een tikje zonderling ook. En echt
veel dichterbij dan je denkt. <
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Connecting
Concepts

06 German design isn’t up to much, anyway
Everyone knows German architecture, fashion and
design don’t amount to much. They’re humourless,
respectable and dull as ditchwater, conservative in their
choice of materials and often hopelessly nostalgic. German design culture: a fake Prussian castle in central Berlin,
the Opel Astra, the Frankfurter Allgemeine. What more can
you say? The Netherlands – that’s where it’s happening.
What do we want with such a rich, backward country?
07 Germany is a ‘left-wing hobby’
The government wants us all to go to Germany – and
that includes fashion, design and architecture businesses, according to DutchDFA and Premsela. But who wants
to allow their strategy to be led by subsidised patrons and
‘left-wing hobbies’ (as the PVV calls government-funded
arts organisations)? Germany is überhaupt a suspiciously
left-wing country, with its state railways, theatres and opera,
and, in cities like Hamburg and Berlin, a whole lot of leftists.
08 Germany is over
Hella Jongerius has been working in Berlin for
some time. GastGastgeber Jurgen Bey recently
designed a hotel in the Ruhr district. At design festivals
like DMY, you can’t move without tripping over a Dutch
person winning a prize, like Daphna Isaacs and Laurens
Manders recently. At Berlin Fashion Week, Dutch casualwear was everywhere. On the RUHR.2010 European
Capital of Culture programme, the Netherlands was
a focal point, with numerous Dutch design projects on
the agenda. Border traffic may be getting heavy, but
Germany is obviously over. What do they need with
more Holländer?
Schlussfolgerung
So, don’t go to Germany? Well… my job, of course, is
to convince readers of the opposite. Because although
Germany regularly confirms all the clichés, in fact it also
has an interesting, interested, healthy and highly favourable climate for the Dutch creative industry. Metropolises
like Hamburg, the Ruhr and Berlin have adopted Kreativwirtschaft as a theme, and this generates work and ideas.
And the differences? They are productive ones:
Germany’s lack of a design culture along Dutch lines
and its greater distance between design and art means
Germans are seriously interested not only in Dutch design
but also in our design process and climate.
And for those who want to go further east, there’s
plenty of Asian interest in German fairs and festivals,
which therefore can function as stepping stones. In short,
our next-door neighbour is special, full of opportunity,
a country for connoisseurs, and just a little bit odd. And it
really isn’t as far as you think. <

Raaklijnen
In november opent in Ahmedabad, in Noordwest India, de reizende tentoonstelling van
Nederlandse ontwerpen met de werktitel
Connecting Concepts.
Door Ed van Hinte

Het laten zien van zo’n verzameling ontwerpen
dient in de eerste plaats een hulpmiddel te zijn, iets
om het over te hebben. Om de expositie heen gaan zich
gebeurtenissen afspelen om relaties tussen mensen
op ontwerpgebied te versterken en te laten ontstaan.
Cinemapeetvader Alfred Hitchcock sprak van de
McGuffin: datgene waar alles in een verhaal om draait,
maar wat er zelf niet toe doet, zoals in een filmverhaal
alles zich afspeelt rond De Chip met Geheimen,
De Diamant, of De Tijdbom. Een expositie moet voldoende aanknopingspunten en gespreksstof leveren.
Aan de wereld van design, mode, architectuur in
Nederland is een zekere culturele zelfgenoegzaamheid
niet vreemd. Sinds ‘Dutch’ begin jaren ’90 vooral dankzij Droog Design en een aantal succesvolle architecten
een zekere faam heeft verworven die nu geleidelijk aan

Tangents
A travelling exhibition of Dutch designs
provisionally titled Connecting Concepts
will open in the northwestern Indian city of
Ahmedabad this November.
By Ed van Hinte

The display of a collection designs like this should,
first of all, be a useful resource – something to talk about.
Events should take place around the exhibition to spark
and strengthen relationships between people in the field.
Cinematic godfather Alfred Hitchcock used the term
‘McGuffin’ to refer to an object in a story that was pivotal
to everything else but not very important in itself – the chip
containing official secrets, the diamond, the ticking
bomb. In a similar way, an exhibition should provide
points of departure and food for conversation.
A certain cultural self-satisfaction is not unheard of
in the design, fashion and architecture world in the Netherlands. Since the early-1990s ‘Dutchness’ phenomenon,
owed largely to Droog Design and a number of successful architects who achieved a certain degree of fame
that is now slowly ebbing away – as fame does – there
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Carbon Bike
Pagina 05/ Tjeerd Veenhoven
bouwde een fiets van bundels
koolstofvezels doordrenkt
met kunsthars. Hij trok ze met
de hand strak om standaardonderdelen die in een houten
mal vastzaten. In luttele uren
ontstond een prachtige missing
link tussen modevormgeving
en geavanceerde technieken
uit de vliegtuigbouw. Foto:
Carolijn Slottje.

Carbon Bike
Page 05/ Tjeerd Veenhoven
built a bike out of bundles of
carbon fibres soaked in synthetic resin. He hand-stretched
them around standard parts
held in place by a wooden
frame. Within a few hours,
he’d constructed a marvellous
missing link between fashion
design and sophisticated
aircraft-building techniques.
Photo: Carolijn Slottje.

het wegebben is – zo gaat dat met faam – bestaat hier de
neiging te denken dat de wereld er beter van wordt met
‘Dutch’ en dat er veel mee te verdienen valt. Belangrijker
nog is de veronderstelling dat iedereen snapt wat het
betekent: laat een reeks succesvolle producten zien en
je overtuigt. Maar enthousiast reageren is niet hetzelfde
als het verhaal doorzien. Ontwerpen in Nederland is een
spel dat in een Nederlandse context wordt gespeeld.
Wie de omstandigheden en de traditie hier niet kent ziet
alleen de foto’s en reageert er op zijn manier op. Zoals
de Chinese zakenman die aan de Nederlandse grafische
vormgever vroeg: wat kost dat logo nou in het blauw?
Of de Indiase tycoon die bij MVRDV in de portfolio gebouwen ging shoppen voor zijn aangekochte lap grond:
ik wil daar wel zo eentje en doe die maar daar. Omgekeerd geldt dat net zo goed. Als buitenstaander kun je
wel om je heen kijken in den vreemde, maar er gaan
jaren overheen voordat je enigszins begrijpt wat je ziet.
Het karakteristieke nadeel van veel Nederlandse
producten en projecten is dat het proces waarin ze
figureren en de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, onzichtbaar zijn, terwijl die nou net de bijzonderheid vormen. Het resultaat, het eindproduct, is
dan een illustratie van een onderdeel van het onzichtbare scenario van creatie en toepassing. Zonder kennis
daarvan is er een gerede kans op onbegrip van dat
object, hoe spectaculair het er ook uitziet.
Daarom is het belangrijkste principe van Connecting
Concepts, dat de voorbeelden stuk voor stuk worden getoond tegen de achtergrond van het proces waarvan
ze onderdeel uitmaken. Joost Grootens verzorgt daarvoor stripachtige tekeningen (aangevuld door een boekje
dat per locatie verschilt). Het aardige is dat zich hierdoor verbanden kunnen openbaren tussen de ontwerpen onderling. Dat geldt evenzeer voor de voorbeelden
en wat de toeschouwer vanuit de eigen achtergrond
weet. Procesrijm zou je dat kunnen noemen.
Zonder inhoudelijke samenhang kan dat niet. De
expositie berust op twee thema’s. Het eerste is ‘ontwerpen op zijn Nederlands’. Meer dan elders is hier sprake
van openheid tussen disciplines en sectoren. Een voorbeeld is een melkfilter dat het bedrijf Fluxxion maakt
volgens een procedé uit de chiptechnologie. Verder
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has been a tendency in this country to believe that
‘Dutchness’ makes the world a better place, and that
it can make you rich. Even stronger is the assumption
that everyone knows what it means: show them a series
of successful products and they’ll be convinced. But
responding enthusiastically is not the same as understanding. Design in the Netherlands is a game played
in a Dutch context. Those unfamiliar with our circumstances and traditions will see only the photographs and
respond to them in their own ways, like the Chinese businessman who asked a Dutch graphic designer, “How
much does that logo cost in blue?” or the Indian tycoon
who decided to shop for buildings for his new piece of
land using MVRDV’s portfolio as a catalogue. “I’d like
one of these, please, and that one too.” This is just as true
in reverse. As an outsider, you can look around a foreign
country all you like, but years will pass before you
begin to understand what you see.
The characteristic disadvantage of many Dutch
products and projects is that the processes they figure in
and the assumptions they are founded on are invisible,
while at the same time being precisely that which makes
them exceptional. The result – the end product – is thus
an illustration of part of an invisible scenario of creation
and application. Those who lack knowledge of this process face a high likelihood of not understanding the
object, however visually spectacular it may be.
This is why the most important feature of Connecting
Concepts is the fact that it displays the designs individually, setting each against the background of the process

Glue Jeans
Gerrit Uittenbogaard ontwierp
deze jeans, waarbij de verschillende panden niet aan
elkaar werden gestikt maar
juist met een accentuerende
rode lijm werden verbonden.
Foto: Studio Glue Jeans

Glue Jeans
Gerrit Uittenbogaard designed
these jeans, which are glued
together with red adhesive
instead of being sewn, emphasising their construction.
Photo: Studio Glue Jeans
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Camper Crescent Boot
Maria Blaisse ontwierp in
opdracht van Camper deze
laars. Aanleiding vormde
haar diepgaande onderzoek
naar de eindeloze sculpturale
mogelijkheden van de binnenband. De schacht van de laars
loopt feitelijk rond, waardoor
het teveel aan leer zorgt voor
de plooien. Foto: Maria Blaisse
(Camper To&ether)

bestaat in Nederland een ongewoon sterke neiging om
te beginnen met de vraag: waar gaat het eigenlijk om?
Ongegeneerd wordt het eeuwenoude wiel toch weer
heroverwogen. Tjeerd Veenhoven bouwde zonder
matrijzen en met wat klemmen een fiets van met hars
doordrenkt koolstofweefsel, als ware het een theedoek.
De overeenkomst tussen beide producten kaart het
tweede thema aan: ‘lichtheid’. Het is een basisprincipe
van duurzaamheid in de zin dat reductie van massa
mooie consequenties heeft: minder inspanning, intelligenter, goedkoper gereedschap, makkelijker aanpasbaar.
Lichtheid is voorzichtigheid. Zo breed opgevat kun je
hiermee in termen van ontwerp- en maakprocessen
totaal verschillende ontwerpen met elkaar laten rijmen.
Architect Florian Idenburg ontwierp Open Fort, een
plan voor een complex in Amsterdam-Noord dat uitgaat
van geleidelijke groei. Het wordt stukje bij beetje in gebruik genomen. Dat gebeurt ook bij Letterrijk van Peter
Verheul, de nieuwe letter voor de overheid (onderdeel
van de huisstijl van Studio Dumbar). Met de Zandmotor,
een strategisch opgespoten schiereiland, spoelt de zee
haar eigen bescherming langs de kust van Zuid-Holland.
Alexander van Slobbe beheerst het gedrag van weefsel
met strategische knipjes en stiksels. Afhankelijk van
de plaats zijn lokale voorbeelden te vinden die in het
verhaal passen om het gesprek op gang te helpen.
Het is een eenheid in variatie die goed tot haar recht
zal komen in het expositieconcept van Bertjan Pot. Elk
object komt op een tafel met een tafelkleed waarop de
aanvullende informatie is afgebeeld. Hollandser dan
tafelkleden kan niet. <

