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Boeken over en van grafisch ontwerpers, case studies, beredeneerde bibliografie, 
gemaakt door Frederike Huygen met een werkgroep masterstudenten van de UvA in 
2016. Bij elk besproken boek is het omslag afgebeeld en een pagina of een representatief 
werk van de betreffende ontwerper. De bibliografie wordt telkens aangevuld met 
nieuwe titels.  
 
 

                                        
 
Het visuele essay in een oerboek uit 1947 
De boekenlijst begint met Thoughts on Design (1947) van de Amerikaanse ontwerper 
Paul Rand, die vooral bekend is geworden door zijn werk voor IBM en in de VS gezien 
wordt als een belangrijk grafisch ontwerper omdat hij het modernisme in dat land 
introduceerde.1 Hij stond evenwel ook aan de wieg van de vernieuwing van reclame als 
‘the big idea’. Rand is bovendien interessant omdat hij als schrijver actief was. Het kleine 
boekje wordt in de herdruk uit 2014 gezien als een ‘seminal text’ en een ‘classic treatise’ 
over goede vormgeving als de synthese van schoonheid en bruikbaarheid. Rand gelooft 
in tijdloosheid, kwaliteit en buiten de mode staan, in een analytische en intuïtieve 
aanpak en in het idee. Dit credo maakt het een manifest. 

Thoughts on Design laat 100 voorbeelden uit zijn eigen praktijk over tien jaar zien in 
een mooie sequentie met contrast, beeldrijm, associatie en vormverwantschap, die op 
het oog op de pagina’s zijn geplaatst. Daarmee is het een portfolioboek. In de 
essayistische, enigszins belerende tekst geeft de ontwerper de geheimen van het vak 
prijs: spelen met betekenis en vorm, symbolen, humor, tegenstellingen en 
overeenkomsten. Rand benadrukt asymmetrie, collage en uitgebalanceerde compositie. 
Deze elementen maken het tot een how-to-boek, een didactisch boek voor studenten en 
ontwerpers. De presentatie van telkens twee gerelateerde voorbeelden per spread 
maken de ‘lessen’ tot visueel aanschouwelijk onderwijs. Het boekje kan echter ook een 
persoonlijk essay en een visueel essay genoemd worden.  

De voorbeelden in de eerste versie van het boekje kwamen allemaal uit de reclame 
en tijdschriften, het waren voornamelijk advertenties. Stilistisch gezien horen die nog 
niet tot een hard, geometrische modernisme, al kende Rand de publicaties van Jan 
Tschichold. Rand was niet wars van illustratieve elementen en stond dan ook bekend als 
‘de Picasso van grafische vormgeving’ zoals de achterflap vermeldt. In latere edities 
waren voorbeelden van corporate identity te zien.  

Godfrey acht het boekje in zijn canon Bibliographic van belang omdat het moderne 
vormgeving definieerde en een hele generatie beïnvloedde. Dat er drie drukken van 

                                                        
1 Met dank aan Maud Reeskamp.  
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verschenen en Rand het enkele malen bewerkte – in 1985 in geactualiseerde vorm als A 
Designer’s Art – bevestigt die canonieke status van het geschrift. In Nederland lijkt dit 
boek geen invloed gehad te hebben, er verschenen in de vakbladen geen recensies over. 
Rand werd hier vooral later algemeen erkend als een belangrijk ontwerper (IBM, jaren 
zestig). Steven Heller noemt de publicatie in zijn lijvige monografie over Rand 
revolutionair omdat Rand kunst en reclame samenbracht, en karakteriseert het als 
bijbel van moderne vormgeving. Hij dateert het overigens op 1946. Duidelijk is dat Rand 
als de vader van het modernisme werd gezien in de VS, maar elders niet.  

- Paul Rand, THOUGHTS ON DESIGN, New York (Wittenborn) 1947, 159/172 pp. (27 x 
21 cm). Ontwerp: Paul Rand. Engels, Franse, Spaanse editie. [2e druk 1951, 1970 
gewijzigde druk, 2014 nieuwe druk met een voorwoord van Michael Bierut, en 
ook een Japanse versie]  

 

                                             
Visueel vergelijken tot lering en vermaak 
Het tweede boek is eveneens klein en bescheiden, en eveneens een visueel essay. De 
samenwerkende ontwerpers Alan Fletcher, Colin Forbes en Bob Gill publiceerden in 
1963 Graphic Design: Visual Comparisons. Omdat het meerdere drukken beleefde en 
uitgebracht werd in Amerika en in het Duits (en in 2008 in het Chinees) kan het 
aanspraak maken op een plaats in de canon van boeken. Verkocht aantal exemplaren: 
40.000.2 Het was gericht op studenten, docenten en ontwerpers, en maakte deel uit van 
een kleine serie instructieboeken over het vak, geïnitieerd door John Lewis, docent aan 
het Royal College of Art.3 Het beeldessay gebruikt de dubbele pagina met telkens twee 
voorbeelden als visueel onderricht om te laten zien dat een ontwerpprobleem op talloze 
manieren opgelost kan worden. De ontwerpers benadrukken dat het onderwerp 
richtlijn moet zijn en dat de vormgever niet zozeer vanuit een vooropgezette stijl moet 
werken, maar zijn vindingrijkheid moet gebruiken. Omdat de publicatie voornamelijk 
voorbeelden van internationaal gerenommeerde ontwerpers laat zien is het geen 
portfolioboek. Doordat het eigen werk tussen dat van die grootheden wordt geplaatst 
scharen ze zich evenwel onder die elite. Het boekje kan ook opgevat worden als een 
inspiratieboek. Opvallend is de aanwezigheid van veel cartoons. Het voorwoord van 
ontwerper Edward McKnight Kauffer is uiterst kritisch, noemt reclame saai, van laag 
niveau en een belediging voor de intelligentie. Twee auteurs (Fletcher en Forbes) zetten 
hun samenwerking in de jaren zeventig voort in het bureau Pentagram dat door de jaren 
heen bijzonder veel boeken uitbracht over het vak en het eigen werk; Fletcher werd in 
de jaren negentig consultant bij uitgeverij Phaidon.  

                                                        
2 Aldus het boek Pentagram: the Work of Five Designers, Londen 1972, z.p. 
3 Info: www.alanfletcherarchives.com. 

http://www.alanfletcherarchives.com/
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- Alan Fletcher, Colin Forbes, Bob Gill, GRAPHIC DESIGN: VISUAL COMPARISONS, London 
(Studio Vista) 1963, 94 pp. (20 cm). Engelstalig. [meerdere drukken en editie 
Amerika 1964 Reinhold; Duitse editie 1968 Otto Maier; Chinese editie 2008]. 
 

 
 

                     
 
Piet Zwart 1966, monografie en formuleboek 
Het boek over Piet Zwart uit 1966, verschenen in Zwitserland, is een typerend en vroeg 
voorbeeld van een ontwerpersmonografie in een serie en een formuleboek. Het bestaat 
voor driekwart uit afbeeldingen en is voorzien van een voorwoord, een inleiding en een 
korte biografie in jaartallen. Er is een duidelijke relatie met het vak want de redacteur, 
Fridolin Müller, was tevens grafisch ontwerper en docent, en uitgever Niggli bracht veel 
boeken over grafische vormgeving uit. Voor de inleiding was de bekende kunstpublicist 
Peter Althaus aangezocht. Mogelijk mikte Niggli op een internationale afzet, want het 
boek is drietalig, maar deze praktijk was in Zwitserland gangbaar. Bijzonder is dat het 
werk in kleur is afgebeeld en dat de reproducties van hoge kwaliteit zijn. Het is dus 
primair een platenboek, al is het formaat relatief bescheiden.  

De inleidende tekst – ontstaan met medewerking van Zwart – benadrukt het 
innovatieve karakter van Zwarts werk en zijn functionele instelling.4 Hij wordt echter 
niet bejubeld noch gepresenteerd als een herontdekking, want Zwart was destijds wel al 
internationaal bekend. In de Nederlandse vakpers kreeg het boek weinig aandacht. 
Alleen Dick Dooijes besprak het in Drukkersweekblad en zag de verschijning ervan als 
een uitvloeisel van Zwarts internationale erkenning en als een eerbetoon; als een bewijs 
dat het werk van Zwart nog immer actueel was en een inspiratie voor jongeren.5 De 
publicatie is interessant als een vroege monografie en omdat Piet Zwart tot de canon 
behoort; ook andere monografieën over hem werden door de werkgroep van de UvA 
onderzocht. Niggli was bovendien een uitgeverij die al vroeg allerlei boeken van en over 
Zwitserse grafische vormgevers publiceerde.  

- Peter F. Althaus, PIET ZWART, Teufen (Arthur Niggli) 1966, 112 pp. (25 cm). 
Ontwerp: Fridolin Müller. Drietalig: Engels-Duits-Frans. [deel 1 in de serie 
Dokumente visueller Gestaltung, uitgegeven door Fridolin Müller]  

                                                        
4 Korte bespreking in Graphis, 1 mei 1966. Vermoedelijk is er nog correspondentie over dit boek in het 
archief van Zwart dat berust bij het RKD; vanaf 1963 was Pieter Brattinga bezig geweest met een 
monografie, maar die is nooit verschenen.  
5 Dooijes, ‘Tweemaal Piet Zwart’, Drukkersweekblad 55 (1967) 3, pp. 80-81. Dooijes bespreekt 
tegelijkertijd het boekje Sleutelwoorden, een eerbetoon van de jongeren aan Zwart uit 1966, onder 
redactie van Jurriaan Schrofer, vormgegeven door Willem Sandberg. 
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Vroeg koffietafelboek: Brattinga 1970 
Grotere boeken waar bovendien de ontwerper zelf bemoeienis mee had begonnen in de 
jaren zeventig te verschijnen, maar ze waren nog relatief zeldzaam. De Nederlandse 
Pieter Brattinga kan wat dat betreft een pionier heten. In 1970 verscheen een groot boek 
over hem in het Engels, met een karikaturaal portret om het omslag (ik-boek) en in een 
oplage van maar liefst 8500 exemplaren.6 Het werd in recensies dan ook onmiddellijk in 
verband gebracht met ijdelheid en gekarakteriseerd als een bijbel.7 Brattinga had 
gerenommeerde collega’s als Louis Dorfsman en Theo Crosby om een voorwoord 
gevraagd maar tekst en vormgeving waren in handen van vrijwel onbekenden. De 
vormgever, Evert van den Brink, bleef zelfs onvermeld. Een aankondiging in Revue der 
Reclame Expres noemt hem als ‘typograaf’; het kan zijn dat Van den Brink in dienst was 
van uitgeverij Bruna. Vermoedelijk trad de auteur/redacteur, Rosamund Howe-Jones, 
vooral op als spreekbuis van Brattinga, al vermeldt de verantwoording dat hij niet meer 
deed dan zijn archieven beschikbaar stellen. Het initiatief lag bij Katsumi Masaru, 
hoofdredacteur van het Japanse tijdschrift Graphic Design. Er waren plannen voor een 
Brattinga-expositie aldaar, maar toen die geen doorgang vond, ontstond het idee er een 
boek over te maken. Omdat het boek bovendien rijkelijk doorspekt is met citaten uit 
recensies over Brattinga’s activiteiten is Howe-Jones’ rol bescheiden. Katsumi schreef 
geen teksten.  
 De voorwoorden en inleidende teksten zetten de toon: Brattinga moet gezien 
worden als een internationale figuur, als een adviseur die goed op de hoogte is, als 
‘mediator’ en communicatie-expert voor het heden en de toekomst. Hij is eerder een 
communicatiespecialist en consulent dan een ontwerper. Het grootste en eerste 
hoofdstuk, ‘Planning for Industry’, propageert planmatig werken voor de industrie en 
bestempelt Brattinga als communicatiespecialist, eerst als consultant (DSM) en daarna 
als initiatiefnemer en ontwerper van steendrukkerij De Jong. Hoofdstuk 2, ‘Planning for 
Art’, pleit voor meer interdisciplinaire samenwerking, wederzijdse kruisbestuiving 
tussen kunst en techniek (creativiteit en rationaliteit) en meer educatieve begeleiding en 
uitleg bij museumtentoonstellingen. Het laat exposities zien die Brattinga organiseerde 
in het Stedelijk Museum en affiches van zijn hand voor het Kröller-Müller Museum. 
‘Planning for Education’ benadrukt de brede ontwikkeling van de ontwerper en een 
interdisciplinaire opleiding met aandacht voor kunst, gedrukte media, fotografie, 

                                                        
6 An. ‘Morgen verschijnt bij Bruna nieuw boek Pieter Brattinga’, Revue der Reclame Expres, 3 juni 1970. In 
het archief van Brattinga zit een boekontwerp uit 1963 voor uitgeverij Reinhold, hij was dus al veel eerder 
bezig met een Engelstalige publicatie. 
7 Rolf Mager, ‘Planning for Industry, Art & Education’, Ariadne, 10 juni 1970. 
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televisie en film. Brattinga was docent aan het Pratt Institute en geeft hier zijn visie door 
middel van teksten en lesprogramma’s. De citaten bij het werk uit recensies geven door 
het hele boek heen beschrijvingen, loftuitingen en soms meer uitleg.  
 Het boek is een terugblik op en een overzicht van zijn carrière en werk – een mid-
carrièreboek – maar tegelijkertijd is het een pleidooi voor de mediator en 
interdisciplinariteit in heden en toekomst. De volledige breedte van Brattinga’s 
activiteiten komt in dit boek goed tot zijn recht, zoals de verantwoording stelt: 
ontwerper, educator, promotor, denker en planner. Hij was zowel drukker als 
ontwerper als initiatiefnemer van tentoonstellingen en consultant inzake huisstijlen. 
Maar dat hij als zoon van een drukker ook werkzaam was voor en in die drukkerij komt 
niet aan bod. Het boek geeft geen recepten hoe een ontwerper te werk moet gaan en de 
informatie bij de casestudies is beperkt. Het is dus geen leerboek en maar gedeeltelijk 
een praktijkboek. Alleen voor het onderwijs vinden we een uitgebreid recept. Consultant 
was destijds wel een nieuw beroep.  

Er is een discrepantie, want enerzijds wordt zijn multidisciplinaire praktijk de 
lezers ten voorbeeld gehouden maar anderzijds was die combinatie van activiteiten juist 
heel specifiek voor Brattinga en dus uniek. Een tweede discrepantie is dat Brattinga als 
ontwerper/communicator planmatig werkt, een grid gebruikt, organisatie en analyse 
vooropstelt, maar tegelijkertijd aanhanger is van het experiment, de kunst en de 
synthese van dat alles. Er is ook een inconsistentie in de indeling want veel werk dat als 
industrie is gepresenteerd past onder de noemer kunst. De activiteiten voor De Jong en 
de motieven daarvoor worden goed belicht. Het ontstaan van een ontwerp en de 
werkprocessen wat minder. Opdrachtgevers nauwelijks. Zijn vormgeving (stijl, keuzes, 
vormoplossingen) wordt niet geanalyseerd of beschreven. Er is geen biografische 
toelichting op zijn levensloop of motieven, als persoon blijft hij op de achtergrond. Dit 
effect wordt versterkt door de redactionele stem, de citaten van derden en de relatief 
dienstbare vormgeving.  
    Brattinga’s werk kenmerkt zich door de veelvuldige toepassing van het vierkant, 
de vormgeving van dit boek weerspiegelt dat niet, maar geeft door zijn formaat en de 
plaatsing van afbeeldingen dat werk wel de ruimte. Uit de recensie van Rolf Mager blijkt 
dat het boek in de VS met een ander omslag verscheen omdat de Brattinga-prent van 
Anthon Beeke te zeer leek op een karikatuur van president Nixon.  