Camper Crescent Boot
Maria Blaisse designed these
boots for Camper. Her extensive
research into the endless
sculptural possibilities of the
tube landed her the job.
The boots are cut on a tubular
shaped shaft; the excess
leather forms folds when they
are worn. Photo: Maria
Blaisse (Camper To&ether)

it is part of. Joost Grootens has provided cartoonlike
drawings (supplemented by booklets, which vary from
location to location) for this purpose. The nice thing about
this is that it allows processual connections between individual designs to reveal themselves. The same happens
with respect to what the viewer knows from his or her
own experience.
This would be impossible without substantive coherence. The exhibition is organised around two themes.
The first is ‘designing the Dutch way’. Here, more than
anywhere else, we see fluidity between disciplines and
sectors – for example, in the milk filter made by the company Fluxxion using a process from chip technology.
In addition, there is an unusually strong tendency in the
Netherlands to begin with the question ‘What’s the real
point here?’ People unashamedly reinvent the ancient
wheel. Tjeerd Veenhoven has built a bicycle out of resinsoaked carbon fabric, using a few clips and no mould,
as if it were a tea towel.
The commonality between these two products leads
to the second theme: lightness. This is a basic principle
of sustainability, in that reducing mass has desirable
consequences: less effort; smarter, cheaper tools; easier
adaptability. Lightness is carefulness. Interpreted as
broadly as that, it can be used to link completely different ideas in design and creation processes. Architect
Florian Idenburg’s Open Fort, a plan for a building
complex in Amsterdam-Noord, is based on the idea
of gradual growth and put into use bit by bit. The same
is true of Peter Verheul’s Letterrijk, a new typeface for the
Dutch government (part of Studio Dumbar’s visual identity). The Zandmotor is a strategic artificial peninsula
made of sand that the sea will spread along the ZuidHolland coast, providing added protection for itself.
Alexander van Slobbe controls the behaviour of fabrics
with strategic snips and stitching. You can find local
examples anywhere that will fit into the story and help
get conversation started. This unity in variation is shown
to advantage in Bertjan Pot’s exhibition concept. Each
object will be placed on a table covered with a cloth
with the supplementary information printed on it.
Because there’s nothing more Dutch than a
tablecloth. <
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Ladislav Csáder

Návrh Ladislav Csáder
Na druhej strane/ Ladislav
Csáder s manželkou Edinou
Csáderovou. Foto: Eva Besnyö,
MAI, 1938 / A.B.C., (AzBestCement). Prospekt 1936–39 /
Vpravo/ A.M.V.J (Amsterdamský spolok mladých mužov
Prospekt, 1936–39.

Design by Ladislav Csáder

Holandská avantgarda:
slovenské súvislosti
Ešte nedávno bol Ladislav Csáder v Holandsku
zabudnutý. Slovenský grafický dizajnér maďarskej národnosti pracoval v amsterdamskej
dizajnérskej agentúre Co-op 2 od roku 1936
do 1940 a navštevoval večerné prednášky
na Nieuwe Kunstschool Paula Citroena, ktorá
bola inšpirovaná Bauhausom a kde učil spoločník Co-op 2, Paul Guermonprez.

The Dutch avant-garde:
the Slovakian connection
Until recently, Ladislav Csáder had been
forgotten in the Netherlands. The HungarianSlovak designer worked at the Amsterdam
design agency Co-op 2 from 1936 to 1940
and took classes at Paul Citroen’s Bauhausinspired Nieuwe Kunstschool, where Co-op 2
partner Paul Guermonprez taught.
By Frederique Huygen / Translation by Monika Mikušová

Od Frederique Huygen / Preklad Monika Mikušová

V júli privítala nadácia Premsela Csáderovu dcéru
Juditu Csáderovú a teoretičku umenia Moniku Mikušovú
ako hostí svojho Medzinárodného programu návštev.
Csáderová a Mikušová prišli pokračovať vo svojom výskume o Csáderovom holandskom pobyte. Odborníci v
Holandsku sa tiež snažia zistiť viac o Co-op 2 a o Paulovi
Guermonprezovi. Csáderová a Mikušová sa stretli so
znalcami, zberateľmi a bádateľmi, ktorí sa venujú
holandskej avantgarde tridsiatych rokov a vymenili si
informácie. Spolupráca, vzťahy a vplyvy sa postupne
zviditeľnili. Medzi avantgardnými umelcami tej doby

In July, Premsela welcomed Csáder’s daughter,
Judita Csáderová, and art theoretician Monika
Mikušová as guests in its International Visitors Programme.
Csáderová and Mikušová came to continue their research
into Csáder’s Dutch adventure. People in the Netherlands
are also trying to find out more about Co-op 2 and Paul
Guermonprez. Csáderová and Mikušová met connoisseurs, collectors and scholars of the 1930s Dutch avantgarde and swapped information. Networks, relationships
and influences are slowly becoming visible. A lively
international exchange took place between the avantgardists of the day, many of whom were immigrants.

prebiehala živá medzinárodná výmena, mnohí z nich
boli prisťahovalci. Napríklad Csáder sa priatelil s grafickými dizajnérmi Hajom Rosem a Wimom Brussem
a s fotografkou Evou Besnyöovou. Spolupracoval aj so
Stefanom Schlesingerom na typografickej knihe.
V maďarských novinách z roku 1938 sa uvádza, že
Csáder vysoko hodnotil podmienky pre dizajn vo vtedajšom Holandsku a chválil holandských dizajnérov a ich
klientov. On sám pracoval pre holandské spoločnosti
vrátane De Bijenkorf a Metz & Co. Vďaka kontaktom počas štúdia v Budapešti a v Bratislave bol Csáder ovplyvnený Bauhausom. Jeho reklamné práce a knižné obálky
boli v dokonalom súlade so soft-modernistickým štýlom,
v akom tvorili v Co-op 2 počas Veľkej holandskej krízy.
V ilustrácii uprednostňoval kresbu a americkú retuš,
charakteristické pre neho bolo používanie amorfných,
organických tvarov. Judita Csáderová spoznala tento
štýl v publikácii Kniha o PTT od Pieta Zwarta, s ktorou
vyrastala.
V roku 1940 sa Csáder s manželkou vrátil na
Slovensko, kde pokračoval vo svojej profesii grafického
dizajnéra. Po viac než šesťdesiatich rokoch jeho medzitým dávno zabudnutá práca znova uzrela svetlo svetajeho dcéra usporiadala výstavu. Holandsko - slovenským
prepojením, ktoré bolo výmenou poznatkov a spoločným výskumom obnovené, sa časti skladačky budú
aj naďalej spájať. <

Medzinárodný program
návštev
Návšteva Judity Csáderovej a
Moniky Mikušovej bola zorganizovaná nadáciou Premsela
a Holandským inštitútom pre
kultúrne dedi stvo na žiadost’
Vel’vyslanectva Holandského
král’ovstva na Slovensku.
Každý rok nadácia Premsela
organizuje okolo des at’návštev
pre zahraničných hostí zo

sveta dizajnu, aby podporila
medzinárodnú spoluprácu.
Usporadúvame stretnutia s
odborníkmi z holandských
múzeí, dizajnérskych agentúr
a iniciatív. Návštevy sú východiskom pre výstavy, prednášky, publikácie a vzdelávaciu
výmenu.
Pre d’al’šie informácie, pozri
premsela.org/designworld.

Opposite page/ Ladislav Csáder
and his wife, Edina Csáderova.
Photo: Eva Besnyö, MAI, 1938. /
A.B.C., (AzBestCement) brochure
1936–39. / Right/ A.M.V.J
(Amsterdamse Maatschappij
voor Jongemannen) brochure,
1936–39.

For example, Csáder was a friend of the graphic
designers Hajo Rose and Wim Brusse and the photographer Eva Besnyö. He also collaborated with Stefan
Schlesinger on a typography book.
In a Hungarian newspaper in 1938, Csáder is cited
speaking highly of the climate for design in Holland
at the time and praised Dutch designers and their clients.
He himself worked for Dutch companies including
De Bijenkorf and Metz & Co. Thanks to his contact
obtained during studies in Budapest and in Bratislava,
Csáder was also influenced by the Bauhaus. His advertisements and book covers chimed perfectly with the
‘soft modernism’ that was coming out of Co-op 2 during
the Dutch Great Depression. The illustrative work emphasises drawings and airbrushing and is characterised by
its use of amorphous, organic forms. Judita Csáderová
recognised the style in Piet Zwart’s Het boek van PTT,
a book she grew up with.
In 1940, Csáder and his wife returned to Slovakia,
where he continued his career as a designer. More than
60 years later, his work, by then long forgotten, came to
light again, and his daughter organised an exhibition.
And with the Dutch-Slovak connection being rebuilt today through the exchange of knowledge and research,
pieces of the puzzle will continue to fall into place. <

International Visitors
Programme
Judita Csáderová and Monika
Mikušová’s visit was organised
by Premsela and the Netherlands
Institute for Heritage at the request of the Royal Netherlands
Embassy in Slovakia. Each year,
Premsela organises approximately ten visits by foreign guests
from the design world to help
strengthen the international

network. We arrange meetings
with people from the appropriate Dutch museums, design
agencies and initiatives. The
visits provide starting points
for future exhibitions, lectures,
publications and educational
exchanges.
Read the full article at
premsela.org/designworld.
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Archief
Elling-Nijland
Archive
Elling-Nijland

Design Stories
Rietveld’s stoel:
van meubel tot icoon

Rietveld’s chair:
From everyday object to icon

Door Marijke Kuper

By Marijke Kuper

In 1981 trof ik als studente kunstgeschiedenis
speurend naar werk van Rietveld voor mijn doctoraalonderzoek, twee ongekleurde leunstoelen van Rietveld
– type roodblauwe stoel – aan op de zolder van een oud
herenhuis in de binnenstad van Utrecht. De eigenaar
had ze als student jarenlang in gebruik gehad. Sterker
nog, in de jaren zestig had hij beide exemplaren nog
van een likje verf voorzien conform de roodblauwe
stoelen die hij inmiddels uit de musea kende. Een historische vergissing bleek achteraf, die met een pot afbijt
snel weer werd rechtgezet. Het spoor terug volgend
bracht mij bij de nabestaanden van de eerste eigenaar,
de architect Piet Elling. Diens ex-vrouw Diek Nijland
en kleinzoon Erik A. de Jong vertelden mij over de
vriendschap tussen Rietveld en de Ellings en over de
Rietveldstoelen waarin Piet Elling de heldere levensbeschouwing herkende die hijzelf nastreefde. De stoelen
inspireerden Elling zelfs tot maken van enkele meubelstukken in de geest van Rietveld. Fotoalbums van de
familie Elling uit de eerste helft de vorige eeuw tonen
huiselijke taferelen in onopgesmukte interieurs waarin
de stoelen volkomen op hun plaats zijn. Een groter
contrast in beleving lijkt nauwelijks mogelijk tussen de
foto uit 1923 waarop Diek als jonge moeder met baby
op schoot op een stoel in de tuin zit en diezelfde stoel,
maar nu in het Victoria & Albert Museum: op een
sokkel, onder gedempt licht en achter glas.