- PLANNING FOR INDUSTRY ART & EDUCATION AS EXECUTED BY PIETER BRATTINGA, 
(voorwoorden van Louis Dorfsman, Theo Crosby) (ook teksten van PB), Utrecht 
(A.W. Bruna & Zoon) 1970, 191 pp. (27 cm). Ontwerp: niet vermeld/Evert van 
den Brink. Engelstalig. [coproductie met Van Nostrand Reinhold New York en 
Canada] 
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Milton Glaser: een statusboek uit 1973 
Een vergelijkbaar boek, qua afmeting en dikte, is de monografie over Milton Glaser 
(1973), een koffietafelboek dat volgens Godfrey in zijn Bibliographic 100 Classic Graphic 
Design Books (2009) het eerste blockbuster-designboek was in de VS. Opmerkelijk is dat 
dit boek tot op de dag van vandaag in druk is en in vele verschillende talen verscheen. 
Glaser was voor tal van ontwerpers een grote inspiratie waardoor we dit portfolioboek 
als een inspiratieboek kunnen opvatten. Het was bedoeld voor een algemeen publiek en 
voor ontwerpstudenten, zoals de flaptekst vermeldt. Toch is de opzet een monografisch 
overzichtswerk en blijkt uit diezelfde tekst dat het een boek van en over Glaser is, een 
eigen boek en een persoonlijk boek. Glasers bureau Push Pin Studio wordt nauwelijks 
genoemd, partner Seymour Chwast komt een enkele keer voor. Mogelijk markeerde dit 
boek de oprichting van Glasers eigen bureau, in 1974 ging hij verder als Glaser Inc. Maar 
het interview voorin dateert uit 1972 en het is de vraag of de ontwerper zich op 
potentiële opdrachtgevers richtte, want zijn succes was al ruimschoots bewezen. Het 
boek is eerder een retrospectief, een terugblik op 20 jaar werk die zijn reputatie 
bevestigt, een statusbevestigende monografie, al wordt er nergens getrompetterd. Een 
mid-carrièreboek is daarom ook hier een goede term.  

De opzet van Milton Glaser Graphic Design is recht voor z’n raap: een kort 
voorwoord van de Belgische illustrator Jean Michel Folon, een interview door uitgever 
Peter Mayer, gevolgd door een grote greep uit zijn werk, bijna alles paginagroot 
afgebeeld en het meeste in kleur. Folons voorwoord is geen loftrompet, maar grappig en 
lijkt een psychedelische droom: hij ontmoet Glaser in het oerwoud en die verandert in 
een reus en is de bron van het licht. Verderop in het boek blijkt uit een bijschrift dat 
Folon op een van zijn reizen in een Indianendorp in de Amazone tot zijn stomme 
verbazing Glasers affiche van Bob Dylan zag hangen. Het beeld van de reus die Folon 
optilt en bron van licht is kan uiteraard voor zijn grootheid staan.  

Het boek werkt door de heldere uitspraken van Glaser, zijn niet belerende toon 
en de korte bijschriften geenszins als een egotrip. Toch is het in formaat, omvang en 
opzet onmiskenbaar een ‘big book’. Het valt echter ook te zien als een lezing met dia’s en 
korte toelichtingen. Meestal gaan die over de technische aspecten van het maken zoals 
het drukken, tekenen en aquarelleren; een enkele keer over de omstandigheden van de 
opdracht en Glaser laat weten dat reclamewerk niet is opgenomen omdat dit voor een 
illustrator vaak een invuloefening is. Het illustratieve werk voor tijdschriften is 
ruimschoots aanwezig maar ook affiches, boekomslagen, langspeelplaathoezen, 
letters/alfabetten, de tijdschriften New York en Paris Match, werk voor 
designorganisaties en voor de School of Visual Arts, en werk wat niet doorging of 
afgewezen werd. De beelden zijn associatief geordend, bepaalde elementen verbinden 
de werken, bijvoorbeeld visuele thema’s als hoofden en portretten, of aspecten als 
druktechniek of tekentechniek.  

Glasers visie op het vak blijkt vooral uit het interview voorin. De punten die 
Mayer aanroert geven ook nu nog aanleiding tot discussie. Over de relatie kunst en 
vormgeving zegt Glaser dat hij zich door vele kunstwerken laat inspireren en dat kunst 
de kracht heeft onze kijk op de werkelijkheid te veranderen en/of te intensiveren; 
vormgeving hangt meer op het cliché en het bekende, dat wat men verwacht en het spel 
daarmee. Tegelijkertijd zegt hij dat het onderscheid tussen kunstenaar en niet-
kunstenaar verdwijnt omdat iedereen creatieve potentie heeft, kunst en leven meer 
geïntegreerd raken en alle perceptie visueel is. Vormgeving ziet hij tevens als een 
synthetiserende kracht. Op de vraag naar een eigen stijl en de pluriformiteit in zijn werk 
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antwoordt Glaser dat hij zich snel verveelt, dat alles mogelijk is en dat er altijd andere 
keuzes gemaakt kunnen worden; dat toeval en creativiteit een rol spelen. Hij voelt zich 
geenszins beperkt in zijn vrijheid, maar is wel ontevreden over het gebrek aan controle 
waar het zijn tekeningen/illustraties in tijdschriften betreft. Doorgaans neemt hij alleen 
opdrachten aan die zijn eigen persoonlijke groei stimuleren. Over ethiek blijft hij vaag, al 
ziet hij het verantwoordelijkheidsgevoel binnen de communicatie-industrie toenemen. 
Ter sprake komen ook zijn Europese wortels (Hongaarse en Joodse ouders), die hem 
wellicht meer open doen staan voor een andere blik. Duidelijk wordt ook dat veel 
Europese kunst hem diepgaand beïnvloedde.   

- MILTON GLASER GRAPHIC DESIGN, voorwoord Jean Michel Folon, Londen en 
Woodstock (Secker and Warburg en Overlook Press) 1973, 239 pp. (26 x 26 cm). 
Ontwerp: Milton Glaser. [ook een editie Arbeiderspers in het Engels en een Duitse 
editie, 2e druk 1975 en 1983 en paperback 1998, nog steeds verkrijgbaar]  

 
 

                                               
 
De catalogus: Piet Zwart 1973 
Van meer afstandelijk-beschouwende aard is de monografie over Piet Zwart uit 
hetzelfde jaar (1973) uitgegeven door het Haags Gemeentemuseum.8 Dit boek is in de 
Nederlandse designhistoriografie een mijlpaal omdat de publicatie het eerste echte 
onderzoek naar Zwart op basis van interviews en literatuur is. Het luidde de 
belangstelling voor ontwerpgeschiedenis in en was een vroege, uitgebreide 
ontwerpersmonografie. Kunsthistoricus Kees Broos was met zijn collega Flip Bool een 
pionier die vanuit het Haags Gemeentemuseum veel aandacht gaf aan kunst, fotografie 
en vormgeving uit het interbellum.9 

Broos is in zijn inleiding bescheiden en spreekt van een ‘voorlopige 
inventarisatie’, een globaal en fragmentarisch beeld. De nadruk ligt op de periode 1920-
1940, werk en leven van Zwart worden behandeld in korte, beschrijvende hoofdstukjes 
met citaten van Zwart en enkele zwart-witafbeeldingen. Het is caleidoscopisch maar 
chronologisch en eindigt met Piet Zwart als criticus en een ruime keuze aan citaten uit 
diens kritieken voor dagblad Het Vaderland (1926-1930) en een bibliografie. Broos laat 
de veelzijdigheid van Zwart zien, maar legt een accent op typografie. Het boek is 
gebaseerd op literatuuronderzoek en vele interviews met Zwart. De uitspraken van 
Zwart kleuren het boek en omdat Broos er zwaar op leunt worden ze wellicht 
onvoldoende kritisch gewogen.  

                                                        
8
 Met dank aan Chris Berkers.  

9 Zie: http://www.designhistory.nl/2016/kees-broos-1940-2015/.  

http://www.designhistory.nl/2016/kees-broos-1940-2015/
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Voor die tijd was dit een tamelijk groot boek, vergeleken met de meeste catalogi 
die doorgaans minder omvangrijk waren. In de vormgeving valt de structuur op, met 
telkens links de tekst en rechts de afbeeldingen. Op het omslag staat prominent het 
zwarte vierkant dat Zwart als zijn signatuur gebruikte. Destijds ging de aandacht van de 
recensenten meer uit naar de expositie dan naar het boek, dat op zichzelf niet besproken 
werd. In 1982 verscheen een herdruk, die Gert Staal in de Volkskrant verbrokkeld 
noemde. Hij betreurde het dat er een conclusie ontbrak en dat er geen herziene en meer 
volledige uitgave van was gemaakt.10 Broos ontving voor deze publicatie (uit 1973) de 
Karel van Manderprijs van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici omdat het 
boek bijdroeg aan de reputatie van Zwart.  

- Kees Broos, PIET ZWART, Den Haag (Gemeentemuseum) 1973, 95 pp. (30 cm). Ook 
catalogus. Ontwerp: Jan Kuiper. Nederlands. I.s.m. het Prins Bernhardfonds.  

- [tweede, gewijzigde herdruk: PIET ZWART (1885-1977), Amsterdam/Den Haag (Van 
Gennep/Haags Gemeentemuseum) 1982]. 

 

                                       
 
De catalogus: Jan van Toorn 1986 
Tentoonstellingscatalogi zijn voor designgeschiedenis een belangrijke bron. Veel 
onderzoek ging van musea uit, pas in jaren tachtig kwamen er in Nederland universitair 
opgeleide designhistorici. Een goed voorbeeld is de catalogus Ontwerpen Jan van Toorn 
uit 1986, uitgegeven door Museum De Beyerd in Breda, destijds een plek waar veel 
aandacht was voor grafische vormgeving. Inmiddels heet deze instelling het Museum of 
the Image (MOTI). De catalogus Ontwerpen Jan van Toorn is een niet pretentieuze en 
relatief dunne publicatie, al valt de vormgeving opvallend te noemen. Kruijsen/Van der 
Meer maakten er een echte Van Toorn van en lieten de drukvellen niet afsnijden. Het 
boek werd financieel mogelijk gemaakt door de grafische industrie, een teken dat deze 
bedrijfstak ontwerpers altijd goed gezind is geweest. Evert Rodrigo, die bij de 
Rijksdienst Beeldende Kunst werkte en tevens redactielid van tijdschrift Items was, trad 
samen met journalist William Rothuizen op als auteur. Van Toorn had die Rijksdienst als 
opdrachtgever, hij ontwierp haar tijdschrift Dutch Art + Architecture Today (DA+AT). Uit 
het nawoord blijkt dat het museum voor deze auteurs had gekozen omdat zij de meest 
recente artikelen over Van Toorn hadden geschreven. Rodrigo schreef een nieuw artikel, 
dat van Rothuizen werd overgenomen uit Vrij Nederland.  

Rodrigo is beschrijvend, zijn tekst is informatief en niet pretentieus. De 
opvattingen van Van Toorn komen kort aan bod met als kern dat de vormgever en de 
consument zich er niet van bewust zijn dat media niet neutraal/objectief zijn maar 

                                                        
10 Gert Staal, ‘Veelzijdig talent van Piet Zwart zwak belicht’, de Volkskrant, 7 januari 1983. 
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selectief en gekleurd. Van Toorn wil een verhalende en argumenterende vorm vinden 
die de consument ruimte biedt voor interpretatie en hem ook laat zien dat vormgeving 
manipulatie is. Rodrigo behandelt kort de Spruijtkalenders, werk voor het Van 
Abbemuseum (met verwijzing naar de discussie Van Toorn - Crouwel), het Bureau 
Beeldende Kunst Buitenland en postzegels; gaat in op het proces (geen stramien maar 
de afbeelding of het onderdeel telkens per geval behandelen) en op Van Toorns 
expositie-inrichtingen die collageachtig zijn, getuigen van zowel orde als chaos en van de 
vormgever die zelf stelling neemt. Zijn stuk eindigt met de serie exposities Mens en 
omgeving in Breda (1981-1988). 

Rothuizen baseert zich op interviews maar laat ook opdrachtgevers uitgebreid 
aan het woord evenals collega Wim Crouwel en leerling Rob Schröder. Van Toorn zelf zei 
tegen eenvormigheid te zijn, keek naar voorbeelden uit de jaren twintig waarin hij een 
kritische gezindheid ontwaarde en was tegen Total Design omdat dat werk meer gericht 
was op esthetiek en orde dan op betekenis. Wél spreekt hij zich uit voor een eigen 
handschrift. Jean Leering van het Van Abbe en Gijs van Tuyl van het BBKB zien Van 
Toorn echter wel degelijk esthetisch werken, maar loven in de samenwerking de 
discussie en de dialoog. Voor Leering was de chaos in de exposities te onduidelijk voor 
bezoekers. Crouwel relativeert zijn eigen instelling, maar blijft tegelijkertijd bij zijn 
uitgangspunten. Schröder benadrukt de vele discussies op school en leerde van Van 
Toorn vooral dat de ontwerper zijn eigen idee en realiteit in een werkstuk moest 
stoppen en het experiment moest hooghouden. Deze getuigenissen geven de catalogus 
een meerwaarde. In de vakliteratuur is het zeldzaam dat opdrachtgevers aan het woord 
komen en ook de kritische benadering ontbreekt veelal. Een echte catalogus is het 
evenwel niet, want een lijst van geëxposeerde werken is afwezig. 

- Evert Rodrigo en William Rothuizen, ONTWERPEN JAN VAN TOORN, Breda (museum 
De Beyerd) [catalogus] 1986, 32 pp. (32 cm). Ontwerp: Karel Kruijsen/Marit van 
der Meer. Nederlands.  

 

     
 
Het bureauboek: Pentragram in de jaren zeventig 
Het bureauboek kan binnen de ontwerpersmonografieën als een sub-genre gelden. Dat 
is per definitie een portfolioboek wat dient ter promotie en ter verkrijging van nieuwe 
opdrachten, een brochure in boekvorm. Het Britse bureau Pentagram, later met 
vestigingen elders, is de ongekroonde koning van dit genre. Niet alleen omdat het al 
relatief vroeg zo’n boek concipieerde, ook omdat geen enkel bureau zoveel boeken over 
zichzelf heeft uitgebracht.11 In 1972 associeerden architect Theo Crosby en grafisch 
ontwerpers Alan Fletcher en Colin Forbes (voorheen: Crosby/Fletcher/Forbes) zich met 

                                                        
11 Met dank aan Sterre Houweling.  
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industrieel ontwerper Kenneth Grange onder de naam Pentagram tot een allround 
bureau. In datzelfde jaar produceerden ze een boek dat hun werk in foto’s liet zien, 
voorzien van toelichtingen en thematisch gegroepeerd in drie hoofdstukken: 
architectuur/interieur/tentoonstellingen, grafische vormgeving en industriële 
vormgeving. De tekst is drietalig en sommige afbeeldingen zijn afgedrukt in kleur. 
Vermeld wordt dat Pentagram een kantoor in Zürich heeft, vermoedelijk speelde het 
verkrijgen van opdrachten in Europa een rol.  
 Fletcher/Forbes/Gill en Crosby/Fletcher/Forbes werkten al samen vanaf 1962. 
De steeds wisselende samenstelling van het bureau, gekoppeld aan hun namen was 
aanleiding om de meer algemene naam Pentagram te kiezen. Dit boek introduceert de 
partners en hun werkterreinen, en benadrukt de voordelen van het partnerschap: er is 
onderlinge creatieve interactie, vele specialismen onder één dak en het bureau heeft 
meer te bieden aan opdrachtgevers in de complexere maatschappij die vraagt om 
teamwerk en problemen oplossen. Informatievormgeving en huisstijlen worden speciaal 
genoemd. Daarna volgen de case studies per opdrachtgever met elk een toelichting 
volgens het stramien: opgave/probleem – oplossing – korte beschrijving. De introductie 
verwijst bovendien naar de boeken die ze eerder produceerden, onder meer het 
standaardwerk Sign Systems Manual uit 1970.   