In 1981, as an art history student hunting for work
by Gerrit Rietveld for my doctoral research, I came
across two unpainted armchairs of his – the same type
as the red-and-blue ones – in the attic of an old mansion
in the centre of Utrecht. The owner had used them for
years as a student. In the 1960s he had even given them
both a coat of paint, in conformity with the red-and-blue
chairs he knew by then from the museums. It later turned
out that this had been a historical error, which was
quickly rectified with a can of paint stripper. Following
the trail backward took me to the descendents of the first
owner, the architect Piet Elling. His ex-wife, Diek Nijland,
and his grandson Erik A. de Jong told me about the
Ellings’ friendship with Rietveld and about the chairs in
which Piet Elling recognised the lucid philosophy of life
he was striving for. He was even inspired to make a few
pieces of furniture himself, in the spirit of Rietveld. Elling
family photo albums from the first half of the 20th century
show domestic scenes in unadorned interiors that suit the
chairs perfectly. A greater contrast hardly seems possible
than that between the 1923 photograph of Diek Nijland
as a young mother sitting in a chair in the garden with
a baby on her lap and a picture of the same chair in
London’s Victoria and Albert Museum (V&A), subtly lit
on a pedestal behind glass.
After their sensational discovery in the attic, the chairs
received substantial publicity. But when the owner
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Na de sensationele ontdekking op de zolder kwamen
de stoelen in de publiciteit. Toen de eigenaar besloot ze
van de hand te doen, waren Nederlandse musea nauwelijks geïnteresseerd. Zij bezaten immers al een roodblauwe stoel: veelal een in de jaren vijftig of later
vervaardigd exemplaar. De twee stoelen van Elling
belandden vrijwel direct in het circuit van de internationale handel waarna de ene in 1989 door het V&A en
de andere in 1992 door Osaka City Museum of Modern
Art in Japan werd aangekocht. Nu, in het begin van de
eenentwintigste eeuw, kan men zich de desinteresse
van destijds voor de twee unieke stoelen moeilijk meer
voorstellen omdat het accent op betekenis van de roodblauwe stoel sindsdien is verschoven van generiek naar
specifiek: van een willekeurige stoel naar karakteristieke exemplaren met een interessant en representatief
cultuurhistorisch verleden. De recente verwerving door
het Rijksmuseum van een bijzondere, monochroom
witte Rietveldstoel uit 1923 met een boeiende geschiedenis bevestigt de ontwikkeling van meubel tot icoon. <

Design Stories
Dit najaar verschijnen de
publicatie en documentaire
De stoel van Rietveld, geproduceerd door Lex Reitsma en
Marijke Kuper. Deze maken
deel uit van de serie Design
Stories die Premsela de
komende jaren zal realiseren.
Met publicaties, documen-

taires en tentoonstellingen
vertellen we over de Nederlandse designgeschiedenis.
In deze verhalen staat niet de
ontwerper zelf centraal maar
een bedrijf, object of evenement dat van grote betekenis
was voor de ontwerper.
Lees meer op premsela.org/
heritageandhistory.
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decided to get rid of them, Dutch museums showed
hardly any interest. After all, they already had red-andblue chairs – most of them manufactured in the 1950s
or later. The Ellings’ chairs soon found their way onto the
international trade circuit. One was eventually bought
by the V&A in 1989, the other by the Osaka City Museum
of Modern Art in Japan in 1992. In the 21st century, it is
difficult to imagine the lack of interest in these rare
pieces just a couple of decades ago. With respect to the
meaning of Rietveld’s chairs, emphasis has shifted from
the general to the specific: interest now is less in random
examples than in individual ones with an interesting and
representative cultural-historic past. The Rijksmuseum’s
recent acquisition of a rare monochrome white 1923
Rietveld chair with a fascinating history confirms the
design’s evolution from everyday object to icon. <
‘Het is moeilijk te zeggen welke
waarde een ding op den duur
krijgt’ — Gerrit Rietveld, 1937

Design Stories
Lex Reitsma and Marijke Kuper’s
book and documentary combination Rietveld’s Chair comes
out this autumn. It is part of
Premsela’s upcoming Design
Stories project series. Through
books, documentaries and exhibitions, we will tell stories from
Dutch design history. The narra-

“It’s difficult to say what an
object’s value will eventually
be.” — Gerrit Rietveld, 1937

tives will not centre on individual
designers but on companies,
objects and events that were of
great significance to them.
Read more at premsela.org/
heritageandhistory.
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Save Me
Tussen erfgoed en archief
Heeft vormgeving een verleden? Natuurlijk,
maar dat was niet altijd vanzelfsprekend.
Nog geen twintig jaar geleden kostte het
moeite om ontwerpers, musea en overheden
ervan te overtuigen dat het de moeite waard
was zorgvuldig om te gaan met archieven
op het gebied van vormgeving.

From heritage to archive
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Van het ene komt het
andere… Het belang van
het bewaren
—
Ontwerper Chris Kabel
over zijn archief; studies
en prototypes van de
Mesh Chair

Does design have a past? Of course. But
that fact was not always self-evident. Less
than 20 years ago, it was difficult to convince
designers, museums and government that
treating design archives with care was worth
the trouble.

One thing leads to another:
the importance of
preservation
—
Designer Chris Kabel on his
archive and his Mesh Chair
studies and prototypes
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state of things in the museums. Its 2002 report found that
museums were doing a great deal: no fewer than 35
of them housed design archives. But the picture was a
terribly fragmented one. And in certain not insignificant
areas, such as fashion, no archiving activity was taking
place at all. Only graphic design archives were truly well
organised – but NAGO was 10 years old by then. Why
couldn’t a similar policy be pursued in other areas, too –
one of sensitive, expert, discerning mediation between
designers (and heirs) with material they didn’t know what
to do with, on the one hand, and archives and museums
on the other? And parties should be encouraged to organise and tidy the material they had. It couldn’t be that
difficult. But first, there needed to be a central registration
point for keeping track of what was where – and a consensus within the always rather clamorous design world
about what should be tackled first.

By Riemer Knoop / Photo’s by Maarten Willemstein
Door Riemer Knoop / Foto’s Maarten Willemstein

De oprichting van het Nederlands Archief voor
Grafisch Ontwerp (NAGO) in 1992 was een vooruitstrevende daad. Niet alleen het eindresultaat van design
was interessant, ook de omstandigheden waaronder dat
was ontstaan leenden zich voor studie en genot. Maar
daarmee was wel een kwestie geboren. Wie was er verantwoordelijk voor behoud en beheer van dat archiefmateriaal? Aller ogen richtten zich op de overheid.
Was niet design heel belangrijk aan het worden, in economische, maatschappelijke en algemeen innovatieve
zin? Moest niet het rijk het voortouw nemen? Dat deed
het, zij het niet heel gezwind. Eerst was een breder kader
nodig, want voor je het weet subsidieer je zó een hele
nieuwe sector. Pas begin deze eeuw liet staatsmaneconoom Rick Van der Ploeg, met de hete wind van
de über-ambitieuze Lissabon-akkoorden (2000) in de
nek, het terrein van de vormgeving integraal in kaart
brengen. De ‘tijdelijke commissie Vormgeving’, onder
voorzitterschap van Jules van de Vijver, nam ook het
aspect geschiedenis mee. Van de Vijver c.s. vond de omgang met wat ‘vormgevingserfgoed’ was gaan heten,
ver beneden peil. Dat wil zeggen in hoge mate lacuneus
(er ging van alles verloren), ouderwets (niet ingericht op
de digitale tijd) en eenzijdig gepresenteerd (vormgeving
werd nooit belicht vanuit een geïntegreerde economische, culturele en maatschappelijke optiek). Maar bovenal was het onderwerp ‘designerfgoed’ conceptueel niet
helder. Was het nou archiefmateriaal of museale materie? Een van de aanbevelingen luidde om het nieuwe
sectorinstituut onderzoek te laten doen naar een duurzame infrastructuur op het gebied van vormgevingsarchieven en daar ook zelf een rol in te gaan spelen.
Helse versnippering

Waar hadden we het nou over? Welke collecties en
archieven waren er en tegen wat voor problemen liep

The founding of the Nederlands Archief voor
Grafisch Ontwerp (NAGO) in 1992 was a revolutionary
event. Not only was design’s final outcome interesting,
the circumstances under which it came into being could
also be studied and enjoyed. But this led to a question:
Who was responsible for preserving and maintaining
archival material? All eyes turned toward the government.
Design was becoming important in the Netherlands,
in economic and social terms as well as in the context
of general innovation. Shouldn’t the state take the lead?
And so it did, if not very quickly. First, it decided a broader
framework was needed, lest before it knew what was
happening it found itself subsidising a whole new sector.
It wasn’t until the turn of the century that the politician
and economist Rick van der Ploeg – with the superambitious 2000 Lisbon Strategy hanging over his head –
ordered a comprehensive mapping of the design
industry. A temporary committee, led by the academic
Jules van de Vijver, included design history in its considerations. Van de Vijver & Co. deemed the treatment of
what was now known as ‘design heritage’ far below par.
It was, they said, incomplete (with much material being
lost), out of date (not geared to the digital age), and
presented in a one-sided way (design was never discussed from an integrated cultural and socioeconomic
point of view). But most of all, the concept of ‘design
heritage’ was a vague one. Did this material belong in
archives or museums? One of the committee’s recommendations was that the new industry institute carry out
research into what a sustainable archival infrastructure
would look like and play a role in creating one.
A million pieces
What exactly were we talking about here? How
many collections and archives existed, and what kinds
of problems did they face? The Netherlands Institute
for Cultural Heritage (ICN) was ordered to research the
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‘Ik zie de Mesh Chair als een
uitkomst van een grotere
lijn die telkens andere verschijningsvormen heeft en in
de toekomst ook weer nieuwe
vormen zal krijgen. Als ik niet
mijn afstudeeronderzoek had
bewaard zou ik nooit op de
Mesh Chair gekomen zijn en
als ik daar niet het vooronderzoek van had bewaard, zou ik
nooit de Seam Chair hebben
gemaakt.’