- Theo Crosby, Alan Fletcher, Colin Forbes, Mervyn Kurlansky, Kenneth Grange, 
PENTAGRAM: THE WORK OF FIVE DESIGNERS, Londen (Lund Humphries) 1972, 214 pp. 
(20 x 22 cm). Ontwerp: Pentagram. Drietalig: Engels, Frans, Duits. 

 

           
 
In 1978 kwam Pentagram met een tweede boek, nu ter gelegenheid van het feit dat er 
een kantoor in New York was geopend. Een jaar later verscheen daar een herdruk van. 
De titel Living by Design verwijst naar de inzet van de partners. Zoals Angus Hyland zei: 
‘That captured the underlying message that Pentagram was a lifestyle. It is about doing 
quality design for big, medium and smaller businesses, from the cultural to the 
commercial, but we always retain that same quality.’12 Het boek heeft een dubbele 
agenda. Enerzijds is het een bureauboek dat het werk toont voorzien van informatieve 
toelichtingen, anderzijds wil het meer in het algemeen voorlichting en inzicht bieden 
over wat vormgeving is en richt het zich op iedereen die meer van dit onderwerp wil 
weten. Ook hier is het werk ingedeeld naar onderwerp, nu met een onderverdeling van 
het grafische werk in identiteit en informatie. Alles wordt uitvoeriger behandeld dan in 
het vorige boek, sommige case studies komen terug. Een externe auteur – Peter Gorb – 
werd erbij betrokken voor de meer algemene teksten. Hij was verbonden aan de London 
Business School en gespecialiseerd in design management. Enerzijds versterkt dit het 

                                                        
12 http://www.itsnicethat.com/articles/pentagram-40th-anniversary-angus-hyland.  

http://www.itsnicethat.com/articles/pentagram-40th-anniversary-angus-hyland
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algemeen-informatieve karakter, anderzijds levert dit de stem van een deskundige die 
Pentagram in het professionele veld plaatst en lof toezwaait. Interessant is dat Gorb 
uitgebreid ingaat op de organisatie, werkwijze en structuur van het bureau. Elke partner 
heeft een eigen team, er is direct contact met de opdrachtgever en veel creativiteit. Dat 
het bureau een brede top heeft garandeert het voortbestaan en de platte organisatie 
zorgt voor creativiteit op alle niveaus. Ook benadrukt hij de professionaliteit van Britse 
ontwerpbureaus, die hij leidend in de wereld noemt.  

De organisatiestructuur van Pentagram en de breedte van het opdrachtenpakket 
was uniek. Het Nederlandse bureau Total Design (opgericht in 1963) volgde hun opzet. 
Werk van Pentagram oogde functioneel maar was ook vindingrijk en niet zonder 
popinvloeden en visuele humor. Total Design deed weinig aan zelfpromotie en gaf 
tweemaal een affiche met werk uit (in 1972 en 1982), en in 1983 het eerste 
overzichtsboek. Tel Design had een eigen tijdschrift. Nederlandse ontwerpers hielden 
afstand tot reclame maken voor zichzelf, dat werd ontmoedigd in de erecode van de 
beroepsvereniging GKf. In Engeland waren er meer bureaus die aan de weg timmerden 
met eigen publicaties, bijvoorbeeld die van F.H.K. Henrion, James Pilditch en Wally Olins. 
Zij verzorgden wereldwijd vele huisstijlen.  

In totaal bevat het boek 800 illustraties. Opvallend is dat het omslag volledig 
abstract is en niets van de inhoud prijsgeeft. Dit kan erop duiden dat de uitgever zich 
niet zozeer op een algemeen publiek richtte, of dat juist dit aspect destijds de aandacht 
trok. Van het eerste boek zouden 10.000 exemplaren verkocht zijn in de VS en van het 
tweede 25.000.13  

- Peter Gorb (red), LIVING BY DESIGN, Londen (Lund Humphries)/New York 
(Whitney Library of Design) 1978, 300 pp. (20 x 21 cm). Ontwerp: Pentagram. 
Engelstalig. [herdrukt in 1979 met een nawoord]  

 

                                
 
Neville Brody sterontwerper 
In 1988 verscheen in Engeland het boek over Neville Brody, dat tegelijkertijd de 
catalogus was bij een expositie in het Victoria and Albertmuseum. Brody was destijds 
een ontwerper die als ster en als beroemdheid gold. Het fenomeen lifestyle rukte op. 
Onder premier Thatcher werd Engeland het land van liberalisme, consumeren en geld 
uitgeven; winkels en restaurants werden door vormgevers gemoderniseerd en hip 
gemaakt, maar de sociale voorzieningen werden uitgekleed.14 Brody raakte bekend door 
zijn vormgeving van het trendy tijdschrift The Face (1981-1986), een blad voor jonge 

                                                        
13 http://www.eyemagazine.com/review/article/the-boys-book-of-pentagram. 
14 Zie: Frederike Huygen, Brits design: imago en identiteit, Rotterdam (Museum Boymans- van Beuningen) 
1989. 
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mensen over muziek, mode en cultuur. Ten tijde van de expositie en het boek was hij 
nog maar tien jaar van de academie af.  

De grote paperback geeft een overzicht van Brody’s werk, ingedeeld naar 
thema/onderwerp/genre met twee teksten en veel afbeeldingen met bijschriften. Het 
boek berust op gesprekken van Jon Wozencroft met Brody en is voorzien van een 
inleiding en een essay getiteld ‘Language’ aan het slot. Een bibliografie over Brody en 
een biografie ontbreken. Er is veel ruimte voor typografie en lettertypen, en voor 
Brody’s werk voor popgroepen, maar de meeste aandacht gaat uit naar tijdschriften 
zoals The Face en Arena (begonnen in 1980 respectievelijk 1986). Met Wozencroft als 
spreekbuis maakt het boek de opvattingen van Brody duidelijk; in de bijschriften licht 
hij vaak toe waarom hij iets maakte zoals hij het maakte en hij wordt veel geciteerd. Een 
enkele keer wordt opdrachtgever Nick Logan (die deze tijdschriften begon) aangehaald. 
Wozencroft doorspekt zijn stukken met citaten van intellectuelen en cultuurcritici. Het 
hoofdstuk ‘Language’ over vormgeving als taal is echter weinig verhelderend.  

Wozencroft werkte met Brody samen en is geen onafhankelijke auteur. Het boek 
dient een duidelijk doel: de indruk wegnemen dat Brody’s werk slechts stijl is. Omdat 
Brody’s vormgeving zoveel geïmiteerd werd wil de publicatie inzicht, achtergronden en 
betekenis bieden. De frustratie met het epigonisme, met de oppervlakkigheid van de 
commercie en het marktmechanisme van trends doordrenkt het hele boek waardoor de 
ontwerper zich tegen de tijdgeest keert waar hij zelf het product van is. Het is echter 
geenszins een manifest en omdat het dicht op de actualiteit zit is het evenmin een 
weging van een oeuvre. Wel geeft het een uitgebreid visueel overzicht, zij het in veel 
zwart-wit.  

Brody memoreert het verzet tegen zijn opleiding, de problemsolving-benadering 
aldaar en het onbegrip van docenten; hij wilde toen al de commercial art bestrijden (‘to 
reveal, not to conceal’) en stond voor het experiment. Er was invloed van Dada, fanzines, 
Punk en toeval/intuïtie. Hij wilde zichzelf uitdagen en tegen de regels van de typografie 
ingaan; maar het woord New Wave of postmodernisme valt nergens. Voor The Face 
maakte hij echter wel degelijk gebruik van een stramien, van modernistische letters als 
de Futura en de Helvetica en in de lay-out stond orde en overzichtelijkheid voorop. 
Nieuw was vooral de handgetekende typografie van de koppen en het vele wit op 
openingspagina’s. In het proces knipte en plakte hij met Letraset, de computer geeft 
volgens hem juist minder vrijheid. Brody benadrukte het telkens anders doen en het 
inbrengen van menselijkheid en emotie, ziel.   

Dit boek is opgenomen in Bibliographic van Godfrey: ‘… such a combination of 
youthful vigour and serious design discourse had not been seen before.’[p. 186] Steven 
Heller schreef in Design Issues: ‘Perfectly timed to trade on the current interest in 
contemporary design attitudes, it successfully walks a fine line between celebration and 
communication.’15 In een interview met Rick Poynor ontkende Brody dat het hem om 
faam te doen was.16 Er zouden 40.000 bezoekers geweest zijn en 120.000 verkochte 
exemplaren.  

- Jon Wozencroft, THE GRAPHIC LANGUAGE OF NEVILLE BRODY, Londen (Thames and 
Hudson) 1988, 160 pp. (31 cm). Ook catalogus V&A. Ontwerp: Neville Brody. 
[New York: Rizzoli; ook Duitse uitgave; herdrukken in 1991, 1995, 1997 en 2001] 

 

                                                        
15 ‘The Unexpored Art of Designer’s Biographies’, Design Issues, (1988) vol. 5, nr. 1, pp. 106-109, p. 109. 
16 ‘Reputations: Neville Brody’, Eye, Spring 1992, www.eyemagazine.com. Ook recensies in AIGA Journal, 
Blueprint, Creative Review. 

http://www.eyemagazine.com/
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Het vervolg, The Graphic Language of Neville Brody 2, verscheen in 1994 en was opnieuw 
een werkoverzicht voorzien van informatieve bijschriften en toelichtingen, een inleiding 
en het artikel ‘Language 2’.17 Citaten van Brody bleven dit keer achterwege. Wozencroft 
is wederom de auteur en zijn thema is de digitale revolutie en Brody’s experimenten met 
de computer. Deze ontwikkeling juichte hij toe en hij voorzag grote veranderingen in 
informatieverwerking en talige communicatie, maar was tegelijkertijd onzeker over de 
toekomst. De filosofie over communicatie, technologie en taal was destijds actueel maar 
blijft ook speculatief en is niet erg helder.  

Opmerkelijk is dat Brody – in het kielzog van zijn V&A-tentoonstelling die naar 
andere landen reisde – veel nieuwe opdrachten in het buitenland kreeg en zich daar ook 
actief op toelegde. Opdrachtgevers in Engeland waren na 1988 uitgebleven. In zijn werk 
sinds die tijd valt op dat zijn experimenten tot nieuwe lettertypen en een samenwerking 
met de FontShop leidde, als ook tot de oprichting van Fuse, een platform voor digitale 
typografie. Tevens valt een tendens te bespeuren naar meer culturele opdrachten 
(kunstinstellingen, televisiestations) en meer geëngageerd werk voor onder andere 
Greenpeace en de Body Shop. Bovendien publiceerden Brody en Wozencroft een kritisch 
artikel over design in de Guardian Review in 1988 waarin ze de mooimakerij van dat vak 
en het bedrijfsleven contrasteren met de harde, sociale werkelijkheid in de Britse 
maatschappij. Voor de Nederlandse PTT ontwierp Brody de Floriadezegels; tijdschriften 
bleven een terugkerend genre. Onduidelijk is of dit boek een vehikel voor de 
opdrachtwerving in het buitenland was, een getuigenis van Brody’s nieuwe wegen of 
een ‘comeback’, dan wel simpelweg een teken om de Britten te laten weten dat hij nog 
steeds in de frontlinie van het vak stond. Letters en typografie kwamen rond die tijd 
weer hogelijk in de belangstelling; Fuse organiseerde vanaf 1995 met veel succes 
conferenties over typografie.  

- Jon Wozencroft, THE GRAPHIC LANGUAGE OF NEVILLE BRODY 2, Londen (Thames and 
Hudson) 1994, 175 pp. (30 cm). Ontwerp: Neville Brody. [herdrukken in 1996, 
1997; Duitse editie Bangert München; limited edition 2 delen in een doos 1995] 

 

                                                        
17 Met dank aan Eline Kortekaas.  
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Bad boy, beroemde boy: David Carson 
David Carson publiceerde in 1995 een boek over zijn werk dat de uitdagende titel The 
End of Print droeg.18 De flaptekst kondigt hem aan als innovatief, controversieel, 
revolutionair, invloedrijk en internationaal bekend. Hij zou in zijn eentje de hele design-
scene hebben veranderd, de ‘look’ van een hele generatie hebben bepaald en was een 
cultfiguur. De voormalige surfer – als ontwerper grotendeels autodidact – baarde opzien 
met de vormgeving van surf- en jongerentijdschriften zoals Ray Gun over stijl, mode en 
muziek. Hij offerde de leesbaarheid op aan het beeld door zinnen en woorden niet af te 
maken of de conventie van de kolommen aan te tasten. Net als Brody werd hij veel 
geïmiteerd en zag men zijn werk enerzijds als dé stijl van en voor jongeren par 
excellence en anderzijds als een oppervlakkig stijltje. Grote merken als Coca Cola en Nike 
wisten hem te vinden.   

Carson wierp zich net als Brody op de computer en de mogelijkheden daarvan; hij 
haalde in zijn boeken op een al even vage manier theorieën over communicatie aan en 
was ook beïnvloed door Dada en de avant-garde uit jaren twintig. In de tekst en het 
interview met Lewis Blackwell komt hij naar voren als een ontwerper die zich wil 
onttrekken aan regels, stijl, principes of bewegingen en presenteert hij zichzelf als een 
eenling, al heeft zijn experiment met letters en typografie een duidelijke relatie met de 
New Wave die destijds, eind jaren tachtig begin jaren negentig, door heel Amerika 
waarde. Die vormgeving, mede beïnvloed door Wolfgang Weingart en door punk, stond 
in dat land ook wel bekend als Grunge: werken in lagen, vervormingen, onleesbaarheid, 
wanorde en verwarring stichten. Carson wordt tevens gepositioneerd als een ontwerper 
die persoonlijk werkt, emotie inbrengt, intuïtie en gevoel toelaat, en zich 
tegendraads/radicaal opstelt.   

Het ‘End of Print’ uit de titel is ontleend aan een uitspraak van Brody over Carson, 
maar wordt niet nader toegelicht. Het boek zelf is opgezet als een rit door Carsons werk 
en een collage. Er zijn categorieën als tijdschriften, werk voor grote merken, affiches en 
televisiecommercials, op driekwart van het boek staat een interview. Beeldpagina’s van 
anderen illustreren/visualiseren het einde van print en doorsnijden die orde. Het geheel 
wekt de indruk van een potpourri en een stroom van beelden. Aan het einde voegt 
Carson lovende citaten van anderen en foto’s van lezingen en optredens toe. In volgende 
boeken zoals Trek voerde Carson die opzet verder door, met ook foto’s van zijn kinderen 
en snapshots gemaakt op zijn reizen. In dat boek lijkt zijn eigen werk haast vloeibaar te 
worden met beelden die fotografie en typografie laten versmelten. Trek is ook doorspekt 
met talloze lofzangen van studenten uit de fanmail die hij als ster ontving. Het is 

                                                        
18 Met dank aan Lotte Heldoorn.  
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daarmee ook een verslag van zijn leven als succesvol en gevierd artiest/performer. In 
die reportage vallen zijn persoonlijke en professionele leven volledig samen. Carson lijkt 
in dat etaleren van zijn faam tamelijk schaamteloos.  