01
“I see the Mesh Chair as one
result of a broader line that
keeps manifesting itself in
different ways and will continue
to take on new forms in the
future. If I hadn’t kept my final
project research, I’d never have
I’d thrown away my preliminary
research for it, I’d never have
made the Seam Chair.”

men op? Het Instituut Collectie Nederland kreeg opdracht de museale kant te onderzoeken. Hun rapport
Erfgoed Vormgeving (2002) wees uit dat er heel erg veel
bestond: niet minder dan 35 musea deden er wat aan.
Maar het was allemaal ook geweldig versnipperd. En op
sommige niet onbelangrijke deelterreinen bleek nog

A grand plan
At Premsela’s initiative, a project group rolled up its
sleeves in 2003. The time for complaining about lost ground
and lost materials was past – it was time to get down to
brass tacks. What needed to be preserved? Where did
the most urgency lie? And how should a long-term plan
be organised? The diverse group of heavyweights, with
ex-Minister of Culture Hedy D’Ancona at the helm, applied
themselves to the problem. Their 2005 report outlined an
inspired vision based on practical proposals and precise
quantifications. Underneath was a long list of 1,600 designers and institutions of ‘general importance’; 400 of
these were designated as being of ‘national importance’,
and 50 of those of ‘international quality’. The report
garnered praise from all sides. A small working group,
set up in best Dutch collaborative style by Premsela, the
Netherlands Institute for Art History (RKD) and the Netherlands Architecture Institute, quickly turned it into a master
plan. The Ministry of Culture made €1 million available
through the Mondriaan Foundation for its realisation.
First harvest
In 2007 and 2008, aided by a stimulus ruling, investments were made in three main areas. The initial results
inspire optimism. The severity of the heritage crisis has
been alleviated, a central register set up and a communication offensive begun. Nineteen major design archives
(nearly a mile’s worth!) have been identified, organised
and cleared out and placed with professional institutions.
A third of these had been in acute danger of being lost
and have truly been rescued. Along with museum
pieces (Koninklijke van Kempen & Begeer), they contain
archival material from designers (Ootje Oxenaar, Anthon
Beeke, Piet Kramer), companies (Pastoe, Van Nelle,
De Ploeg), agencies (Total Design, Studio Dumbar) and
intermediaries (Galerie Binnen, Galerie RA). They span
a healthy mix of graphic, corporate, industrial, fashion,
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helemaal niks te bestaan, zoals mode. Alleen de grafische vormgeving was echt goed georganiseerd – maar
ja, NAGO was toen dan ook al tien jaar oud. Waarom
zou niet ook elders zo’n lijn gevolgd kunnen worden?
Met gevoel, deskundigheid en smaak bemiddelen
tussen vormgevers (of hun erfgenamen) die met hun
materiaal in de maag zitten enerzijds en de wereld van
archieven en musea anderzijds. En een zetje geven in
de richting van ordenen en opschonen. Dat moest niet
zo moeilijk zijn. Maar dan heb je wel centrale registratie
nodig (waar zit wat) – én consensus (wat pakken we het
eerst aan) in het toch altijd wat rellerige wereldje van
de vormgeving.
Een klein Deltaplan

Een projectgroep sloeg in 2003, op initiatief van
Premsela, de hand aan de ploeg. Niet langer klagen over
achterstand en teloorgang maar het hoofd omhoog,
de borst vooruit. Wat moet bewaard, waar zit de grootste
nood, en hoe organiseren we een duurzaam engagement? Een breed samengesteld college van kopstukken,
met als boegbeeld oud-cultuurminister Hedy D’Ancona,
zette zich erachter. De projectgroep rapporteerde in
2005 met een bevlogen visie, gebaseerd op zakelijke
voorstellen en precieze kwantificeringen. Daaronder
een longlist van 1600 namen die van ‘algemeen belang’
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02+03
‘Voor mijn afstudeerproject
aan de Design Academy was
ik bezig met een ‘propkruk’:
een laminaatmat van metaalgaas, meubelschuim en
meubelbekleding. Deze mat
werd vervolgens in een mal
gepropt met als resultaat
een ‘instant’ beklede
kruk. Hiervoor heb ik veel
onderzoek gedaan naar
metaalgaas. Toen ik later
de opdracht kreeg voor een
bekleed zitmeubel heb ik dit
laminaat als uitgangspunt
genomen. Ik wilde nu meer
invloed hebben op de vorm
en uit de gelamineerde mat
een stoel ‘vouwen’. Dat lukte
niet zoals ik het wilde, ik moest
dan heel dik metaalgaas
gebruiken om de materiaalzwakte die door het vouwen
ontstond op te vangen en
daardoor werd het meubel
te lomp.’

02+03
“For my final project at the
Design Academy I made a
‘packed stool’ out of laminated
wire mesh, furniture foam and
upholstery. I packed the mesh
into a mould to make an ‘instant’
upholstered stool. I did a lot
of research on wire mesh for
that project. Later, when I was
commissioned to make an
upholstered chair, I used that
laminated mesh as my starting
point. This time, I wanted more
influence on the form, and I
wanted to ‘fold’ a chair out of
the mesh. It didn’t work the way
I wanted it to. I had to use very
thick wire mesh to combat the
material weakness caused by
the bending, and that made the
piece too bulky.”
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waren, met vierhonderd van ‘nationaal belang’ waarvan
vijftig met zelfs ‘internationale kwaliteit’. Het rapport
Een toekomst voor vormgevingsarchieven. Achtergrond en
Analyse oogstte allerwegen lof. Een kleine werkgroep
van RKD, NAi en Premsela – we blijven polderen – werkte
het daarna snel uit tot een masterplan voor welks realisering OCW via de Mondriaan Stichting een kleine
miljoen euro ter beschikking stelde.
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Eerste oogst

In 2007 en 2008 is er met behulp van de stimuleringsregeling Vormgevingsarchieven langs drie lijnen
geïnvesteerd. De eerste resultaten stemmen optimistisch.
De ergste erfgoednood werd gelenigd, er is een centraal
register opgezet en een heus communicatie-offensief
gestart. In totaal negentien top-archieven op het gebied
van vormgeving zijn geïdentificeerd (een kleine anderhalve km!), geordend en opgeschoond, en bij professionele instellingen ondergebracht. Een derde daarvan
werd acuut met verweesdheid bedreigd, dus er is daadwerkelijk gered. Het betrof naast museale voorwerpen
(Van Kempen & Begeer) vooral archiefmateriaal van
ontwerpers (Ootje Oxenaar, Anthon Beeke, Piet Kramer),
bedrijven (Pastoe, Van Nelle, De Ploeg), bureaus (Total
Design, Studio Dumbar) en intermediairs (Galerie
Binnen, Ra). Een mooie melange van grafisch, corporate, industrieel, mode, sieraden en textiel. Het Centraal
Register Vormgevingsarchieven (CRVa) wordt een ambitieuze database van de 400 collecties van nationaal
belang van de eerder vermelde longlist. Omdat deze
database bij het RKD is ondergebracht, wordt die geïntegreerd met de fameuze, encyclopedische bestanden
aldaar over kunstenaars, werken en secundaire informatie – en vooral: bediend door twee enthousiaste jonge
medewerkers die als spinnen in een creatief netwerk
opereren. Tot slot is er met Mondriaan-steun een serie
conferenties voor bredere kring gehouden en werd
een handzame brochure ‘archiveren-voor-dummies’
(Het ontwerpproces bewaard) ontwikkeld.
Multiplier en bewustwording

Het effect van deze betrekkelijk bescheiden operatie is wonderbaarlijk. Omdat stimuleringsgeld een eigen
bijdrage van zestig procent vergt, werkte het Mondriaanmiljoen als een geweldige hefboom. De vormgevings-,
archief- en museumwerelden werden met succes verleid
om tot actie over te gaan. Hoewel er qua communicatie
nog wel wat te winnen valt, kan het onderwerp bogen
op een redelijke brede belangstelling, bleek uit een evaluatie die ik deze winter voor de Mondriaan Stichting
maakte. Of de investering een druppel op de gloeiende
plaat is geweest dan wel een substantiële stap in de goede richting, daarover valt te twisten. Sommigen roepen
dat het rijk nog minstens twintig miljoen moet geven.
Ik niet. De bijzondere aandacht die de laatste twintig

jewellery and textile design. The ambitious Centraal
Register Vormgevingsarchieven (CRVa) database will
contain information on the 400 collections deemed to
be of national importance. Housed at the RKD, the database will be integrated into the institution’s renowned
encyclopedic files on artists, works of art and secondary
information, and staffed by two enthusiastic young people
working in the manner of spiders at the centre of a creative web. In addition, a series of conferences has been
held for a wider public and a handy ‘archiving for dummies’ booklet (Het ontwerpproces bewaard) produced,
with support from the Mondriaan Foundation.
Multiplication and consciousness-raising
The effect of this relatively modest operation has
been amazing. Because stimulus money requires a
60 percent investment on the part of the recipient, the
Mondriaan million has functioned as a powerful lever.
The design, archive and museum worlds have been persuaded to move into gear. Although progress remains
to be made in the area of communication, the subject
enjoys reasonably broad interest, according to an
evaluation I conducted for the Mondriaan Foundation
last winter. Whether the investment has been a drop in
the ocean or a substantial step in the right direction is
subject to debate. Some say the state should provide at
least €20 million more. I disagree. The special attention
given to design over the last 20 years can be explained
as a farewell gesture toward a noteworthy period in
which design made great strides. The men and women
of the early days are retiring en masse, and worse.
As a classic Enlightenment discipline (striving for a better
world, especially for workers), design has indisputably
helped to determine our postwar Dutch DNA. But we
should not exaggerate.
Normalisation
The list of 1,600 names seems a bit forced. What the
industry should be figuring out, I think, is how to become
part of the mainstream, the regular heritage establishment. Design is great fun, but it is also intangible. Is it
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about designers or interaction? How has design practice
changed in the last 60 years? The source material the
design world needs to write its own history must be safeguarded, certainly. But we must write our histories, and
have a proper discussion about them, and particularly
about how to involve society in the construction of new
meanings. It is appropriate for the national government
to spur this process. But it should not continually take
responsibility, much less comprehensive responsibility,
for everything – that would not work.

04

Sharing with the world
The importance and pleasure of design and its history must be shared with a broader audience; brilliant
exhibitions, great stories and controversial books should
provide good examples, striking links and illuminating
insights. And all this should be supported by explicit
discourse and sophisticated education. Why exactly
is Bram de Does’s Lexicon such a wonderful font? If we
don’t tell these stories, we will never build support for
04

04

‘Ik heb de schaar in het gaas
gezet en ben overgestapt
van vouwen naar knippen
en naaien. Van propper tot
couturier zeg maar. Als eerste
maakte ik toen de overgang
van achterpoot naar zitting
en rugleuning met het idee
in mijn achterhoofd dat deze
daarna ook weer met meubelschuim en meubelbekleding
bekleed zou moeten worden.
Maar toen ik dit detail zag
was ik zo onder de indruk
van de transparantie en de
suggestie van bekleding dat
ik (gelukkig) heb besloten om
de bekleding achterwege
te laten.’

“So I stuck scissors in the mesh
and switched from bending to
cutting and stitching. You might
say I went from packing to couture. First, I made the transition
between the back legs and the
back and seat, thinking it would
have to be covered with furniture
foam and upholstery later. But
when I saw this detail, I was so
impressed with the transparency
and the suggestion of upholstery
that, fortunately, I decided to
leave off the upholstery.”

jaar naar het onderwerp is uitgegaan valt goed te verklaren vanuit het afscheid nemen van een markante
periode waarin ‘vormgeving’ flink geëmancipeerd is.
De mannen en vrouwen van het eerste uur zijn massaal
met pensioen aan het gaan, zo niet erger. Als typisch
verlichtingsonderwerp (een betere wereld, vooral voor
arbeiders) heeft design ontegenzeggelijk het DNA van
het naoorlogse Nederland mede bepaald. Maar we
moeten niet overdrijven.
Normalisatie

De lijst van 1600 lijkt lichtelijk geforceerd. Waar
de sector naar op zoek moet, denk ik, is hoe in te voegen
in de normaliteit, in het reguliere erfgoedbestel. Design
is hartstikke leuk, maar ook ongrijpbaar. Gaat het nou
om ontwerpers of om interacties? Hoe is de ontwerppraktijk in de laatste zestig jaar veranderd? Bronnen

05+06
‘Vervolgens kwam ook de
manier om de voorpoot te
maken heel natuurlijk hieruit
voort. Een heleboel modellen
van kippengaas en fijn strekmetaal verder, werd de uiteindelijke vorm duidelijk. Dat is
goed te zien in de mal die
eigenlijk alleen maar bestaat
uit de naden waar de patroondelen bij elkaar komen.’