The End of Print werd zeer kritisch besproken door Michael Golec in Design 
Issues.19 Golecs observaties zijn interessant omdat ze opgaan voor het hele vak. Hij 
merkt op dat grafische vormgeving die zich kenmerkt door formele complexiteit niet per 
se meer inhoudelijk is. Bovendien ziet hij een discrepantie tussen de claim van 
radicaliteit en het commerciële werk dat Carson voor de jeugdcultuur ontwierp. Golec 
concludeert terecht dat het vooral de beroepsgroep is waarbinnen een groot verlangen 
naar radicaliteit bestaat en hij vraagt zich – al even terecht – af of het afzetten tegen de 
oude modernisten nog wel relevant is.  Ontwerper en criticus Michael Bierut was in Eye 
Magazine evenmin onder de indruk en vatte Carsons boek zo samen: ‘the end of print, 
the end of thinking’.20  

- Lewis Blackwell en David Carson, THE END OF PRINT. THE GRAFIK DESIGN OF DAVID 

CARSON, Londen (Laurence King) 1995, 160 pp. (29 x 24,3 cm). Introductie: David 
Byrne. Ontwerp: David Carson. [2e herziene druk in 2000, ook Chronicle Books 
San Francisco, en Spaanse editie 2000] [gevolgd door 2nd Sight: Grafik Design 
after the End of Print in 1997] 

- David Carson, Drew Kampion, Jamie Brisick, TREK: DAVID CARSON RECENT WERK, 
Hamburg/CA (Gingko Press/Corte Madera) 2003, 456 pp. (30 cm). Introductie 
Eric McLuhan. Ontwerp: David Carson.  

 

                                
 
Big Book: Rem Koolhaas en Bruce Mau 
De publicatie S, M, L, XL over architect Rem Koolhaas zette in 1995 een standaard in 
boekenland, al duurde het even voordat dit ‘big book’ gerealiseerd was.21 Het bomvolle 
potpourriboek met 1344 pagina’s, een gewicht van 2,7 kilo en een dikte van 7,5 
centimeter was in alle opzichten ongeëvenaard en maakte veel indruk. Bijzonder was 
dat het naast een projectdocumentatie ook de visie van Koolhaas op architectuur gaf en 
het vak niet presenteerde als een reeks fraaie eindproducten, maar juist als een proces 
dat rommelig, chaotisch, instabiel en verre van statisch is. Het incorporeerde ook 
dagboekfragmenten, persoonlijke aantekeningen, schetsen, kunstwerken en 
vervreemdende afbeeldingen. Uitzonderlijk was dat de vormgever als auteur stond 

                                                        
19 Michael Golec in: Design Issues, (1996) vol. 13, nr. 2, pp. 79-81. 
20 Michael Bierut, ‘Print’s Finale has been postponed’, Eye, Spring 1996, www.eyemagazine.com. 
21 Met dank aan Merel Borst.  

http://www.eyemagazine.com/


16 
 

vermeld, een teken dat vorm en inhoud als gelijkwaardig werden gezien.22 Bovendien 
kenmerkte het maakproces van het boek zich door een intensieve samenwerking die vijf 
jaar duurde.  

Ofschoon het boek op het eerste gezicht overkomt als één grote collage en een 
chaotisch beeldbombardement, zit er weldegelijk orde in. Het is een opeenvolging van 
55 projecten geordend op schaal: van klein naar groot, afgewisseld met essays. De 
projecten en essays hebben telkens een andere en eigen lay-out, maar omdat veel 
afbeeldingen over elkaar heen zijn gelegd overheerst volheid en drukte. Door het hele 
boek heen loopt parallel daar aan een abecedarium van trefwoorden – conceptuele 
begrippen en termen zoals ‘bigness’ – gedefinieerd door Koolhaas zelf of afkomstig uit 
tal van andere bronnen. Aan het einde volgt een chronologische projectlijst, een 
bibliografie en de herkomst van de citaten en afbeeldingen.  

Ontwerper Bruce Mau sprak over een surfboek en een constant veranderend 
object.23 Bij wijze van referentie aan de echte wereld en om het boek als ‘experience’ te 
benadrukken voegde hij vervreemdende afbeeldingen toe die bovendien een kwart slag 
gedraaid waren. Bijvoorbeeld een Afghaanse vrouw met een gewond kind, de dode 
Lenin, een bladzijde uit een catalogus van herenonderbroeken (maten: small, medium, 
large) of pornografie (bigness?). Architectuur gaat in deze publicatie niet over het 
perfecte eindproduct maar staat middenin het leven en is een zaak van mensen. 
Beeldsequenties en collages spelen een grote rol. Mau is beïnvloed door film en heeft 
architecten in dienst; Koolhaas is opgeleid aan de filmacademie. Bovendien stond hij 
jarenlang bekend als een papieren architect omdat het lang duurde voordat hij 
daadwerkelijk iets bouwde, en is Koolhaas’ positie bij uitstek intellectueel en 
theoretisch. Zijn bureau, het Office for Metropolitan Architecture, is tevens een denktank 
en onderzoekspraktijk. Koolhaas’ eerste boek Delirious New York (1987), voorzien van 
fantastische tekeningen door zijn vrouw Madelon Vriesendorp, sloeg ook al direct in als 
een bom. Het cultboek past bij de cultarchitect. Voor S, M, L, XL ligt het woord 
megalomanie voor de hand, temeer daar de reputatie van Koolhaas als sterarchitect 
inmiddels was gevestigd. Maar vooral is het medium boek hier een representatie van 
architectuur op alle niveaus, of dat nu een ontwerpschets, een tekening van een 
plattegrond, een foto, trefwoorden of tekst betreft. De boekmakers maken de 
lezer/kijker zich voortdurend bewust dat het bouwwerk verbonden is met een netwerk 
aan invloeden, elementen, omgevingen, ideeën, denkwijzen en praktijken. De termen en 
categorieën lijken betekenis en richting te bieden, maar omdat het er zoveel zijn 
onttrekt het werk zich daar tegelijkertijd aan.  

Aanvankelijk zou het boek verschijnen ter gelegenheid van een tentoonstelling in 
het MoMA in 1994 en Koolhaas klopte aan bij uitgeverij Rizzoli, die de opzet echter te 
onconventioneel vond. Vervolgens werkte hij er met de ontwerpers van de groep Hard 
Werken aan voor uitgeverij 010, maar pas toen Gianfranco Monacelli Rizzoli verliet en 
voor zichzelf begon ging het project echt van start, ofschoon Monacelli voor Nederlandse 
medefinanciering en subsidies opnieuw bij 010 terecht kwam.24 Binnen enkele 

                                                        
22 Aldus Mau in een interview met David Theodore in Azure, 2 november 2015, 
www.azuremagazine.com/article/qa-bruce-mau-on-20-years-of-s-m-x-xl-and-the-role-of-
design/?view=desktop. Daarin zegt hij overigens dat Koolhaas dit graag wilde, maar dat hij er zelf twijfels 
over had. 
23 Will Novosedlik, ‘The Producer as Author’, Eye, Winter 1994, www.eyemagazine.com; interview Azure, 
zie vorige noot. 
24 Zie: Items, maart 1996; Kinross/Eerme 2002, Oldewarris in college op 18 februari 2016. Buitenlandse 
uitgevers kunnen in Nederland geen subsidie aanvragen. Het boek werd ondersteund door tal van 
instellingen. 

http://www.azuremagazine.com/article/qa-bruce-mau-on-20-years-of-s-m-x-xl-and-the-role-of-design/?view=desktop
http://www.azuremagazine.com/article/qa-bruce-mau-on-20-years-of-s-m-x-xl-and-the-role-of-design/?view=desktop
http://www.eyemagazine.com/
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maanden, zo vertelde Oldewarris op een gastles voor onze werkgroep, waren er 30.000 
exemplaren verkocht.   

Een recensie van Maarten Hajer, die het boek relateert aan Koolhaas’ praktijk, 
concludeerde: ‘S,M,L,XL is a remarkable statement and certainly points at the issues for 
contemporary urban society but also does not escape the intellectual crisis in urban 
theory that Koolhaas himself pointed out. The true significance of the book might be in 
the combination of its statement and its cult book status. In that sense it might have 
more political effects than the more disciplined sociological texts on the subject. S,M,L,XL 
gives us an idea about the bizarre form in which statements sometimes must be made to 
generate wider attention than can be achieved alone by the ideas of the author.25 
Volgens Hans van Dijk in Archis presenteerde het boek zich als een traktaat en nam 
Koolhaas hiermee de strategische mediaregie in eigen hand, terwijl hij tegelijkertijd aan 
alles wilde ontsnappen. Hij is onderworpen aan anonieme processen en wil de mythe 
van de architect als leider aan gruzelementen slaan, maar liet tegelijkertijd de 
mogelijkheid open om als sterarchitect een heldenrol vervullen.26  

- Rem Koolhaas, Bruce Mau, S, M, L, XL, New York/Rotterdam (Monacelli Press/010) 
1995, 1344 pp. (23,8 x 18 cm). Ontwerp: Bruce Mau Design. Jennifer Sigler, 
redacteur. Versies: Engels, Nederlands, Duits. Editie Taschen 1997; tweede druk 
1998, 3e druk 2002, Japanse editie 2015.  

 

                                          
 
Big book Mau: lifestyle en engagement 
Bruce Mau, de ontwerper die met S, M, L, XL een nieuw boekconcept uitvond, 
produceerde in 2000 zijn eigen boek Life Style, dat serieus en luchtig tegelijk is.27 Essays, 
toelichtingen op projecten, herinneringen en anekdotes wisselen elkaar af in een 
vuistdik boek onder de noemers: ‘life theories’, ‘life projects’ en ‘life stories’. Het 
documenteert de carrière van Mau en het werk van zijn bureau Bruce Mau Design, maar 
het is ook een statement over Mau’s werkwijze en bevraagt het vak in de hedendaagse 
moderniteit van kapitalisme, globalisering, internet en beeldcultuur. De onderliggende 
boodschap wordt echter zonneklaar: Mau wil een intellectuele praktijk voeren waarin 
hij zich ook met de inhoud (content) bezighoudt en hij wil grensoverschrijdend zijn door 
samen te werken met mensen uit andere disciplines zoals architecten, filmers en 
performers.  

Het boek opent met een beeldreeks en het statement: ‘The question of “Life Style” 
or choosing how to live, encounters the regime of the logo and its image.’[z.p.] In de 

                                                        
25 Maarten Hajer, ‘The Generic City’, Theory, Culture & Society 16 (1999) 4, pp. 137-144, p. 143. 
26 Hans van Dijk, ‘ Het is goed om een anonieme architectuurheld te zijn’, Archis (1996) 7, pp. 61-65. 
27 Met dank aan Merel Borst.  
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introductie licht hij nader toe dat hij het begrip weer tot leven wil wekken en wil 
claimen voor de ontwerper, die immers het leven maakt. De opzet is niet chronologisch 
of lineair, maar als een netwerk. Het bureau staat voor formele innovatie en voor 
inhoud. De tragiek die uit het boek spreekt is die van de vormgever in een van design, 
beeld, marketing en media verzadigde wereld. Het antwoord van BMD is zoeken naar 
inhoud, waarden, mogelijkheden en nieuwe wegen. Dat wordt geïllustreerd met enkele 
uitgebreide achtergrondessays en een ‘onvolledig manifest voor groei’ waarin zowel 
inhoud als een tastende, open werkwijze en onderzoek worden verdedigd.  

Mau staat voor serieuze boekvormgeving (zijn werk voor uitgeverij Zone vanaf 
1985) waarin inhoud, typografie en een filmische lay-out centraal staan. Typografisch 
leunen deze boeken op Jan Tschicholds klassieke werk voor Penguin, maar ook op het 
stramien van de naoorlogse modernisten. Het identiteitswerk wordt eveneens 
uitgebreid toegelicht met verwijzingen naar de identiteit/het uiterlijk/imago van 
popsterren als David Bowie en Madonna. Mau vat het op als iets dat mee verandert en 
wil waarde creëren en toevoegen. Ook probeert hij zich rekenschap te geven van wat 
identiteit is (een signaal te midden van een kakofonie aan stemmen) en wat typografie 
doet (het is associatief, maar ook conventie en manipulatie). Het boek vat hij op als een 
ruimtelijk object. Er is dus wel een behandeling van de projecten naar genre. De thema’s 
boeken en identiteit worden gevolgd door tentoonstellingen en ander, meer ruimtelijk 
werk. Life Style eindigt met vragen over het vak, dat het bureau graag breed wil 
opvatten: ‘We are suggesting the designer as a difficult, problematic figure, one who 
cannot afford to be stable, or to acknowledge boundaries as impassable. We have tried 
to turn our work into a constant process of growth, a living thing that responds to its 
environment and, as the environment itself evolves, propagates new opportunities.’[p. 
581]  
 Als boek is Life Style hybride, het combineert theorie met praktijk, en case studies 
met essayistische bespiegelingen. Het boek is ook zelfreflectie en Mau claimde in Eye 
Magazine dat hij criticus en maker tegelijk kon zijn. ‘… the book, in a way, uses our 
studio as a lens through which to look at this issue [the economy of the image] and to 
imagine a practice of image-production that is fully engaged.’28 Andrew Blauvelt vond 
het manifest-karakter van het boek botsen met dat van de monografie, al zag hij er wel 
een rijkdom aan ideeën in.29 Of het echt een manifest is valt echter te betwijfelen want 
de visie van Mau gaat vooral over de werkwijze van het bureau en zijn individuele 
aanpak om zich teweer te stellen tegen deprimerende ontwikkelingen in cultuur en 
maatschappij. Het nadeel is dat we door het hele boek slechts één stem horen, die van 
Mau. Over de structuur en taakverdeling van het bureau lezen we weinig, de 
medewerkers nemen een erg bescheiden rol in.   

- Bruce Mau (red: Kyo Maclear, Bart Tesla), LIFE STYLE, Londen (Phaidon) 2000, 
626 pp. (25,2 x 21,6 cm). Ontwerp: Bruce Mau Design. Engelstalig. Herdruk 2001, 
2005 paperback. Uitgebracht met acht verschillende omslagen waar men uit kon 
kiezen.   

 

                                                        
28 Steven Heller, ‘Reputations: Bruce Mau’, Eye, Winter 2000, www.eyemagazine.com. 
29 Andrew Blauvelt, ‘Manifesto or Monograph’, Eye, Summer 2001, www.eyemagazine.com. 

http://www.eyemagazine.com/
http://www.eyemagazine.com/
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Tibor Kalman: vernacular en politiek 
Ook Tibor Kalman, in de jaren tachtig een succesvolle en hippe ontwerper, was 
uitermate geëngageerd en opende het boek over zichzelf met een proclamatie over 
ethiek, een manifest/credo in de vorm van statements afgedrukt over foto’s.30 Daarin 
zien we welvaart versus armoede en ellende, het milieu, consumentisme et cetera, maar 
eindigt hij met geloof in harmonie, het goede en creativiteit. Hij gaat ook in tegen de 
‘corporate culture’, serviliteit, de dominantie van de managers en de markt en stelt daar 
onafhankelijkheid, passie en ideeën tegenover: cultuur versus commercie.  

Tibor Kalman was als ontwerper autodidact en rolde bij toeval in het vak. In 1979 
begon hij zijn eigen bureau M&Co, dat bijzonder succesvol was met werk voor 
popgroepen als Talking Heads, de tijdschriften Interview en Art Direction, en vele andere 
opdrachtgevers. Elk jaar stuurde hij zijn relaties een bijzonder kerstcadeau. In 1993 
sloot hij echter zijn bureau om zich volledig te gaan wijden aan het tijdschrift Colors van 
Benneton. Zes jaar later stierf hij aan kanker; dit boek is dus onmiskenbaar beladen en 
ook een testament. Het is een overzicht en een eerbetoon, hetgeen versterkt wordt door 
de reeks persoonlijke aquarellen van Maira Kalman aan het einde over haar man. 
Kalman is alom aanwezig in het hele boek maar de regie was in handen van Peter Hall 
(interviews met betrokkenen) en collega-ontwerper Michael Bierut, die de projecten 
selecteerde. Zij leverden ook tekstbijdragen evenals Steven Heller, Rick Poynor en Kurt 
Andersen, die Kalman interviewde. Peter Hall werkte voor I.D. Magazine, Andersen was 
een goede vriend. Enkele opdrachtgevers halen kort herinneringen op, medewerkers 
zijn aanwezig met citaten; enkele artikelen van Kalman werden opnieuw gepubliceerd. 
De teksten en de afbeeldingen van het werk wisselen elkaar af. Opdrachten worden kort 
toegelicht. Tekstpagina’s zijn vaak geel evenals het slot met de herkomst van de 
afbeeldingen, bijschriften, index en bibliografie.  

De teksten van derden overlappen elkaar omdat ze alle ingaan op de carrière, de 
werkwijze en de persoonlijkheid van Kalman. Opdrachtgevers voegen weinig toe en 
vreemd genoeg ontbreekt fotograaf/art director Oliviero Toscani van Benneton. Kalman 
zelf is levensgroot aanwezig. Hij begon als hulpje in de boekwinkel Barnes & Noble en 
was als ontwerper autodidact; hij deed maar wat. Het beeld is dat van een eigenzinnig 
ontwerper die werkt vanuit het idee, van het gewone (vernacular) houdt en zich afzet 
tegen gelikte schoonheid en de gevestigde orde van de grafische vormgeving. Steeds wil 
hij iedereen en alles uitdagen en verrassen. De rode draad is zijn positie als 
buitenbeentje (rebel) en het activisme waarvan hij als student al blijk gaf. Zijn werk 
werd steeds meer politiek en geëngageerd. Hij had een grote overtuigingskracht en 

                                                        
30 Met dank aan Evelien van der Veer.  
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gevoel voor humor. Naast grafisch werk maakte hij ook films en was hij betrokken bij de 
herinrichting van Times Square. Uit alles spreekt respect voor Kalman, maar geen 
kritiekloze bewondering. Poynor twijfelt bijvoorbeeld aan de hervormende kracht van 
vormgeving. Kalman zelf komt oprecht over hoewel zijn apologie voor Benneton wel erg 
obligaat klinkt.  

In de artikelen/lezingen, die hij samen met Karrie Jacobs schreef, polemiseert hij 
onder andere tegen het gedachteloos plaatjes kijken en het verleden plunderen van 
ontwerpers, tegen oppervlakkige, contextloze boeken en het ontbreken van een 
kritische designgeschiedenis. Tevens roept hij zijn collega’s op om ongehoorzaam en 
onvoorspelbaar (‘bad’) te zijn ten opzichte van opdrachtgevers en het oprukkende 
primaat van markt en geld. Hij belijdt een geloof in het authentiek-gewone, het non-
design, lelijkheid, kunstzinnigheid en een brede algemene ontwikkeling. Steeds iets 
anders doen, alles in twijfel trekken en inhoud staan voorop. Opdrachtgevers zijn 
feitelijk de sponsoren van een ontwerpcultuur. Uit het interview blijkt dat zijn 
onzekerheid tot spanningen en geschreeuw op het bureau leidde. De vraag is of de 
authenticiteit van het gewone uit handen van een ontwerper geen onmogelijkheid is. 
Kan hij werkelijk een onschuld claimen en buitenstaander blijven? De verheerlijking van 
de banaliteit van de ‘vernacular’ was twintig jaar na het boek Learning from Las Vegas 
van Venturi een ‘hot issue’ onder grafisch ontwerpers in Amerika. In Nederland werd de 
strategie van stijlloosheid verdedigd door ontwerpbureau Thonik.  

De meeste kritieken op dit boek waren tevens necrologie en dus een eerbetoon 
aan vormgever Kalman en zijn betekenis als vernieuwer en geweten van de professie.31 
Andrew Blauvelt memoreerde Kalmans vormgeving als een strategische en 
ondermijnende (postmoderne) activiteit, maar vroeg zich tevens af of de trend van de 
door vormgevers beïnvloede boeken zoals Perverse Optimist het verschijnen van meer 
interpretatieve en afstandelijke publicaties in de toekomst onmogelijk zou maken.  

- Peter Hall en Michael Beirut (red), TIBOR KALMAN PERVERSE OPTIMIST, New York 
(Princeton Architectural Press) 1998, 420 pp. (24 x 20 cm). M.m.v. vele auteurs. 
Ontwerp: Michael Beirut m.m.v. Michael English. [ook Londen: Booth Clibborn, en 
in 2000 paperback] 

 

                                        
 

De monografie als avonturenboek: Stefan Sagmeister 
Het boek van en over Stefan Sagmeister lijkt met alles de spot te drijven.32 De ironie 
begint al met de sticker voorop – ‘Another Self Indulgent Design Book’ – en zet zich voort 

                                                        
31 Andrew Blauvelt, ‘Tibor Kalman Perverse Optimist’, Design Book Review, Fall 2000, nr. 43, 
www.typotheque.com. 
32 Met dank aan Lennart Puijker. 
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op de tijdlijn waarmee het boek opent waarin de geschiedenis van de hele grafische 
vormgeving afgezet tegen de historie sinds de ‘big bang’, niet meer dan een piepklein 
stipje is. De aankondiging ‘practically everything we have ever designed including the 
bad stuff’ relativeert, evenals de opmerking voorin: ‘This is a traditional show-and-tell 
graphic design book. No revolutions or big theories in here.’ Het is zonder meer een 
pretentieloos boek dat deze claim volledig waarmaakt. Dit is het levensverhaal en de 
carrière van Sagmeister in vijf hoofdstukken, voorzien van afbeeldingen van werk met 
veel achtergrondinformatie. Formaat en omvang zijn bescheiden. De toon is prettig. Op 
het omslag staat een herdershond die braaf en trouw oogt, maar wanneer de lezer de 
rode kunststof hoes verwijdert verandert hij in een agressief monster. ‘If your image 
doesn’t work, put a dog in it’, aldus het citaat van illustrator Norman Rockwell.  
 Het persoonlijke element blijkt uit fragmenten uit dagboeken door het hele boek 
heen in Sagmeisters eigen handschrift, dat handschrift wat ook zo vaak in zijn werk 
opduikt en wat authenticiteit en persoonlijkheid uitdrukt. De fragmenten getuigen van 
humor, eerlijkheid, twijfels en onzekerheid. Het streven van Sagmeister is vormgeving 
die mensen raakt: ‘design that touches’. Opdrachtgevers geven telkens commentaar of 
uitleg. Mislukte projecten worden getoond met een groot rood kruis er overheen, 
achterin voegt Sagmeister een oeuvrelijst toe met de hoeveelheid uren die hij aan een 
opdracht spendeerde, het honorarium en zijn waardering van de projecten in punten. 
Dit geeft eerlijkheid en inzicht, hij geeft zich bloot en is ‘naked to the bone’. Die kreet 
duikt op bij het logo voor muzieklabel Naked Music waarin hij botten gebruikte; 
dezelfde botten staan op de snee van het boek gedrukt. Naaktheid ging Sagmeister niet 
uit de weg, vaak figureert zijn eigen blote lijf als ondergrond voor teksten op affiches en 
hij schrikt er niet voor terug om een foto van zijn eigen balzak in drukwerk te 
verwerken. Hij werpt zichzelf dus met huid en haar in zijn werk en ook in dit boek.  

Sagmeister (1962) werd in de jaren negentig onder andere bekend met affiches 
voor conferenties van AIGA, het eerbiedwaardige American Institute for Graphic Arts. 
Voor een daarvan liet hij de tekst op zijn eigen lichaam kerven; op een ander stond een 
onthoofde kip, en weer een ander was voorzien van twee levensgrote koeientongen. Het 
fysieke aspect keert overal terug, ook in drukwerk met een driedimensionaal karakter, 
objectjes als spelletjes vol visuele en optische grappen. Andere opdrachten betroffen 
CD’s en boeken voor popsterren als David Byrne en Lou Reed, een sociaalkritisch project 
tegen de hoge defensie-uitgaven en de kledinglijn van zijn vriendin Anni Kuan. Hij is 
Oostenrijker van geboorte, maar vertrok in 1987 naar Amerika om daar te studeren. 
Vier jaar later ging hij in Hong Kong werken, in 1993 begon hij een eigen bureau dat hij 
bewust klein hield en in 2000 zelfs sloot om een sabbatical te nemen. Zijn werkwijze is 
het idee vinden door veel schetsen te maken en mogelijkheden uit te proberen. Maar hij 
is als ontwerper tegelijkertijd heel georganiseerd. Eén van zijn gevleugelde uitspraken: 
‘style = fart’. Uit alles blijkt zelfspot en het vak niet al te serieus nemen. Deze monografie 
leest dan ook als de avonturen van Sagmeister in ontwerpland en als een luchtige, 
onderhoudende biografie. Het boek sluit af met de tekst van een AIGA-lezing ‘Is it 
possible to touch somebody’s heart with design?’ Opvallend veel voorbeelden uit de 
beeldende kunst worden daarin aangehaald en via een lijst benoemt hij de kenmerken 
van dit humane design: ergens een nieuwe blik op werpen, herinneringen oproepen, 
passie en moed, verrassen, virtuositeit en schoonheid. 
 Het boek werd opgenomen in de canon van Godfrey. John Walters vond het een 
goed geschreven boek dat aanzet tot denken en schreef in Eye: ‘It is a book that has all 
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the irritating faults of every other design monograph, but these are redeemed by a heavy 
dose of humour and humanity…. made you smile.’33  

Sagmeister kwam in 2008 en in 2011 met vervolgboeken die al even 
veelzeggende titels droegen: Things I have learned in my Life so Far en Another Book… 
about Promotion & Sales Material. Ook hierin was zijn eigen persoon ruimschoots 
aanwezig via dagboekfragmenten en met eigen teksten. Het eerstgenoemde boek ging in 
op het vak door middel van aforismen en adagia, een beproefde methode (zie Carson, 
Kalman en Mau); het tweede boek valt op door de reeks schaamteloze lofzangen van 
anderen, die Sagmeisters relativerende instelling volledig ondermijnen. Het is daarmee 
een onvervalste hagiografie geworden waarin bovendien de gestelde vragen ‘how to 
sell…’ geenszins worden beantwoord. De korte columns van Sagmeister zijn vooral 
anekdotisch.  

- Stefan Sagmeister en Peter Hall, MADE YOU LOOK, Londen/New York (Booth 
Clibborn Editions) 2001, 292 pp. (24,8 x 17 cm). Ontwerp: Sagmeister Inc. Duitse 
en Deense versies; herdrukt in 2004, 2009. Boek in een rode, doorzichtige, 
kunststof omdoos. 

 

                              
 
Een modelmonografie: Paul Rand van Steven Heller 
De monografie over Paul Rand van Steven Heller is een modelmonografie: het boek is 
gebaseerd op vele interviews, op literatuur en het archief van Rand, hoewel de auteur 
weinig gebruik maakt van archiefstukken.34 Heller noemt zijn boek een ‘celebration’ en 
het is duidelijk geschreven uit bewondering voor Rand, de personificatie van het 
modernisme in Amerika en mede-uitvinder van reclame als ‘the big idea’. Het boek is 
thematisch-chronologisch-typologisch ingedeeld in zes hoofdstukken van het vroege 
werk naar reclamewerk, boeken en tijdschriften, corporate identity, Rands geschriften 
en zijn docentschap. Het laatste hoofdstuk is geschreven door Jessica Helfland. Heller 
laat de bronnen van Rand zien, bespreekt achtergronden, context en opvattingen, en 
gaat in op processen en de samenwerking met anderen. Het is een vrij compleet en 
bijzonder informatief boek. Tekst en beeld zijn prettig gedoseerd en worden 
afgewisseld, bij de afbeeldingen staat vaak additionele informatie over het werk. De 
vormgeving van het boek door Hans Dieter Reichert van Phaidon is dienend en tamelijk 
neutraal.  

Rand begon zijn carrière op reclamebureaus waar hij visuele intelligentie en 
ideeën inbracht als ook modernistische voorbeelden, humor en beeldende kunst. Hij 

                                                        
33 John Walters, ‘Another Self-indulgent Design Monograph’, Eye, herfst 2001, nr. 41. 
www.eyemagazine.com. 
34 Met dank aan Maud Reeskamp.  

http://www.eyemagazine.com/
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werkte illustratief, gebruikte de collagetechniek en was sterk in associëren en het maken 
van composities op het vlak. Speelsheid bleef het kenmerk ook toen hij huisstijlen 
creëerde voor grote bedrijven. Met die voor IBM schreef hij geschiedenis, hij werkte van 
1956 tot 1987 voor dit bedrijf. Heller heeft zowel aandacht voor stijl en vorm, als voor 
processen en relaties, en beschrijft ook hoe Rand door zijn autoritaire en soms rigide 
houding conflicten met anderen kreeg. Ook gaat hij in op zijn opvattingen en geschriften 
die met name in de jaren negentig weerstand opriepen. Rand verdedigde ‘good design’, 
zocht naar principes en visuele semantiek, en was zijn leven lang geïntrigeerd door 
esthetiek. Hij verdiepte zich in het stramien en systemen, doch paste die flexibel toe. 
Heller raakte in 1983 bevriend met Rand en functioneerde ook wel als diens spreekbuis 
tijdens conferenties omdat Rand liever niet in het openbaar optrad. Sommige critici 
vonden het boek te respectvol maar het is weldegelijk evenwichtig in alle opzichten.35  

- Steven Heller, PAUL RAND, Londen (Phaidon) 1999, 255 pp (30 cm). Voorwoord 
Armin Hofmann, introductie George Lois, essay Jessica Helfland. Ontwerp: Hans 
Dieter Reichert (niet vermeld in colofon). Engelstalig. [herdrukken in 2000, 2002, 
2003, 2006, 2008 en paperback] 

 

                             
 

Een klassieke monografie over Abram Games 
De publicatie over de Britse afficheontwerper Abram Games (1914-1996) geeft twee 
essays over zijn werk, een overzicht in beeld en een uitgebreide, persoonlijke 
introductie van zijn dochter Naomi. Het nawerk bestaat uit een oeuvrelijst, een biografie, 
lijsten van tentoonstellingen, onderscheidingen en een bibliografie. Er is een kort 
voorwoord van Christopher Frayling van het Royal College of Art, waar Games ook enige 
jaren gedoceerd heeft. Het is een middelgroot boek, koffietafelformaat. De vormgeving is 
dienstbaar en niet interpretatief; door de vele platen komt het werk goed tot zijn recht. 
Interessant is het afbeelden van de schetsen van Games en de toevoeging achterin van 
wat persoonlijke herinneringen van de ontwerper aan sommige opdrachten.  