05

05+06
“Then the way I made the front
legs flowed very naturally from
that. A whole lot of chickenwire and stretch-metal models
later, I knew what the final form
needed to be. You can see it
clearly in the mould, which
really only consists of the seams
where the pieces of the pattern
come together.”

premsela.org/HeritageandHistory

Waarom bewaren?
‘Voor mij is het van groot
belang om mijn eigen onderzoeksmodellen te bewaren en
te archiveren. Ik denk dat het
goed is dat deze archieven op
termijn ook (semi) toegankelijk worden voor ontwerpers
(en het grotere publiek), zodat
men kan leren van elkaars
fouten en niet alleen de eindresultaten beoordelen.
Ik zie ook erg uit naar een
expositie waar het ontstaansproces wordt getoond (en misschien niet het eindresultaat).’
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Why saving?
“To me, it’s very important to
preserve and archive my experimental models. I think it’s good
that designers’ archives will
eventually also be somewhat
accessible to other designers,
and to the public, so that people
can learn from each other’s
mistakes and not just judge
the final results. I’m also greatly
looking forward to an exhibition
showing the process of creation
(perhaps without the end
result).

06

voor het schrijven van de eigen geschiedenis moeten
geborgd, stellig. Maar laat men die geschiedenissen dan
wel schrijven, en het er met elkaar flink over hebben,
en dan vooral over hoe de samenleving te betrekken bij
het construeren van nieuwe betekenissen. Het past de
rijksoverheid om dit soort processen aan te jagen. Maar
niet om gedurig overal verantwoordelijkheid, laat staan
een integrale, voor te nemen – bewaar me, dan wordt
het zeker niks.
In brede kring delen

Het belang en de sjeu van design en zijn geschiedenis moeten wel in brede kring gedeeld worden.
Stralende tentoonstellingen, mooie verhalen, dwarse
publicaties, goede voorbeelden, frappante verbanden,
verhelderende inzichten. Ondersteund door een
expliciet discours, uitgekiende educatie. Waaróm is
de Lexicon van Bram de Does zo’n prachtige letter,
eigenlijk? Als je dat soort verhalen niet vertelt krijg je
nooit draagvlak voor het bewaren van al die archieven.
Geïnformeerde betekenisgeving, met andere woorden,
door vormgevers zelf, liefhebbers, onderzoekers, musea
en archieven. Een goede raad: laat geen der partijen
het exclusief naar zich toetrekken – pas als je het deelt
wordt het wat. En een beetje ambitieuze sector doet
dat tegenwoordig bij uitstek ook digitaal. <

Bewaar me / Save me
Op 5 november organiseert
Premsela in samenwerking
met Erfgoed Nederland en de
Mondriaan Stichting in Rotterdam de nationale conferentie
design, erfgoed en geschiedenis Bewaar me/Save me.
Op deze conferentie staat de
vraag ‘Wat willen we bewaren?’ centraal. Specialisten
uit de vormgevings- en erfgoedsector proberen vanuit
uiteenlopende invalshoeken
een antwoord te formuleren
op deze vraag.

Naast vooraanstaande Nederlandse wetenschappers als
Charles Jeurgens (Nationaal
Archief / Universiteit Leiden)
en Timo de Rijk (TU Delft / VU
Amsterdam) komen ook buitenlandse sprekers als Roger
Scruton en Renate Flagmeier
(Museum der Dinge – Werkbundarchiv) aan het woord.
Kijk voor meer informatie
en aanmelden op premsela.
org/heritageandhistory.

preserving all those archives. In other words, there must
be informed meaning-making, done by designers
themselves, design lovers, researchers, museums and
archives. A word to the wise: none of the parties should
be allowed to lay exclusive claim – this will only work if it
is shared. And if the industry is ambitious, it will make
sure it does it all in the digital realm, too. <

Bewaar me / Save me
Premsela, the Netherlands
Institute for Heritage and the
Mondriaan Foundation will hold
the national design, heritage
and history conference Bewaar
me/Save me in Rotterdam on 5
November. The conference will
centre on the question: What
should we save? Specialists
from the design and heritage
sector will propose answers
from various vantage points.
Speakers will include leading
Dutch academics such as
Charles Jeurgens (Nationaal

Archief, Leiden University) and
Timo de Rijk (Delft University
of Technology, VU University
Amsterdam) as well as foreign
guests such as Roger Scruton
and Renate Flagmeier (Museum
der Dinge/Werkbund-archiv).
For more information and to
register, see premsela.org/
heritageandhistory.

premsela.org/FashionCulture
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Fashion+
Technology
Technologische verleiding
Vrijwel geen enkel kledingstuk dat nu
ontworpen wordt, is zo vooruitstrevend en
uitgekiend als een uit één stuk gebreide,
ragfijne, naadloze onderbroek. Hoe gewoontjes ook, de onderbroek is op dit moment
misschien wel het meest technologische
kledingstuk voor de consumentenmarkt.
Alle nieuwe collecties ten spijt

Technological seduction
Hardly any garment designed these days
is as revolutionary and clever as a gossamerlight pair of seamless underpants knit in one
piece. As everyday as they are, underpants
may be the most high-tech clothing being
made for the consumer market right now,
in spite of all the new collections.
By Julia Veldman / Photo’s by Joost Vandebrug

Door Julia Veldman / foto’s Joost Vandebrug

Technologie neemt in alle ontwerpdisciplines een
hoge vlucht. Hoe komt het dan dat modeontwerpers
zich maar zo zelden bezig houden met de nieuwe
mogelijkheden en technologische ontwikkelingen in
hun vakgebied? En, als het wel gebeurt, waarom horen
we er dan zo weinig over?
Premsela organiseert op 19 november 2010 tijdens
STRP, art & technology festival, een symposium over de
rol die technologie in het huidige en toekomstige modebeeld kan spelen. Ter voorbereiding discussieerden
enkele experts, die zich bezighouden met technologie
in textiel en mode, over dit vraagstuk. Aanwezig waren
Lorna Goulden (Creative Director Strategic Futures
Design, Philips), Gerrit Uittenbogaard (ontwerper G+N
en docent KABK, Den Haag), Anita Evenepoel (docent
aan o.a. Sint Lukas, Brussel en de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten, Antwerpen) en Piem Wirtz (projectmanager V2, een interdisciplinair centrum voor
kunst, media en technologie, Rotterdam). Zij schetsten
een beeld van de problematiek.
Onderwijs

De basis voor technische mode kan worden gelegd
in het onderwijs. Bijvoorbeeld door modestudenten
vaker de kans te geven om samen te werken met de
industrie. Volgens de experts is de opleiding tot modeontwerper te kort, waardoor er helaas weinig ruimte
voor experiment of samenwerking over blijft. Evenepoel:
‘Zoals gebruikelijk moet alles zo snel mogelijk in de
modewereld.’ Tijdens de expertmeeting kwam naar
voren dat het ontwerpen vanuit een tekening ook debet

Technology is developing fast in all the design
disciplines. Why, then, do fashion designers so seldom
occupy themselves with the new possibilities in their
field? Or if they’re doing it, why are we hearing so little
about it?
Premsela will hold a symposium on technology’s
current and future role in fashion on 19 November at
the STRP Festival. In preparation, four experts gathered
to formulate the issues. They were Lorna Goulden
(creative director, Strategic Futures Design, Philips),
Gerrit Uittenbogaard (designer, G+N; lecturer, Royal
Academy of Art), Anita Evenepoel (lecturer, Sint-Lukas
Brussels and Royal Academy of Fine Arts Antwerp)
and Piem Wirtz (project manager, V2_ Institute for the
Unstable Media).
Education
Education, the experts say, can lay a foundation for
high-tech fashion by more frequently allowing fashion
students opportunities to work with the industry. They say
designers’ training is too brief, meaning that unfortunately they get little time to experiment or collaborate.
Evenepoel says, “As usual in the fashion world, everything has to be fast.” And as more and more work is
done on computers, young students’ imaginations are
in danger of being stifled. “Students should experiment,
touch things, be curious,” Evenepoel says.
Distant technology
When high-tech clothing does get designed, it’s
usually by artists. And artists often work with technology
to make a statement, not to help make it more usable,

premsela.org/FashionCulture
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Rabanne’s regenjas
Anita Evenepoel is ontwerpster
en werkt al haar hele carrière
met vernieuwende materialen.
Ze heeft een kunststof jas van
Paco Rabanne uit 1970 in haar
bezit, die ze ooit kocht in een
doodnormale winkel voor
regenjassen en paraplu’s.
De jas is uit één stuk gegoten
om een mal.
‘Dit kledingstuk is een
innovatief ontwerp, vanwege
de uitzonderlijke productietechniek, maar ook omdat
het een gewoon prêt-à-porter
stuk is dat overal te koop was.
Mode is al eeuwen hetzelfde,
het bestaat uit het aan elkaar
naaien van lappen, al dan
niet op een naaimachine.
Daar gaat veel fysieke arbeid
mee gemoeid. Het bijzondere
aan deze jas is dat de manier
van maken totaal anders is.
Er is geen stof, er wordt niet
gestikt, er zijn geen naden,
het is machinaal.
	Sindsdien ben ik vrijwel
nooit een dergelijk innovatief
ontwerp tegen gekomen.
Enkele ontwerpers hebben
nog wel eens een poging gedaan, bijvoorbeeld met ultrageluid lassen, maar het heeft
nooit meer echt het straatbeeld gehaald.
Het valt mij op dat de productie van textiel zich wel verder ontwikkelt, synthetische
stoffen zijn zachter dan ooit
en er kan computergestuurd
worden gesneden, geprint en
gebreid. Hierop wordt, met
uitzondering van de productie
van onderkleding, nog niet
ingespeeld. Dat heeft te maken
met de hoge opstartkosten en
andere beperkingen.
Ik denk dat het de uitdaging is om de manier
waarop kleding gemaakt
wordt ter discussie te stellen.
Als een eenvoudig T-shirt niet
meer door zoveel mensenhanden hoeft te gaan is dat
een enorme vooruitgang.
Daar droom ik van, maar dat
zal toch echt investeringen
vergen. Op dit moment
staan de ontwikkelingen
volledig stil.’
—
Pagina 18/
3D geprinte top van Iris van
Herpen.

premsela.org/FashionCulture

The unusual thing about this
coat is that it was made in
a totally different way. There’s
no fabric, no stitching, no
seams – it’s machine-made.
“Since then, I’ve hardly ever
come across another design
as innovative as this one. A few
designers have occasionally
made attempts – for example,
with ultrasonic welding – but

this has never really made it
back to the streets.
“I do notice that textile
production is continuing to develop. Synthetic materials are
softer than ever, and you can
do computer-driven cutting,
printing and knitting. But it’s not
being taken advantage of yet,
except in the production of
undergarments. That has to

is aan het schaarse experiment met materiaal. Er wordt
steeds meer met de computer gewerkt waardoor het
gevaar bestaat de fantasie van jonge studenten lam te
slaan. Evenepoel: ‘Studenten moeten juist experimenteren, aanraken en nieuwsgierig zijn.’
Toekomstmuziek

Als er hoogtechnologische kleding wordt ontworpen zijn het meestal kunstenaars die zich eraan wagen.
Kunstenaars gebruiken de technologie vaak om een
statement te maken, niet om het toepasbaar te maken,
aldus de experts. Ontwerpers laten af en toe een nieuwigheid zien, men past een techniek eenmalig toe in
een collectie. De nadruk ligt dan te veel op de techniek
en de ontwerper maakt het zich niet eigen, waardoor
het nooit één geheel wordt. ‘Technologie wordt mede
daardoor geassocieerd met afstandelijkheid, dat beangstigt, want kleding is nauw verbonden met identiteit en
lichamelijkheid’ aldus Uittenbogaard. Sociale media
zijn een voorbode voor het verdwijnen van die angst
‘Men is niet meer zo voorzichtig met zichzelf uiten.
Het is voor jonge mensen heel gewoon om hun identiteit te delen met de hele wereld op internet, en daarbij
de controle uit handen te geven. Zo dichtbij mag
technologie dus al komen’ stelt Goulden.
Ongemerkte vooruitgang

Foto’s: Joost Vandebrug
(Manjaottenpm)/ Mode
redactie & productie: Ferry
van der Nat / Make-up: Katinka
Gernants (House of Orange) /
Haar: Stef Ralbovsky (View
Agency) / Model: Steffi
(Micha Models)

Rabanne’s raincoat
The designer Anita Evenepoel
has been working with innovative fabrics throughout her
career. She owns a plastic
Paco Rabanne coat from 1970,
which she bought in an everyday rainwear and umbrella
store. The coat is moulded in
one piece.