Abram Games hoort tot de groep grafisch ontwerpers die vooral naam maakten 
met hun oorlogsaffiches, campagnes voor het leger en voorlichting en oproepen aan het 
grote publiek. Bovendien was hij een groot pleitbezorger voor de freelance ontwerper 
en zocht hij naar krachtige, verrassende beelden en een visuele retoriek waarin beeld en 
boodschap een geheel vormden. Games’ werk onderscheidde zich doordat hij de 
airbrushtechniek volkomen beheerste. De oorlogsaffiches hebben vaak een donker en 
dreigend karakter, maar Games maakte ook werk dat optimistisch en humoristisch was. 
Invloeden van Cassandre en Savignac zijn zichtbaar, als ook een verwantschap met het 

                                                        
35 Bernard Sharatt, ‘Book reviews’, New York Times, 4 augustus 1999. p. 8.; Emily King, ‘Alexey Brodovitch’, 
Journal of Design History, 13 (2000) 2, pp. p. 171-172. 
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werk van Paul Rand. In 1951 ontwierp hij het embleem voor het Festival of Britain, 
daarna werkte hij voor tal van verschillende opdrachtgevers zoals Guiness bier, 
toeristische organisaties, luchtvaartmaatschappijen, de Financial Times en de BBC, als 
ook aan campagnes voor hulporganisaties en goede doelen.  

Naomi Games, zelf ook vormgever, beschrijft Games’ levensloop. Hij stamt uit een 
familie van Joodse immigranten, zijn vader had een fotohandel. Abram hielp hem met 
retoucheren en de airbrush, en was altijd aan het tekenen. De St. Martin’s School of Art 
verliet hij echter al vroeg en ook het reclamebureau waar hij een baan kreeg, beviel hem 
niet. Zijn ambitie was een eigen praktijk en daarin gaf hij blijk van een groot 
doorzettingsvermogen. Tussen 1941 en 1946 werkte hij als ontwerper voor het leger, 
een taak die hij zelf mede inhoud gaf door campagnes te bedenken over veiligheid, 
gezondheid en hygiëne onder soldaten. Dochter Naomi memoreert hoe haar vader ’s 
nachts werkte, vele schetsen maakte en die aan het gezin en bezoekers voorlegde. Hij 
hield bovendien van experimenteren, vond kopieermachientjes uit en maakte een 
redesign voor de Cona koffiepot. Games was ambitieus, assertief, koppig en volhardend. 
Zijn vrouw Marianne was zijn klankbord, maar ze kreeg multiple sclerose en overleed in 
1988.  

Catherine Moriarty, werkzaam aan de universiteit van Brighton die ook 
ontwerparchieven beheert, levert de hoofdtekst. Ze beschrijft Games’ werk en carrière 
voornamelijk aan de hand van tijdschriftartikelen, maar gebruikt ook andere bronnen 
zoals literatuur en archieven. Ook behandelt ze de context door in te gaan op het 
medium affiche en de veranderende positie van de freelance ontwerper in relatie tot 
reclamebureaus en de opkomst van ontwerpbureaus. De visie van Games op het vak 
komt ook goed naar voren: hij stond voor integriteit en een onafhankelijke positie, 
geloofde in het affiche, maar zag commercie, fotografie en televisie als bedreigingen. De 
eenling-ontwerper delfde echter het onderspit vanwege de opkomst van corporate 
identity en teamwerk. Moriarty gaat tevens in op de stilistische kenmerken van het 
werk: de visuele puzzel, invloed van het surrealisme, een lichte en optimistische toets na 
de oorlog, motieven als handen en het visuele spel met tegenstellingen. In vrij kort 
bestek komen alle aspecten inclusief opdrachtgevers en werkprocessen aan bod. Haar 
toon is beschrijvend-neutraal. Daarna is er een apart hoofdstuk over Joodse 
opdrachtgevers en werk voor de Joodse zaak, zowel hulp aan vluchtelingen/slachtoffers 
na 1945 als opdrachten van de staat Israël. Games zag in dat jaar al een documentaire 
over Bergen Belsen die hem schokte. Auteur June Rose, die veel biografieën schrijft, gaat 
wel in op het Joodse leven in Londen, maar minder op het Britse antisemitisme dat 
Games toch ook parten gespeeld moet hebben.  

Paul Shaw beoordeelde dit boek als een welkome aanvulling op de 
designboekenkast, ‘a rounded portrait of a designer who is often undeservedly 
overlooked.’36  

- Naomi Games, Catherine Moriarty, June Rose, ABRAM GAMES. HIS LIFE AND WORK, 
New York/Londen (Princeton Architectural Press/Lund Humphries)  2003, 208 
pp. (25,8 x 22). Ontwerp: Chrissie Charlton. Engelstalig. 

 

                                                        
36 Paul Shaw, ‘Writing History: what we have, what we need’, www.aiga.org, july 2004. 

http://www.aiga.org/
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De autobiografie: Josef Müller-Brockmann 
Autobiografieën en memoires zijn onder grafisch ontwerpers schaars. De Zwitserse Josef 
Müller-Brockmann (1914-1996) liet zich evenwel door uitgever Lars Müller overhalen 
om zijn herinneringen vast te leggen en publiceerde in 1994 Mein Leben: spielerischer 
Ernst und ernsthafter Spiel.37 Müller, die de achternaam Brockmann van zijn vrouw aan 
de zijne toevoegde, is een belangrijke representant van het Zwitserse modernisme dat 
na de Tweede Wereldoorlog over de hele wereld als de International (Typographic) 
Style verspreid raakte. Hij werkte mee aan tijdschrift Neue Grafik en publiceerde in 1961 
het invloedrijke boek The Graphic Artist and his Design Problems waarin het ontwerpen 
op stramien werd gepropageerd en geëxpliciteerd.   

Mein Leben is een bescheiden boekje in alle opzichten: qua uiterlijk en omvang, en 
wat betreft inhoud en toon. Het is een min of meer feitelijk-chronologisch relaas, een 
opsomming van gebeurtenissen en activiteiten uit zijn carrière en zijn leven. Het is erg 
to-the-point, vrij beknopt en zelfs opsommerig, niet erg persoonlijk en ook zonder 
anekdotes. Het geeft als autobiografie eigenlijk geen extra informatie, geen specifieke 
invalshoek of meer achtergronden bij zijn werk/opdrachten die nog verrijkend zouden 
kunnen zijn voor het begrip van Müller-Brockmanns werk. De ‘Ernst’ uit de ondertitel 
overheerst het ‘Spiel’, oftewel het boekje is eerder ernstig en serieus dan speels.  

Wat opvalt in zijn leven is de kracht van zijn wil om kunstenaar/ontwerper te 
worden, het doorzettingsvermogen waarmee hij die wil omzet in werkelijkheid, zijn 
leergierigheid en honger naar kennis op alle mogelijke gebieden, en een instelling die 
moreel hoogstaand is en zelfkritiek aanmoedigt. Verder valt op dat hij vele andere 
dingen maakte – met name tentoonstellingen en werk voor theater – voordat hij in 1950 
definitief grafisch ontwerper werd. Hij was toen reeds 36 jaar. Het boek valt ook te lezen 
als de werdegang van Müller-Brockmann die het illustratieve werk achter zich laat. 
Waarom de abstractie en het systeem zijn alfa en omega werden wordt niet erg 
toegelicht. Emotie, enthousiasme en verwondering zijn schaars. Weerstanden, 
bijvoorbeeld tegen zijn opvattingen aan de Kunstgewerbeschule in Zurich worden wel 
aangestipt, maar niet verder toegelicht. Opvallend in zijn leven is dat velen vroeg en 
ontijdig stierven: zijn vrouw en zijn zoon, zijn schoonvader en enkele cruciale 
opdrachtgevers. Over zijn opdrachten en publicaties komen we weinig aan de weet, al 
begrijpt de lezer dat hij veel grote corporate identity-opdrachten kreeg. De indruk die 
achterblijft is die van een pragmatisch man. Over dit boek verschenen weinig recensies, 
bij Lars Müller is het archief bij een overstroming teloor gegaan.  

- Josef Müller-Brockmann, MEIN LEBEN: SPIELERISCHER ERNST UND ERNSTHAFTER SPIEL, 
Baden (Lars Müller) 1994, 103 pp. (25 cm). Redactie Peter Sidler. Verschenen 

                                                        
37 Met dank aan Sarah Knigge.  
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t.g.v. een expositie in Rapperswill. Ontwerp: Lars Müller/Svenja Schraner naar 
het concept van Müller-Brockmann.  Duitstalig. 

 

                             
 
Autobiografie en big book: Weingart 
My Way to Typography is een uitgebreide autobiografie en een visuele biografie van en 
over Wolfgang Weingart.38 Weingart (1941) was voornamelijk docent aan de 
designopleiding in Bazel (vanaf 1968) en kreeg bekendheid omdat hij de Zwitserse 
typografie vernieuwde en invloed had op de Amerikaanse vormgeving die in de jaren 
tachtig deconstructivistisch werd genoemd, en op de Britse ontwerpgroep Octavo. Het 
modernisme kreeg daardoor een nieuwe vitaliteit. Zijn werk is hoogst ambachtelijk en 
experimenteel, sterk typografisch en ook wel serieel. Hij exploreerde tekens en patronen 
als in de concrete poëzie, en onderzoekt rasters, stippen, lagen en de collage. Weingart 
publiceerde ook over het vak. Zijn invloed was groot door zijn docentschap en de 
betrokkenheid bij tijdschrift Typographische Monatsblätter (1967-1997).   

Het boek met een omslag in feloranje en –geel, is sterk architectonisch van opzet: 
er is de autobiografie in drie hoofdstukken, gevolgd door zijn experimentele werk in een 
thematische groepering, daarna toont hij zijn opdrachtwerk in een typologische 
ordening. Aan het slot volgen lijsten van lezingen en publicaties. Er is een voorwoord 
van Paul Rand en een van uitgever Lars Müller. De bijschriften staan telkens in een 
schema achter de hoofdstukken. Zijn werk is erg zwartwit, het aantal kleurafbeeldingen 
is beperkt. Müller meent dat er minder en betere boeken over vormgeving zouden 
moeten verschijnen. 

Het eerste autobiografische hoofdstuk – Ontdekken – gaat over zijn jeugd in een 
Duits dorp bij Friedrichshafen en over de oorlog toen daar veel luchtaanvallen 
plaatsvonden. Zijn moeder was arts, zijn vader komt in het geheel niet ter sprake. School 
was voor de jonge Weingart een lijdensweg, maar hij ontdekte het knutselen en 
sleutelen aan fietsen. Zijn onafhankelijke en strijdbare instelling verklaart hij uit het niet 
in de gemeenschap passen; alles zelf ontdekken en bevechten. Met zijn ouders verhuisde 
hij in 1954 naar Lissabon en maakte hij veel reizen. Oosterse culturen fascineren hem 
mateloos. Omdat hij goed kon tekenen ging hij naar de academie in Stuttgart. Tussen 
1960 en 1963 was hij leerling-zetter op een drukkerij waar nog met de hand en in lood 
gezet werd. 

Hoofdstuk B – Zoeken – beschrijft zijn kennismaking met de Zwitserse 
vormgeving die indruk op hem maakte en erg progressief was in vergelijking tot het 
Duitse drukwerk. Hij trok zich op aan de ontwerper Karl-August Hanke (consultant-

                                                        
38 Met dank aan Evelien van der Veer.  
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ontwerper van de drukkerij) en wilde ook naar Bazel. In de weekenden 
experimenteerde hij met allerlei drukwerkjes en lettermateriaal. Hij beschrijft zijn 
lessen en zijn werk, de wijze waarop hij het vak op zichzelf veroverde. C – Vinden – gaat 
over Bazel, de opleiding waar Armin Hofmann en Emil Ruder de scepter zwaaiden. Zij 
wilden meer verdieping, maar Weingart vond de school erg gesloten en nodigde 
provocerende vormgevers uit te komen spreken en discussiëren, onder wie Anton 
Stankowski. Hofmann doceerde vooral aan de hand van elementaire oefeningen met 
thema’s als reductie, patronen, compositie en ritme. Weingart bleef experimenteren met 
druksels. Hoewel Bazel minder dogmatisch en meer intuïtief was dan Ulm en Zurich, 
voorzag hij dat de Zwitserse vormgeving zou doodlopen en wilde hij die veranderen. 
Bovendien wilde hij onder invloed van studentenprotesten en door de opkomst van 
offset de regels uit de handboeken uitdagen. Zijn onderwijs was geënt op het model 
meester-gezel en op de werkplaats. Oefeningen gingen bijvoorbeeld over 
onleesbaarheid en patronen. In zijn eigen werk kwam de nadruk te liggen op 
experimenten met film in de doka, met rasters en collages. Als inspiratiebronnen noemt 
hij Piet Zwart, El Lissitzky, Kurt Schwitters en H.N. Werkman. Hij bleef reizen maken 
naar Oosterse landen en woestijnen.  
 Door het hele boek heen worden reisfoto’s getoond en het is erg interessant te 
zien dat Weingart die foto’s en de composities daarvan vaak letterlijk probeert te 
vertalen in drukwerk: typografie als landschap. Doordat hij die in de beeldredactie naast 
elkaar zet wordt dat proces overduidelijk zichtbaar. Naast reizen noemt hij muziek een 
belangrijke bron. De ontwikkeling van zijn vrije werk wordt getoond in zes thematische 
groepen waaronder ook onderwijs en werk van zijn leerlingen. Groep zeven is gewijd 
aan opdrachtwerk zoals catalogi, boeken, tijdschriften en affiches. Overal geeft Weingart 
verhelderende toelichtingen.  
 Opvallend is dat Weingart als auteur niet vervalt in anekdotes, de 
persoonlijkheden Hofmann en Ruder met terughoudendheid beschrijft en zichzelf niet 
op de borst slaat. Een aanvulling met herinneringen van studenten zou het boek echter 
verrijkt hebben. Stuart Bailey, ontwerper en criticus, vond het als ‘big book’ wel 
pretentieus maar geen zelf-mythologie.39 Zijn repertoire vond hij erg beperkt. ‘… 
Weingart and his book walk a thin line between an engaging conviction and an excluding 
arrogance. Finally, the prohibitive price probably tips it towards the latter.’ 

- Wolfgang Weingart, MY WAY TO TYOGRAPHY/WEGE ZUR TYPOGRAPHIE, Baden (Lars 
Müller) 2000, 520 pp. (27,4 x 22 cm). Ontwerp: Wolfgang Weingart. Duits-
Engelse editie, tweede druk 2014. 