“This is a very innovative design,
because of its unique production
technique but also because
it’s a regular ready-to-wear
piece that was on sale everywhere,” she says. “Fashion has
been the same for centuries – it’s
consisted of stitching pieces of
fabric together, with or without
a sewing machine. A lot of physical labour is involved in that.

Toch is technologische mode niet alleen toekomstmuziek. Vooral in de productie van textiel wordt veel
ontwikkeld. De efficiëntie is toegenomen en oude technieken zijn industrieel verfijnd. Synthetische vezels zijn
verbeterd, deze worden steeds dunner door middel van
nanotechnologie. En zo zijn er nog tal van voorbeelden
die door de consument onopgemerkt worden geaccepteerd. Oorzaak hiervan is dat de voordelen evident zijn;
meer comfort, kwaliteit en lagere productiekosten.
Om de ontwikkelingen op het gebied van technologische mode echt een hoge vlucht te laten nemen, moet
de vraag vanuit de consument urgenter zijn. Daarnaast
moeten de ontwerpen de techniek ontstijgen om op
grote schaal interessant te worden. De consument moet
verleid, uitgedaagd en geprikkeld worden, maar vooral
ook overtuigd. Hoe kunnen we mode en technologie verbinden? En waarom zouden we eigenlijk gebruik gaan
maken van de mogelijkheden van technologische mode?
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do with high startup costs and
other limitations.
“I think the challenge is to start
a debate around the way clothing is made. If a simple T-shirt no
longer needs to go through so
many human hands, that will be
enormous progress. I dream of
that, but it calls for serious investment. Right now, progress is at a
complete standstill.”

Page 18/ 3D printed top by
Iris van Herpen
—
Photo’s: Joost Vandebrug
(Manjaottenpm) / Fashion
editing and production: Ferry
van der Nat / Makeup: Katinka
Gernants (House of Orange) /
Hair: Stef Ralbovsky (View
Agency) / Model: Steffi (Micha
Models)

say the experts. Fashion designers show something innovative now and then, usually in the form of a one-off use
of technology in a collection. Too much emphasis tends
to be placed on the novelty, and the designer does not
make it his or her own, meaning the garment never truly
becomes a whole. “Partly because of this, technology
is associated with distance, which frightens people,
because clothing is closely connected to identity and
corporality,” Uittenbogaard says. Social media are a
harbinger of the disappearance of that fear, according
to Goulden. “People aren’t so cautious about expressing
themselves anymore. For young people, it’s very usual
to share your identity with the whole world on the Internet,
and thereby give up control. Technology is already very
close to us.”
Unnoticed progress
Yet high-tech fashion isn’t merely futuristic. Particularly in textile production, plenty of progress is being
made. Efficiency has increased, and industry is refining
old techniques. Synthetic fibers have improved, becoming ever-finer thanks to nanotechnology, and consumers
have accepted countless other examples without even
noticing. That’s because their advantages are evident:
more comfort, higher quality and lower production costs.
Yet if these high-tech fashion developments are to
achieve their full potential, consumer demand will have
to become more urgent. In addition, designs must make
truly creative use of technology if they are to become
attractive to the masses. Consumers must be seduced,
challenged and stimulated, but above all, convinced.
How can we link fashion and technology? Why should
we exploit the possibilities of high-tech fashion, anyway?

Premsela Symposium
Fashion+Technology
Vrijdag 19 november, 16.0018:00 uur, Klokgebouw
Eindhoven tijdens STRP,
festival for art & technology.
Voor meer informatie zie
premsela.org/fashionculture

Premsela Symposium
Fashion+Technology
Friday 19 November, 4–6 pm.,
STRP, festival for art & technology,
Klokgebouw, Eindhoven
For more information see
premsela.org/fashionculture
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Dutch Fashion
Abroad
Modecultuur
Premsela nodigde in het kader van Lichting
2010 toonaangevende internationale modeprofessionals, waaronder Sarah Mower en
Louise Wilson, uit om Nederland te bezoeken.
Modejournaliste Georgette Koning interviewde Mower en Wilson. Zij ontlokte hen
een aantal uitspraken over Lichting en over
de Nederlandse modecultuur.
Louise Wilson, hoofd MA Fashion Central Saint
Martins College of Art and Design:

‘Ik vond Lichting ongelofelijk professioneel,
de academies ongelofelijk ondersteunend, met hoofddocenten die elkaar ontmoeten en prettig met elkaar
omgaan. (...) Als ik ergens nog iets educatiefs zou gaan
doen, dan zou dat in Amsterdam of in Antwerpen zijn.
Jullie leven niet in een vacuüm. (…) Maar wat ik hier
zag verschilt niet van wat ik elders heb gezien. En dat
zou wel moeten! (…) Wat ik me voorstel bij ‘Dutch’ is
iets dat een beetje vreemd, een beetje anders is, met
wat decoratie. Dat fundamentele, dat anders zijn, moet
je niet verliezen! Jezus, laat ons alsjeblieft zien wat we
nog niet kennen! De wereld mag dan wel geglobaliseerd
zijn, maar als kunstonderwijs het verschil niet meer
maakt, dan kunnen we wel inpakken!’
Sarah Mower, modejournalist voor de
Amerikaanse Vogue en British Fashion Council’s
eerste Ambassador for Emerging Talent:

‘(…) als je om je heen kijkt in de modewereld, zijn er
veel professionals aan het werk zonder dat ze hun nationaliteit noemen. Ik denk dat Nederlandse ontwerpers
hierin opgaan. In ieder geval is het niet meer van deze
tijd om in termen van een nationale stijl te denken.
(…) Misschien heb ik het mis, maar ik heb de indruk
dat Nederlands ontwerp en Nederlandse ontwerpers
gereserveerd, methodisch, ‘cool’ en een beetje verlegen
zijn. Misschien worden ze hier door benadeeld als je je
zorgen maakt over zelfpromotie.’

Fashion culture
Premsela invited leading international fashion
professionals, including Sarah Mower and
Louise Wilson, to the Netherlands for Lichting
2010. Journalist Georgette Koning interviewed
them and collected some memorable
quotes on the show and Dutch fashion
culture in general.
Louise Wilson, head of the fashion MA course
at Central Saint Martins College of Art and Design:
“I thought [Lichting] was incredibly professional,
incredibly supportive – the colleges, meeting the
headmasters, how they all got on. I never met Dutch
headmasters before. (…) If I had to go anywhere and do
anything educational, it would be Antwerp or Holland,
because of the art. You are not in a vacuum. (…) What
I thought of [Lichting] – it’s not different than anywhere
else. And it should be. (…) [I imagine ‘Dutch’ as] slightly
twisted, but with a little bit of decoration. (…) Although
the world is globalised, if art education is not going to
make the difference, then really we’re all a bit fucked.
[You shouldn’t] lose that fundamental standing-apart,
or being radical... It’s far better to come away and just
think, ‘Jesus’... Something new is coming.”
Sarah Mower, fashion journalist for US Vogue and
the British Fashion Council’s first Ambassador for
Emerging Talent:
“(…) When you look around the fashion world, there
are lots of professionals who quietly get on with it without
announcing their nationality. I think Dutch designers
‘blend’ in. And in any case, it may be antiquated to
think of national styles still. (…) I may be wrong, though,
in the impression that Dutch design and designers are
reserved, methodical, cool and a bit shy. This perhaps
puts them at a disadvantage if you are worried about
self-promoting.”

premsela.org/FashionCulture

Een internationale presentatie

De uitspraken van Sarah Mower en Louise Wilson
weerspiegelen niet alleen het beeld dat in het buitenland bestaat – of ontbreekt – over Nederlandse mode.
Ze geven ook aan dat het niet goed mogelijk is mode te
duiden op basis van nationale identiteit. Mode is bij uitstek een internationaal vakgebied, zeker voor een land
met een relatief bescheiden modetraditie. Academies
worden steeds internationaler, studenten en docenten
komen meer en meer uit het buitenland. Bovendien
verlaten in Nederland geschoolde studenten ons land
vaak in de loop van hun carrière.
Is het nog relevant om te spreken van ‘typisch’
Nederlands design of Nederlandse mode? Net als voor
Dutch Design kun je voor mode zeggen dat er wel degelijk sprake is van bepaalde kenmerken en condities
binnen onze designcultuur. Die worden bijvoorbeeld
zichtbaar in een conceptuele benadering of het gebruik
van traditionele technieken, dat in combinatie met
hedendaagse invloeden tot vernieuwende ontwerpen
leidt.
Volgend jaar toont Premsela met een internationale
presentatie over Nederlandse modecultuur de context
waarbinnen modeontwerpers pionieren en succesvol
worden. Een team onder leiding van José Klap en Sandor
Lubbe van Zoo Magazine werkt op dit moment aan de
presentatie die in de zomer van 2011 start in Berlijn.
In januari 2011 organiseert Premsela een preview
aldaar. <
Het idee voor deze presentatie is ontwikkeld door Premsela en
Modint in samenwerking met sleutelfiguren uit o.a. onderwijs,
industrie, ontwerpveld en museumwereld in het kader van het
DutchDFA programma.

Winnaar Lichting 2010
De jury, bestaande uit een
internationaal panel – met
Sarah Mower, Louise Wilson,
modeontwerper Sander Lak
(Balmain, Parijs) en inkoper
Joseph Quartana (Seven,
New York) – en het publiek
riepen Marije de Haan met
haar collectie Flatliners uit
tot winnaar van Lichting 2010.
Illustratie: Petra Lunenburg’
Lichting 2010 Online
Bekijk volledige interviews en
het videoverslag van Lichting
2010 op premsela.org/
fashionculture.

Lichting 2010 winner
The audience and a jury made
up of international panellists
Sarah Mower, Louise Wilson,
designer Sander Lak (Balmain,
Paris) and buyer Joseph
Quartana (Seven, New York)
chose Marije de Haan as the
winner of Lichting 2010 for her
Flatliners collection.
Illustration: Petra Lunenburg.

Lichting 2010 Online
Read the full interviews and
view a video report of Lichting
2010 at premsela.org/fashion
culture.