 

                                                                         
                                                        
39 Stuart Bailey, ‘Wolfgang Weingart: Typography’ in Items 2001, nr. 2, ook op www.typotheque.com in 
2004. 

http://www.typotheque.com/
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Het persoonlijke boek: Hans Schleger 
De monografie over de Duits-Britse ontwerper Hans Schleger is interessant omdat die is 
samengesteld én vormgegeven door zijn weduwe Pat. Zij begon in 1949 als assistent op 
zijn atelier en huwde hem in 1956. Dat maakt het tot een heel persoonlijk boek waarin 
ook herinneringen een rol spelen en tot een eerbetoon, maar het is tegelijk een degelijk 
overzichtswerk. Er is lof maar ook afstand. Schleger (1898-1976) staat bekend als een 
emigré-ontwerper die het modernisme van Duitsland naar Amerika en naar Engeland 
bracht en wordt daarom gezien als een pionier, ofschoon hij geen echte eigen stijl had. 
Kinross ziet hem als degene die (samen met F.H.K Henrion) een bijdrage leverde aan de 
overgang van de ‘commercial art’ naar grafische vormgeving.40 In dit geval gaat het om 
de reclamevormgever en affichekunstenaar die als freelance ontwerper naam maakt en 
al vroeg corporate identity bedrijft.  

Schlesinger werkte achtereenvolgens in zijn geboorteland Duitsland, in Amerika 
tussen 1924 en 1929, in Berlijn en emigreerde in 1932 naar Engeland. Hij veranderde 
zijn naam in Schleger en signeerde zijn werk met Zero, hoewel dat geen specifieke 
betekenis had. In Duitsland werkte hij voor Hagenbeck Film, in de VS bouwde hij een 
eigen praktijk op met advertenties voor luxemerken en weer terug in Duitsland werd hij 
art director op het kantoor van het Britse reclamebureau Crawford. Ook in Engeland 
was hij nauw verbonden aan een reclamebureau, hoewel hij ook opdrachten kreeg van 
overheden voor campagneaffiches tijdens de oorlog, van de Post Office, Shell en BP. Voor 
de voedselwinkelketen Mac Fisheries en BSC suiker ontwikkelde hij huisstijlen. Hij was 
dus een allround-ontwerper met een bijzonder gevarieerd opdrachtenpakket en een 
pluriforme stijl.  

De structuur van dit boek is hecht, de inhoud gevarieerd: na het voorwoord van 
Paul Rand en een algemeen essay van Fiona MacCarthy volgt een biografie door Pat 
Schleger en hoofdstukken met het werk, ingedeeld naar genre (affiches, symbolen, 
reclame, corporate identity en verpakkingen, diversen). Die worden doorsneden met 
stukken van Schleger zelf en met een analyse van zijn advertenties door David 
Bernstein, en afgesloten door herinneringen van Ken Garland. Het is dus een levendig en 
afwisselend boek, terwijl er toch een duidelijke structuur aan ten grondslag ligt. Het 
werk wordt bovendien goed toegelicht door zijn vrouw, die aan sommige projecten 
meewerkte. Artikelen over en van Schleger uit tijdschriften worden als bron gebruikt 
alsmede brieven uit het archief en van collega’s/vrienden. Bernstein analyseert 
Schlegers opvattingen en zijn reclamewerk. Dit is opvallend, aangezien zulke kleine 
kranten- en tijdschriftadvertenties bijna nooit onderwerp van analyse zijn en in de 
historiografie onderbelicht blijven. Schleger is als ontwerper juist interessant vanwege 
dat verband tussen reclame en grafische vormgeving. Pat schrijft voorin dat ze de 
monografie het karakter van een ‘scrapbook’ wilde geven.  

MacCarthy, biograaf van William Morris en Eric Gill, verbindt zijn werk met het 
Bauhaus, Dada, expressionisme, surrealisme en de metropool, en geeft een samenvatting 
van zijn carrière. Haar stuk overlapt met de biografie, maar Pat Schleger haalt ook 
herinneringen op, geeft details zoals zijn liefde voor tuinieren en voor etnische kunst, en 
vermeldt dat de ontwerper in psychoanalyse ging. Ook schildert ze de sfeer van het 
atelier met Schleger als een vaderlijke figuur en het ontwerpen als groepsproces; de 
‘studio family’. Er werd veel geschetst en uitgeprobeerd, design diende het hart te raken. 

                                                        
40 Robin Kinross, Unjustified Texts. Perspectives on Typography, Londen 2002 (Hyphen Press). 
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Collega Saul Bass memoreert de bezoeken aan veilinghuizen met Schleger, een 
intermezzo dat een overbodige indruk maakt.  

In de toelichtingen op het werk, uit de stukken van Bernstein en Schleger zelf 
komen de benadering van de ontwerper en zijn opvattingen goed naar voren. Tekst en 
beeld vullen elkaar goed aan en zijn informatief, ook over opdrachtgevers, die soms 
geciteerd worden. Het werk lijkt niet erg op het extreme modernisme dat we met het 
Bauhaus associëren want het is zachter en vriendelijk. De schreefloze is geen wet van 
Meden en Perzen, er is veel illustratie en tekeningen, het grote gebaar is niet overal in 
aanwezig, laat staan geometrie. Surrealistische elementen wijken ook af van het 
modernisme. In zijn huisstijlen is Schleger niet strikt en zorgt hij altijd voor speelsheid 
en variatie. Toch is zijn zacht-modernistische, illustratieve werk typerend voor de jaren 
dertig en vijftig. Pat noemt het een warme benadering die uitgaat van eenvoud, essentie 
en kracht, maar ook een beroep doet op goodwill om het publiek mee te krijgen. De toon 
is niet ‘don’t’ maar ‘please do’. De juiste psychologische benadering was belangrijk, 
Schleger zelf sprak over de gevoelens die symbolen opriepen en het onbewuste. Hij 
prefereerde beeldmerken boven logo’s, sprak over het dramatiseren van de boodschap 
en het vinden van een nieuwe manier om iets te zeggen. Elke opgave werd op eigen 
wijze aangepakt. Reclame en vormgeving gingen niet over zelfexpressie, maar werden 
rationeel benaderd vanuit de visie op de lange termijn, problemen oplossen, tijdloosheid 
en universaliteit. Vormoplossingen waren echter niet zonder humor of humanistische 
elementen. Het modernisme zoals we dat kennen uit de jaren twintig en zestig is binnen 
zijn oeuvre in de minderheid.  

Jonathan Jones was in zijn recensie voor Eye positief over dit informatieve boek 
dat hem vooral herinnerde aan het optimisme dat destijds vormgeving en maatschappij 
kenmerkte.41 Wellicht had dat modernisme echter nog meer geproblematiseerd kunnen 
worden.  

- Pat Schleger, ZERO: HANS SCHLEGER – A LIFE OF DESIGN, New York/Londen (Princeton 
Architectural Press/Lund Humphries) 2001, 272 pp. (25,5 x 22). Voorwoord: 
Paul Rand. Ontwerp: Pat Schleger.  

 

                                            
 
Het boek als persoonlijke documentaire: Anthony Froshaug 
Uitgever en typograaf Robin Kinross was na de dood van Froshaug (1920-1984) 
verantwoordelijk voor het leeghalen van diens huis en voor zijn archief. Op basis van dit 
archief maakte hij een documentair boek waarin hij het materiaal zoveel mogelijk voor 

                                                        
41 Jonathan Jones, ‘The Lost World of Clean Modernism’, Eye 11 (2001) 41.  
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zichzelf wilde laten spreken, ofschoon hij al het materiaal nauwgezet annoteerde.42 De 
publicatie over Anthony Froshaug bestaat uit twee delen in een beige kartonnen doos: 
Typography & Texts en Documents of a Life. Deel 1 gaat over Froshaug en bevat naast 
teksten van Kinross een grote selectie werk, chronologisch afgebeeld met toelichtingen, 
en teksten van Froshaug, afgesloten door een oeuvrelijst en een bibliografie (beide op 
geel papier). Deel 2 geeft de meer persoonlijke teksten, brieven, manuscripten, 
aangevuld met herinneringen van anderen aan Froshaug onder andere in brieven aan 
Kinross. Hier vinden we ook foto’s en reproducties van sommige documenten zoals 
brieven, aantekeningen of lesschema’s. Er is enige overlap. Het hele project getuigt van 
een enorme toewijding en precisie. Kinross was bevriend met Froshaug en zijn teksten 
en toelichtingen getuigen daarvan. Dit geeft het documentaire boek een persoonlijk 
karakter, net zoals de lezer in de confrontatie met het persoonlijk-documentaire 
materiaal erg dichtbij Froshaug komt. Tegelijkertijd getuigen alle toelichtingen en 
annotaties van uiterst zorgvuldig, gedetailleerd en wetenschappelijk onderzoek. Die 
combinatie van afstand en nabijheid maakt deze publicatie uniek en waardevol. 
 Froshaug was drukker, typograaf en docent. Hij werkte in de trant van het 
modernisme en was hogelijk beïnvloed door Jan Tschichold maar liet ook ruimte voor 
intuïtie. Ambacht en doen waren net zo belangrijk als onderzoek, systemen en theorie. 
Hij benadrukte de betekenis van een tekst en probeerde die via typografische articulatie 
en plaatsing zo optimaal mogelijk te presenteren (‘admit contraints… fill with discovery’, 
p. 190). Froshaug gaf onder andere les in Ulm (tussen 1957-1961) zodat het boek ook 
een getuigenis is van het onderwijs aan deze legendarische opleiding. Hij interesseerde 
zich al vroeg voor computers en voor tekensystemen, en hij schreef vele teksten, al zijn 
die lang niet altijd afgemaakt of gepubliceerd. Zijn levensloop is nogal springerig, 
nergens bleef hij lang. Buiten Ulm gaan de teksten in deel 1 over onderwerpen als 
asymmetrie, verkeerstekens, de Univers en de vormgever; in deel 2 vinden we veel 
herinneringen en verslagen, als ook correspondentie met Tschichold, collega’s en 
vrienden.  
 Kinross houdt weliswaar afstand, maar deze hele boekonderneming is een 
liefdesverklaring: ‘I sat on the sidelines, recording and annotating, while he was in the 
thick of the action. At that first meeting, and through the first couple of years of seeking 
to know him, I was absolutely in awe of him and his work. It was a falling in love; and 
that love endured, and kept me going through what turned into a marathon of book-
making.’ Het boek is een monument en een groots eerbetoon, al weerspreekt het 
formaat en de terughoudende vormgeving dat. Details over het rommelige leven van de 
held (ruzies, conflicten, drank, echtgenotes) blijven dan ook tot een minimum beperkt.  
Froshaug was geen bekende vormgever en al helemaal geen ster, vermoedelijk leerden 
veel ontwerpers hem pas kennen door dit boek. Bijzonder is dat Kinross hier ontwerper, 
auteur, redacteur, onderzoeker en uitgever is, een combinatie van rollen die weinig 
voorkomt.  
 Recensies loofden dit bijzondere boek, maar spraken ook van ‘undue reverence’ 
en Froshaug als een typografische heilige (Rick Poynor).43 Het onderwerp ligt Kinross in 

                                                        
42

 Met dank aan Lisa Bosch; Jane Howard en Robin Kinross, ‘Anthony Froshaug: Material Worlds/Making 
the Book’, Matrix 2001, nr. 21, opnieuw online gepubliceerd in 2009: 
https://hyphenpress.co.uk/journal/article/anthony_froshaug_material_words_making_the_book  
43 Rick Poynor, ‘Biography of a Special Case’, Eye 2000, nr 38: www.eyemagazine.com; Paul Shaw, 
‘Anthony Froshaug (Book)’, Print (2001) 5, p. 46: www.printmag.com; Victor Margolin, ‘Review: Anthony 
Froshaug: Typography and Texts/Documents of a Life’, Journal of Design History 2002, nr. 2, pp. 121-23;  
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meer dan een opzicht na aan het hart: hij bewonderde Froshaug als vormgever en als 
mens, maar vooral geldt hij in Engeland als auteur en promotor van het modernisme.  

- Robin Kinross, ANTHONY FROSHAUG: TYPOGRAPHY AND TEXTS, DOCUMENTS OF A LIFE, 
Londen (Hyphen Press) 2000, 2 delen in casette, 254 en272 pp., (25x17 cm). 
Ontwerp: Robin Kinross.  

 

  
 
Biografisch boek, onderzoek van de ontwerper David Bennewith 
In 2009 verscheen het boek over de Nieuw-Zeelandse letterontwerper Joseph 
Churchward op initiatief van vormgever David Bennewith, een landgenoot die 
Churchward op het spoor kwam en vervolgens op zoek ging naar meer informatie. 
Bennewith studeerde aan de Werkplaats Typografie en kreeg in 2005 de opdracht een 
biografie van 16 pagina’s te maken over een ontwerper. Hij koos Churchward, spoorde 
hem op en hield gesprekken. Churchward stuurde hem telkens pakketjes met allerlei 
fotokopieën. De Nieuw-Zeelander, geboren in 1932 op één van de eilanden van Samoa, 
ontwierp vanaf 1969 wel 600 alfabetten voor alle mogelijke doeleinden, meest 
advertenties in kranten. Hoewel een aantal daarvan zijn gedigitaliseerd werkte 
Churchward met de hand en zeer ambachtelijk.  

Essays wisselen af met letterproeven, fragmenten uit interviews, brieven, 
krantenknipsels, foto’s en toepassingen van Churchwards letters. Het boek is een 
combinatie van biografie, presentatie en analyse van het werk. Bennewith probeerde 
zijn eigen betrokkenheid met de persoon en het werk te laten spreken in het ontwerp.44 
Bijzonder is dat Bennewith met vele drukkers samenwerkte om verschillende 
uitdrukkingen in de reproducties te krijgen, met name door het gebruik van dun papier 
dat zowel doet denken aan faxpapier als aan het fotokopieerpapier van vroeger en aan 
krantenpapier. Ook geeft het boek een impressie van de werkomgeving van Churchward 
door middel van zwartwit-foto’s. De essays zijn van Rebecca Roke, Daniel van der Velden 
en Paul Elliman. Roke gaat in op werk en werkwijze van de ontwerper, Van de Velde op 
het hedendaagse, veranderde beroepsprofiel van de grafisch ontwerper, Elliman 
essayeert over regionale karakteristieken en kolonialisme. Bennewith schreef de 
inleiding en een persoonlijk essay in de vorm van een brief aan Churchwards dochter 
Marianne over het alfabet Marianne en hoe een lettertype biografisch gelezen zou 
kunnen worden.  

Dit boek werd uitverkoren als Bestverzorgd boek in 2009: ‘De benadering van de 
afstandelijke onderzoeker en van de betrokken ontwerper zijn in evenwicht. 
Churchwards werk wordt hier op een bijzondere manier gerevitaliseerd: de energie en 

                                                        
44 Zie een interview met Bennewith in Metropolis M, 1 oktober 2009, www.metropolism.com. 

http://www.metropolism.com/


32 
 

de opwinding zijn voelbaar in het boek, alsmede het respect voor zijn ambacht en 
toewijding.’45  

- David Bennewith, JOSEPH CHURCHWARD INTERNATIONAL TYPEFACES, 
Newton/Maastricht (Clouds/Jan van Eyck academie 2009, 271 pp. (30 x 21 cm). 
Ontwerp: David Bennewith. Engelstalig. Oplage was slechts 575 ex.  