23

A touring exhibition
Sarah Mower and Louise Wilson’s remarks don’t just
reflect the image of Dutch fashion that exists – or doesn’t
– abroad. They also show that it’s impossible to explain
fashion in terms of a national identity. Fashion is a
particularly international field, especially in countries
with relatively modest clothing traditions. Our academies
are becoming increasingly international, with more
and more foreign students and instructors. And students
trained in the Netherlands often leave the country in
the course of their careers.
Is it still relevant to talk about ‘Dutch’ design or
fashion? In fact, particular characteristics and conditions
for fashion as well as design do exist in our culture.
These manifest themselves in, for example, a conceptual
approach and a use of traditional techniques in combination with contemporary influences, which leads to
innovative designs.
Next year, in an international exhibition on Dutch
fashion culture, Premsela will showcase the context in
which our fashion designers break new ground and
achieve success. A team led by José Klap and Sandor
Lubbe of Zoo Magazine is currently putting together the
show, which will open in Berlin in summer 2011. Premsela
will hold a preview there in January. <
The exhibition concept was developed by Premsela and Modint
in collaboration with leaders from education, industry, design and
museums as part of DutchDFA.

premsela.org/Platform21

Floating Building by
Dinie Besems
A design for a floating building
site for a new Platform21. The
site, house and garden are
obviously the work of the
Platform21 crew. In time, the
building site could be expanded
and serve as an example for
other cities.
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A taste of
Curatorial Cooking
Fake or Faulty?
Something Fake. Simulation is everywhere. Welcome
to the World of Fake. Although we show you products,
photos, flowers, food and people, we cannot guarantee
that they are real.
Curatorial Challenge
Talking about fake or faux in the context of design
often ends up with a discussion about good versus faulty,
which undermines the subject’s richness, diversity and
inspirational way of looking at the world. Fake is as real
as food is. So how do you create an unpretentious show
about fakes that is open to any interpretation?
Form Follows Function
Anyone who explores the World of Fake will notice
that fake is really everywhere: from high art to popular
culture, from intelligent quotations to cheap branding,
at a football match and at the doctor’s practice. So if
your goal is to show a lot, you will have to be smart and
think fake-like:
01 Curate screenshots of websites with fascinating fake
content – images, articles, quotes as well as facts.
02 Print them out and blow up the most captivating ones.

Curatorial Cooking
Bijna een jaar na sluiting is
Platform21 nog alles behalve
vergeten. Zo heeft het designfestival in St. Etienne Hacking
Ikea opgenomen en zijn er ook
in Linz, Barcelona, Moskou en
Seoul Platform21 activiteiten
te verwachten. En nu komt er
ook een boek: Curatorial
Cooking: The Design Practice
of Platform21. Hierin is een
twaalftal Platform21 projecten
uitgewerkt als DIY instructies.
Verder nieuwe voorstellen van
ontwerpers en curatoren geïnspireerd op Platform21 en een
beeldessay samengesteld
door fotograaf/ kunstenaar
Koen Hauser.

Uitgever: NAi uitgevers in
samenwerking met Premsela,
Dutch Platform for Design en
Fashion / Redactie: Joanna
van der Zanden / Ontwerp:
SYB / Met bijdragen van o.a.:
Ted Noten, Cynthia Hathaway,
Scott Burnham, Guy Keulemans, Dewi Pinatih, Erik Wong,
Aart van Bezooyen, Yuri Suzuki.
Verwachte verschijningsdatum: najaar 2010
Op de hoogte blijven: stuur
een mail naar secretariaat@
premsela.org o.v.v Curatorial
Cooking
Zie ook: platform21.nl

03 Stick these clippings on walls, thoughtfully arranged
and collaged.
04 Select some You-Tube videos about fake and show
them on small screens, or project them over the
clippings.
05 Ask your friends, your local bakery, museum and
shops to lend you their fake objects, plants, and
food products and display them just as they are.
06 Write a disclaimer as an invitation card.
07 And to open up the discussion: invite a trend forecaster, architect, psychologist, fashion designer,
designer and journalist to talk about the role of fake
within their own practice.
More to Google?
Looking at a subject from a Google perspective has
almost become second nature and is a vital research
tool for curators of contemporary exhibitions. If Something Fake proved anything, it was that a curated show
of screenshots can be very appealing and make for
a good discussion. Mixed with workshops and lectures
on the spot, this format could pop up anywhere and deal
with any subject. It could be called the Google Gallery. <

Curatorial Cooking
It's been gone for almost a year,
but Platform21 is anything but
forgotten. The Hacking Ikea
exhibition appeared recently
at the St. Etienne design festival,
and more Platform21 events are
coming up in Barcelona, Moscow, Seoul, and Linz, Austria.
And a Platform21 book will be
published this year. Curatorial
Cooking: The Design Practice of
Platform21 contains DIY instructions for a dozen Platform21
projects. It also includes new
Platform21-inspired proposals
by designers and curators and
a visual essay by the photographer and artist Koen Hauser.

Publisher: NAi Publishers in
collaboration with Premsela,
Dutch Platform for Design and
Fashion / Editor: Joanna van
der Zanden / Design: SYB /
Contributors: Ted Noten,
Cynthia Hathaway, Scott
Burnham, Guy Keulemans,
Dewi Pinatih, Erik Wong, Aart
van Bezooyen, Yuri Suzuki
et al.
Planned publication date:
autumn 2010
Stay informed: email
secretariaat@premsela.org
with Curatorial Cooking in
the subject line
Also see: platform21.nl
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Masters of
Amateurism

premsela.org/peoplesrepublicofDesign

Bekijk de Masters op
premsela.org/

“I believe it takes consistent effort over quite
a long period of time to become successful
as an amateur, and ironically, the key for me
was also that my initial goal was not fame
or success.” — Chaz, founder of The
London Police

‘Ik denk dat je een behoorlijke inspanning
over een vrij lange periode moet leveren om
succes te krijgen als amateur en – ironisch
genoeg – was voor mij medebepalend dat
roem en succes niet mijn oorspronkelijke
doel waren.’ — Chaz, oprichter van The
London Police
Onder de noemer Masters of Amateurism nodigt
Premsela internationale auteurs en makers uit om te
spreken over hun werk vanuit een bepaald perspectief
op amateurisme, populaire cultuur en design, zoals
D.I.Y., hacking, web2.0 en blogging, bricolage en straatmode. Onze eerste drie gasten waren de Duitse fotorealistische graffitikunstenaar Falk Lehmann (a.k.a. Akut),
modeblogger en fotografe Katja Hentschel uit Berlijn
(glamcanyon.com) en de Londense illustrator Nina
Chakrabarti (My Wonderful World of Fashion). Met deze
serie laten we verschillende kwaliteiten en strategieën
van auteurs, amateurs en selfmade makers zien. Hoe zijn
ze begonnen? Wat zijn hun inspiratiebronnen? Welke
hindernissen moesten ze overwinnen? Wat wordt
verstaan onder populaire cultuur en hoe verhouden
amateurs zich tot het officiële circuit? <
Boven: hyperreal grafitti van
Falk Lehmann aka AKUT
Onder: Katja Hentschel fotografeert straatmode te zien
op glamcanyon.com

Above: hyperreal grafitti by
Falk Lehmann aka AKUT
Below: Katja Hentschel shoots
street fashion. See her work at
glamcanyon.com.

In the Masters of Amateurism series, Premsela invites
international authors and creators to talk about their
work in the context of aspects of amateurism, popular
culture and design, such as DIY, hacking, Web 2.0 and
blogging, bricolage and street fashion. So far, we’ve
hosted the German photorealist graffiti artist Falk
Lehmann, aka Akut; the Berlin fashion blogger and
photographer Katja Hentschel of Glamcanyon.com;
and the London illustrator Nina Chakrabarti (My Wonderful World of Fashion). Masters of Amateurism spotlights
a range of qualities and strategies of amateurs, authors
and self-made makers. How did they start? Where do
they get their inspiration? What obstacles have they had
to overcome? What do we mean by popular culture?
And how do amateurs determine their relationship to
the official circuit? <

Katja Hentschel:
‘Ik ben ongeveer drie en een
half jaar geleden met Glamcanyon begonnen. Eerst ging
het helemaal over het fotograferen van party’s en later ben
ik er straatmode bij gaan
doen. En het was echt alleen
maar een klein, eigen project,
iets leuks wat ik wilde doen…
Toen ging ik me er meer op
toeleggen en leerde veel over
fotografie en begon allerlei
opdrachten te krijgen, wat
uitmondde in een carrière.’
‘Ik weet niet of ik me geaccepteerd voel in de professionele kunstwereld. Ik voel me
in Berlijn zeker geaccepteerd
als professioneel fotograaf –
tijdschriften behandelen en
betalen me als zodanig – dus
dat is nooit een probleem geweest. En ik denk ook dat een
heleboel goede kunstenaars
en gevestigde kunstenaars
autodidact zijn en ik denk dat
dat volkomen geaccepteerd
wordt. Ik heb nooit de indruk
gehad dat autodidactische
kunstenaars minder belangrijk gevonden worden dan
mensen die een paar jaar een
opleiding gevolgd hebben.’

“I started Glamcanyon about
three and a half years ago.
Initially it was all about photographing parties, and then later
on I added street fashion. And
it was really just a little project
that I had, a fun thing I wanted
to do... And then I got into it and
learned a lot about photography
and started to get these jobs,
which led to a career.
“I don’t know if I feel accepted in the professional art
world. I certainly feel accepted
in Berlin as a professional
photographer – magazines
treat and pay me as one – so
that hasn’t been a problem at
all. And I also think that a lot of
good artists and established
artists are self-taught, and I think
it’s perfectly accepted. I never
had the impression that selftaught artists were considered
of lesser value than people who
went to school for a couple of
years.”

Meer Masters of Amateurism
Het komende half jaar organiseert Premsela in samenwerking met The American Book
Center nog een drietal edities
van Masters of Amateurism,
o.a. over instructables,
remixen en tattoo’s.
Wil je een editie bijwonen?
Meld je aan voor onze digitale
uitnodigingen en nieuwsbrief
via premsela.org/peoples
republic.

More Masters of Amateurism
Premsela will hold three more
editions of Masters of Amateurism over the next six months in
collaboration with The American
Book Center. They’ll cover
subjects including instructables,
remixing and tattoos.
Want to attend? Sign up to
receive our email invitations
and newsletter at premsela.org/
peoplesrepublic.
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View the Masters at
premsela.org/

Falk Lehmann, aka Akut:
‘Er zit heel veel kracht in dat
hele amateurisme-gebeuren.
Als je het bij jezelf laat groeien, zonder professionele
invloed, dan kun je er nieuwe
uitgangspunten in vinden.’
‘Ik zie mezelf min of meer
als een professional, maar ik
ben een autodidact. Ik heb
het mezelf geleerd, [dus] ik
ben ook een soort amateur.’
“There’s a lot of power in this
amateurism thing. If you let it
grow by yourself, without professional influence, you can find
new points of departure in it.
“I see myself as something
like a professional, but I am an
autodidact. I taught myself, [so]
I’m also a kind of amateur.”

Nina Chakrabarti:
‘Mijn boek over mode is gewoon een enthousiaste reactie
[op mode]. Ik ben gewoon
een fan; ik ben geen kenner.
Het is alleen maar een persoonlijke kijk erop… Ik ben gewoon
een enthousiaste illustrator.
Ik doe gewoon de dingen die
ik leuk vind.’
‘Ik wilde dat mijn modeboek iets zou hebben van de
boeken waar ik van hield toen
ik opgroeide – boeken [over
ambachten] en boeken die
je stimuleren om zelf dingen
te doen. Mijn boek is dus een
hommage aan dat soort
boeken.’
“My book on fashion is just
an enthusiastic response [to
fashion]. I’m just a fan; I’m not
an expert. This is just a personal
take on it... I’m just an enthusiastic illustrator. I’m just doing the
stuff that I like.
“I wanted my fashion book
to reflect the books that I loved
when growing up – [craft] books
and the books that encourage
you to do things for yourself.
So my book is a homage to
those kind of books.”

premsela.org/PeoplesrepublicofDesign
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(Un)limited Design
In vivo

In vivo

Door Roel Klaassen / Illustratie Featuring

By Roel Klaassen / Illustration by Featuring

(Un)limited Design werd vorig jaar zomer gelanceerd
tijdens Hacking at Random, een Lowlands-achtig festival
voor geeks. Voor de aanwezige hackers is het kraken
van technologie niet alleen hobby of professie, maar bovenal ideologie. Het breken van broncodes is voor hen
nooit onmogelijk en vaak de enige manier om toegang
te krijgen tot (extra) mogelijkheden van software en
elektronica. De functionaliteit wordt door producenten
bewust beperkt en afgesloten om redenen van patentering, copyright of marketing. Apple heeft immers liever
niet dat een gewone iPod voor een paar tientjes kan worden omgebouwd tot een iPhone die het tienvoudige kost.
Tegelijkertijd heeft open source in de wereld van
technologie een belangrijke positie ingenomen. Omdat
een open methode van ontwikkelen belangrijke voordelen heeft: je kunt gebruikers mee laten testen en ontwikkelen en het delen van kennis leidt tot nieuwe

A

(Un)limited Design launched last summer at Hacking
at Random, a Lowlands-style festival for geeks. For the
hackers who attend, cracking technology is more than
a hobby or a job: it’s an ideology. To them, there’s no such
thing as an unbreakable code, and dismantling it is often
the only way to get the most out of software and electronics. Manufacturers often deliberately limit and close
off functionality for the sake of patents, copyrights and
marketing. After all, Apple would rather you didn’t spend
€20 to rebuild your iPod into an iPhone that would cost
you ten times as much in a shop.
Meanwhile, open source has attained an important
position in the world of technology. Open development
methods have major advantages: users can help with
creation and testing, and the sharing of knowledge generates new ideas and applications, in real time and real
life. Though open forms of distribution and production

premsela.org/peoplesrepublicofDesign

ideeën en toepassingen. Real time en in real life.
Waar in de fotografie en muziek open varianten van
distributie en productie ontstaan, is dat voor vormgeving nog nauwelijks aan de hand. Terwijl met digitale productieapparatuur een belangrijke praktische
belemmering inmiddels is weggenomen.
(Un)limited Design is begonnen als een experiment
in open design. Aan de hand van de (Un)limited Design
Contest zijn zowel amateurs als professionals uitgenodigd zelf ontwerpen te maken of ontwerpen van
andere deelnemers aan te passen. Aan de hand van de
prijsvraag is tijdens DMY Berlin een presentatie ingericht rondom Nederland als open designland. Het
Maker Lab waar (Un)limited Design deel van uitmaakte,
verdiende volgens Hella Jongerius zélf een award.
Open design belooft een belangrijk alternatief te
worden naast ‘auteursdesign’, niet alleen binnen de
veilige context van labs en R&D, maar ook in de échte
wereld van design. Misschien is (Un)limited Design één
van de sleutels die het slot op design weet open te
breken?* <
* De namaakloper voor Nederlandse handboeien is tijdens
HAR ontworpen en met een 3D printer in het tijdelijke Fablab geproduceerd: http://blackbag.nl/?p=940.

B
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have arisen in photography and music, they’re virtually
nonexistent in design. Yet digital production equipment
has removed an enormous practical obstacle.
(Un)limited Design began as an open design
experiment. We invite amateurs and professionals alike
to enter their own designs or modified versions of others’
submissions in the (Un)limited Design Contest. In connection with the contest, we staged an exhibition at DMY
International Design Festival Berlin showcasing the Netherlands as a home for open design. There, (Un)limited
Design was part of the Maker Lab, which Hella Jongerius
said deserved an award of its own.
	Open design is set to become an important alternative alongside ‘auteur’ design – not just within the
safe context of labs and R&D but in the real world of the
profession too. Perhaps (Un)limited Design will prove to
be one of the keys that will open the lock on the field.* <
* A bootleg skeleton key for Dutch police handcuffs was
designed at HAR and 3D-printed at the temporary Fab Lab:
http://blackbag.nl/?p=940.

Maker Lab
Amsterdams ontwerpbureau
Featuring ontwierp en bouwde
deze tentoonstelling ter plekke
op DMY Berlin.

Maker Lab
The Amsterdam-based design
agency Featuring created and
built this exhibition on site at
DMY Berlin.

premsela.org/PeoplesrepublicofDesign
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(Under)construction

(Under)construction

Door Maria Neicu

By Maria Neicu

‘Openheid’ is niet langer uitsluitend een kenmerk
van open software. Overgebracht vanuit de digitale
wereld naar de analoge wereld heeft dit begrip een brede
toepassing gekregen. Ontwerpgereedschappen zijn
voortaan beschikbaar voor gebruikers, voor wie binnen
de nieuwe context van digitale productie bovendien
de benodigde software en apparaten toegankelijk zijn
(bijvoorbeeld lasersnijmachines en borduurmachines).
Openheid heeft veel aan belang en populariteit gewonnen en nadert haar hoogtepunt. Is design er klaar voor?
Amateurs lijken goed toegerust om het nieuwe
toneel te betreden. Van professionals hoeven zij niet
meer te horen wat goed en fout is. Terwijl design opener
wordt, moeten de deskundigen van weleer zich opnieuw
rechtvaardigen omdat er een grote behoefte aan
nieuwe vormen van smaakconstructie is.
Toegankelijkheid alleen is echter niet genoeg –
toegankelijkheid is halve openheid. Zonder verder te
komen dan toegankelijkheid is openheid niets meer
dan kale retoriek, een te vaak gebruikt modieus etiket.
Wat is er nodig om verder te komen? Samenwerking.
Alleen door samen te werken met professionals kunnen
amateurs daadwerkelijk een verandering teweegbrengen. En alleen door deze samenwerking kan met
openheid de maatschappelijke relevantie van het
ontwerpvak verhoogd worden. Zowel bij amateurs als
professionals vereist dit een nieuwe mentaliteit – een
mentaliteit van verder denken dan design.
Met de (Un)limited Design Contest is een eerste stap
gezet. Deze competitie biedt gelegenheid voor het
uittesten van openheid binnen een gecontroleerde
omgeving. Om te beginnen kunnen niet-professionals
deelnemen; zij krijgen kansen, hulpmiddelen en maatschappelijke waardering voor hun werk. Iedereen die
een idee heeft voor een product kan dit tot uitvoering
brengen. Deelnemers worden aangemoedigd prototypes te maken die afgestemd zijn op hun eigen
subjectiviteit. In de tweede plaats brengt de competitie
mensen bij elkaar om samen te experimenteren en te
kijken of het gezamenlijk bedenken van oplossingen
mogelijk is. De (Un)limited Design Contest is een poging
om te bewijzen dat openheid meer kan zijn dan alleen
een modewoord en dat samenwerking mogelijk is,
waarmee het ontwerpvak getransformeerd kan worden
tot een vitaal onderdeel van de samenleving.
Vooralsnog is dit niet meer dan een test – een test
die herhaling behoeft. De eerste stappen naar een
vruchtbare samenwerking zijn echter gezet. Design
bevindt zich in een herstructureringsproces en het lijkt
erop dat openheid gaat leiden tot een nieuwe ontwerpcultuur die vooralsnog ‘under construction’ is. <

	Openness is no longer only visible in open software
– it has become a broadly applicable concept, brought
by the digital to the analogue world. Design tools are in
users’ hands now, with access to software programs and
machines (e.g., laser cutters and embroidery machines)
opening up in the new context of digital fabrication.
Openness has gained full momentum and is nearing its
peak. Is design ready?
Amateurs seem well equipped to step onto the new
stage. They no longer expect professionals to tell them
what is right and wrong. As design opens up, experts are
having to re-justify themselves in the face of high demand
for other kinds of taste construction. But access alone will
not be sufficient. Access is only half-openness. If it never
moves beyond access, openness will be nothing more
than cool rhetoric, an overused, fashionable label.
But what will it take to move further? The other part of
the journey will be collaboration – the only way to give
amateurs the opportunity to make a change. Only in this
way can openness make the profession highly socially
relevant. Both amateurs and experts will achieve a new
mindset – one of thinking beyond design.
A first step has been taken with the (Un)limited
Design Contest. It provides a context for testing openness
in vitro. First, it gives non-experts access: opportunities,
tools, and social recognition for their work. Anyone with
an idea can bring it to life; participants are encouraged
to create prototypes tailored to their subjectivity. Design
becomes invitational. Second, the contest brings people
together to experiment and see if shared thinking is actually possible. The (Un)limited Design Contest is a line of
defence – an attempt to prove that openness can move
past buzzword status and that collaboration, which will
transform the design profession into a valuable part of
society, is possible.
This is only a test – one that must be repeated. But the
first steps toward fruitful collaboration have been made.
Design is undergoing a reshaping process, and openness
seems to be leading to a new design culture, one that is
still under construction. <

Meer (Un)Limited Design
Kijk op premsela.org/
.
peoplesrepublic

More (Un)Limited Design
Check out premsela.org/
peoplesrepublic.
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Over ons
Premsela, Dutch Platform for
Design and Fashion, creëert
vanuit een culturele invalshoek
kansen voor de groei van de
Nederlandse vormgeving.
De komende jaren voeren
we vier programma's uit:
Designworld, Fashion Culture,
Heritage and History en
People’s Republic of Design.
We werken intensief samen
met een groot aantal partners.
Samen met hen organiseren
we lezingen, debatten en
tentoonstellingen in binnenen buitenland. Daarnaast is
Premsela uitgever van Morf,
het grootste designtijdschrift
van Nederland, en van de
internationale portal Design.nl.
We richten ons op ontwerpers, studenten, opdrachtgevers, producenten en
iedereen die geïnteresseerd
is in de culturele waarde van
design en mode.
Premsela.org

Op de cover
Proef voor de Mesh Chair van
Chris Kabel, gefotografeerd
in het kader van de nationale
conferentie design, erfgoed
en geschiedenis Bewaar me/
Save me. Lees het volledig
artikel op pagina 12 t/m 17.
Foto: Maarten Willemstein.

Colofon

On the cover
A study for Chris Kabel’s Mesh
Chair, photographed for the
national design, heritage and
history conference Bewaar me/
Save me. Read the article on
pp. 12–17.
Photo: Maarten Willemstein.
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Wilt u nieuws ontvangen over
onze programma’s en projecten? Meldt u zich dan aan op
premsela.org en ontvang
onze seizoensbrochure en/
of digitale nieuwsbrief.
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About us
Premsela, Dutch Platform for
Design and Fashion, strives to
create opportunities for the
growth of Dutch design using
a cultural angle of approach.
In the next few years, we will
carry out our activities through
four programmes: Designworld,
Fashion Culture, Heritage and
History and People’s Republic
of Design.
We collaborate intensively
with a large number of partners.
With them, we organise lectures,
debates and exhibitions in
the Netherlands and abroad.
Premsela also publishes Morf,
the Netherlands’ biggest design
magazine, and the international web portal Design.nl.
	Our activities are aimed at
designers, students, clients,
producers, and everyone
interested in the cultural value
of design and fashion.

Premsela.org
Would you like to receive all the
latest news on our programmes
and projects? Sign up for our
seasonal bulletin and/or email
newsletter at premsela.org.
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Funding
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Culture and Science
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Sign up at
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the latest updates
about
Design.nl is an initiative of Premsela.
Visit premsela.org to learn more
about our other activities.