 

                               
 
Het bureauboek: Tel Design en Studio Dumbar 
Tel Design 1962-1992 is een relatief bescheiden uitgave die de geschiedenis van het 
bureau te boek stelt in drie decennia en in woord en beeld.46 Het boek heeft een beige 
kartonnen omslag met een kleurig buikbandje. Na het voorwoord van Wim Crouwel 
volgt een verantwoording van Andrew Fallon en de drie hoofdstukken X, XX, XXX. In deel 
X, ‘de ontwikkeling’, beschrijft kunsthistoricus Paul Hefting de geschiedenis van Tel; deel 
XX geeft een overzicht door middel van kleurenfoto’s van het werk bij nacht in het 
Nederlandse landschap of op industrieterreinen van Reinier Gerritsen en deel XXX is een 
overzicht aan de hand van het blad Telwerk en in de vorm van een uitklapper die een 
tijdlijn weergeeft en de medewerkers en de opdrachtgevers noemt. In het hele boek valt 
een tweedeling in kleur op: wit en beige als ondergrond voor de verschillende talen en 
als decoratief element op de overdwars gelayoute beeldspreads.   

Crouwel memoreert de problemen van een ontwerpbureau. Groeistuipen, 
moeilijke momenten en de eigengereidheid van personen staan soms het voortbestaan 
in de weg, maar Tel heeft desondanks een respectabele leeftijd bereikt. Tel was een 
concurrent van Crouwels Total Design, maar er was een collegiale verstandhouding. Eén 
van de TD-medewerkers, Andrew Fallon, stapte over naar Tel. Crouwel karakteriseert 
het werk als direct en helder. Fallon presenteert de publicatie in zijn verantwoording als 
een documentaire en een boek dat ook aandacht heeft voor de opdrachtgevers en de 
context, waardoor het meer zou zijn dan een historisch overzicht. Die claim wordt niet 
geheel waargemaakt. Tel gaat volgens Fallon een nieuwe fase in, maar er is ook 
continuïteit; het boek toont een selectie uit het werk.  

Hefting beschrijft de ontwikkeling van Tel sinds 1962 toen Emile Truijen en Jan 
Lucassen besloten samen een bureau te vormen. In het opdrachtenpakket verschoven de 
accenten: aanvankelijk was het vooral industriële vormgeving, daarna kwamen er 
huisstijlen (NS) en bewegwijzering bij, in de jaren zeventig ging Frans de la Haye de 
productvormgeving versterken en zorgde de inbreng van Ton Haak voor een accent op 
communicatie en redactiewerk zoals huisorganen. Gert Dumbar zorgde in die periode 

                                                        
45 Juryrapport; ook een lovende recensie van Harmen Liemburg in Items 2009, nr 4/5, p. 142. 
46 Met dank aan Laura van Olst.  
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voor ‘de ongewone aanpak’ en trok de aandacht. Toen hij in 1976 vertrok werd Tel een 
meer zakelijk en pragmatisch bureau dat geen echte eigen stijl had. Qua opdrachten 
kwamen er meer tentoonstellingen (PTT, Rotterdam, Heineken, Dutch Design) maar ook 
nam het aantal overheden en overheidsinstellingen toe zoals ministeries en gemeenten. 
Hefting noemt de belangrijkste medewerkers en geeft aan wie wanneer bij het bureau 
kwam of het bureau verliet. Hij eindigt met algemene opmerkingen over het vak dat 
complexer is geworden en pluriform als ook meer commercieel. Zijn bronnen zijn de 
biografie van Emile Truijen en het blad Telwerk. Hij refereert aan algemene historische 
ontwikkelingen, aan ontwikkelingen in de kunst en aan stijlen binnen het ontwerpvak. 
De teksten zijn algemeen en gaan (behalve de NS) niet erg in op opdrachten of 
opdrachtgevers.  

Criticus Hub. Hubben karakteriseerde het werk van Tel als keurig met af en toe 
‘uit de bol gaan’, uitgebalanceerd maar niet avontuurlijk.47 Hij ging niet op het boek zelf 
in. Door de inbreng van kunsthistoricus Hefting met zijn afstandelijke toon is Tel Design 
1962-1992 niet zozeer een portfolioboek maar vooral een geschiedenisboek. Later 
schreef Wibo Bakker in zijn proefschrift over huisstijlen in Nederland een veel 
uitgebreider verhaal over Tel en diens opdrachten, inclusief de interne problemen op 
het bureau in: Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in 
Nederland 1960-1975, Rotterdam (010) 2011.  

- Paul Hefting, TEL DESIGN 1962-1992, Amsterdam (BIS) 1992, 80 pp. (26 cm). 
Ontwerp: Gert Kootstra/Tel design. Voorwoord Wim Crouwel. Tweetalig Engels-
Nederlands. Met steun van WVC.  

 

                               
 
Behind the Seen uit 1996 is een glossy boek/koffietafelboek en een portfolioboek over 
Studio Dumbar.48 De vormgeving speelt met de horizon en richtingen, soms is de tekst 
een kwartslag gedraaid. Het boek begint met vijf inleidende teksten die afgewisseld 
worden met citaten uit de ‘Ode aan typografie’ van Pablo Neruda en montagefoto’s van 
de zee. Daarna worden de producten via foto’s getoond. Ten tijde van de publicatie 
bestond het bureau bijna 20 jaar; Wim Pijbes organiseerde een tentoonstelling over 
Dumbar in de Rotterdamse Kunsthal. Hij verwijst in zijn introductie naar Nederland en 
zijn traditie van vormgeving in de openbare ruimte en naar typische kenmerken als 
individualisme, sociale zekerheid, democratie, planning en orde. Nederlanders houden 
niet van uiterlijk vertoon of autoriteit. Pijbes koppelt individuele vrijheid en zin voor 
ordening aan elkaar en transponeert die op Dumbars studio. Criticus Rick Poynor 
gebruikt dezelfde tegenstelling (experiment en serieus bureau) en ook Klaus Honnef, 
                                                        
47 ‘Alleen na rijp beraad af en toe uit de bol gaan’, de Volkskrant, 12 december 1992. 
48 Met dank aan Laura van Olst.  
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professor fotografie in Kassel, verbindt ogenschijnlijke tegenstrijdigheden als autonomie 
en functionaliteit, beeldende kunst en vormgeving met elkaar.  

Poynor beschrijft het werk en noemt het controversieel, emotioneel, expressief, 
humoristisch en anarchistisch als ook coherent van stijl. Over de opdrachtgevers maakt 
hij alleen de algemene opmerking dat Dumbar zijn klanten overhaalt door ze te 
betrekken bij het creatieve proces. Honnef behandelt de ‘staged photography’ – lange 
tijd het kenmerk van het bureau – en verwijst naar de avant-garde van de jaren twintig 
als Dumbars bron. Dumbar zelf zet zich af tegen de goede smaak en de rationeel-
realistische traditie in de Nederlandse schilderkunst en positioneert zichzelf als 
avontuurlijk, spontaan, moedig, experimenteel, emotioneel en theatraal-betoverend. De 
werkwijze noemt hij ‘open-end working’; het bureau zou zich onderscheiden van andere 
doordat iedereen een inbreng heeft. Crouwel erkent hem als rebel en jonge hond die zich 
bewezen heeft. Daarna volgt een grote selectie uit het werk met af en toe een korte 
toelichting.  

Het frame is dus de Nederlandse cultuur en het typisch Nederlandse terwijl 
Dumbar daarbinnen tegelijkertijd een unieke en uitzonderlijke positie inneemt. Hij wijkt 
juist af van de norm. Het woord postmodernisme valt echter maar een enkele keer. De 
paradox dienstbaar/functioneel – kunstzinnig/experimenteel is echter niet zozeer 
typerend voor Nederland of voor Dumbar als wel inherent aan het vak grafische 
vormgeving. Wél kenmerkend voor Dumbar is dat hij de modernistische vormtaal van 
de corporate identity injecteerde met speelse elementen en daardoor in de jaren tachtig 
een alternatief werd voor de vormgeving van het dominante bureau Total Design. Het 
individualisme en het romantische beeld van de vormgever als rebel kwam toen in het 
discours over het vak sterk naar voren. In teksten over Dumbar wordt die karakteristiek 
benadrukt omdat hij veel huisstijlen voor overheden en overheidsinstellingen maakte.    

Na de pionierende huisstijl van de NS (1968) raakte hij betrokken bij die voor de 
PTT, en toen hij bij Tel Design vertrok en in 1977 zijn eigen bureau begon volgden vele 
andere opdrachtgevers. Het bureau wordt volledig gepersonifieerd door Gert Dumbar, al 
komt de bijdrage van fotograaf Lex Pieterson in dit boek ook aan bod. Medewerkers 
signeren hun werk zelden. De titel, Behind the Seen, wordt niet waargemaakt. Overigens 
kostte het boek maar liefst 160 gulden en reisde de expositie naar tal van andere landen. 
Dit verklaart het frame ‘Nederlands’ en is een teken van de roem die Dumbar destijds 
internationaal te beurt viel. Criticus Hub. Hubben, geen liefhebber van de decoratieve 
overdaad en de ‘Dumbarsaus’ die hij in heel Nederland ontwaarde, vond dit boek een 
successtory voor potentiële klanten op glanzend papier.49 Ron Kaal sprak zich in NRC-
Handelsblad eveneens in negatieve zin uit tegen ‘het teveel’ en noemde de publicatie 
‘praatjes voor de vaak’.50 In tijdschrift Items brak Max Bruinsma juist een lans voor 
Dumbars benadering en zijn kwaliteiten, maar besprak hij het boek niet.51  

- Wim Pijbes (red), BEHIND THE SEEN: STUDIO DUMBAR, Mainz (Hermann Schmidt) 
1996, 216 pp. (32 cm). Met bijdragen van diverse auteurs. Ontwerp: Albert 
Leeflang (Studio Dumbar). Engelstalige en Duitstalige editie. Met steun van Fonds 
BKVB en de Mondriaan stichting. Ook catalogus bij expositie in de Kunsthal 
Rotterdam.  

 

                                                        
49 Hub. Hubben, ‘Studio Dumbar: huisstijl als omgevallen boekenkast’, de Volkskrant, 9 april 1996. 
50 Ron Kaal, ‘Vingerafdrukken van Studio Dumbar: de filosofie van het teveel’, NRC-Handelsblad, 28 maart 
1996. 
51 Max Bruinsma, ‘De beheerste avant-garde. De invloed van Studio Dumbar’, Items (1992) 2, zie ook: 
www.maxbruinsma.nl. 

http://www.maxbruinsma.nl/
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Veertien jaar later verscheen een beduidend minder eclatant boek over Dumbar, een 
pocketboekje over het archief Dumbar dat toen was ondergebracht bij het Nederlands 
Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO). Daarin beschrijft Marie Christine van der Sman, 
directeur van het NAGO, het bureau in het algemeen en gaat Paul Hefting in op de 
huisstijlen van de PTT/KPN. Een katern met afbeeldingen moet voor zichzelf spreken. 
Dumbar is de modernist met een glimlach die huisstijlen speels, luchtig en flexibel 
maakt; zijn werkwijze is heel veel voorstellen produceren. Opvallend is dat Van der 
Sman wél aandacht heeft voor de bijdrage van de medewerkers van het bureau. Achteraf 
gezien markeert Dumbar een verandering in het denken over corporate identity: die 
heeft een kortere levensduur en biedt meer ruimte voor ‘experience’. Ook liep hij voorop 
doordat hij het mantra creativiteit hoog in het vaandel had staan en meer nadruk legde 
op gevoel en intuïtie dan op systeem of rationaliteit. Het kleine boekje was vooral 
gemaakt om de activiteiten van het NAGO onder de aandacht te brengen. Hefting was 
werkzaam geweest voor de Dienst Kunst en Vormgeving van de PTT en nauw betrokken 
bij de opdracht voor de nieuwe huisstijl. In dit boekje valt het imago van de PTT als 
opdrachtgever aan innovatieve vormgevers samen met het imago van Dumbar als 
vernieuwend en experimenteel ontwerper.  

- Marie Christine van der Sman, Paul Hefting, ARCHIEF STUDIO DUMBAR-PTT, 
Eindhoven (ZOO producties) 2010, 151 pp. (17 cm). Ontwerp: 
vanRixtelvanderPut. Reeks NAGOboekjes. Nederlands. 

 
Vijf Nederlandse bureauboeken rond 2000 als een serie 
 

                             
 
Aan het begin van de 21e eeuw bracht uitgeverij BIS monografische bureauboeken uit in 
een serie die ze New Dutch Graphic Design noemde. De uitgaven gingen over bureaus 
die als jong, hip en happening te boek stonden: Thonik (2001), DieTwee (2002) Lava 
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(2003) en Koeweiden Postma (2003). Ze droegen zelf vermoedelijk bij aan de kosten of 
namen een aantal exemplaren af. De gemeenschappelijke noemer is dat ze een BNO-
jaarboek hadden gemaakt, dat ook bij BIS verscheen.  

De partners van Thonik, Thomas Widdershoven en Nikki Gonnissen, werkten 
sinds 1997 samen en ontleenden hun bureaunaam aan de samentrekking van hun 
beider voornamen. Welbeschouwd besloeg hun portefeuille nog niet heel veel jaren, de 
monografie is dus eerder een boek waarmee ze zichzelf lanceerden dan een historische 
publicatie. Widdershoven was in 1992 al opgevallen door de bijzondere vormgeving van 
het poëzietijdschrift De zingende zaag; het duo deed van zich spreken doordat het 
vakantiekiekjes van zichzelf en van hun reizen in boeken en jaarverslagen verwerkte. 
Bovendien lieten ze in Amsterdam een pand bouwen dat voor veel ophef in de stad 
zorgde omdat het knaloranje was geschilderd. Thonik kreeg opdrachten van culturele 
instellingen zoals het Centraal Museum, Droog Design, uitgeverijen en het 
Grachtenfestival. Daarin viel eenvoud, schreefloze letters en het grote gebaar op.  

Het boek Thonik ® is een portfolio voorzien van een voorwoord en twee 
artikelen, afgesloten door een lijst met projectbeschrijvingen en biografieën van de 
medewerkers. De artikelen zijn voorzien van steunafbeeldingen in de marge. Het boek 
valt op door de oranje kleur en het ontbreken van een titel. Op de voorkant staat een 
wervend citaat van auteur Ineke Schwartz als een etiket in het midden, een lovende 
blurb die normaliter op de achterkant te vinden is. Het woord ‘thonik®’ licht daaruit op 
in wit. Schwartz was net als medeauteur Gert Staal, een gerespecteerd criticus. Beiden 
hadden meegewerkt aan publicaties over Nederlandse vormgeving, zoals Apples & 
Oranges dat in 2001 ontworpen was door Thonik. Staal was destijds hoofdredacteur van 
tijdschrift Items. Het voorwoord werd verzorgd door Ed van Hinte, ook een bekend 
scribent over vormgeving en tevens opdrachtgever en vriend van Gonnissen en 
Widdershoven. Hij verwijst naar het project Eternally Yours over duurzaamheid waarin 
de ontwerpers zichzelf wederom in het middelpunt plaatsten omdat ze hun eigen 
eeuwige liefde als metafoor inzetten.  

De twee artikelen zijn gebaseerd op gesprekken met de ontwerpers en 
overlappen ofschoon Schwartz zich concentreert op de werkwijze en Staal op 
opdrachten. Schwartz is zowel vol lof als informatief. Ze destilleert vier steekwoorden: 
het concept, verhalen, het persoonlijke en het merk. De ‘most original, innovative young 
designers’ baseren hun werk op het concept (het idee) en willen zich onttrekken aan 
stijl, persoonlijke expressie, postmodernisme en de regels van het vak. Hoewel ze 
analytisch en logisch werken willen ze niet tot ‘de nieuwe soberheid’ gerekend worden, 
maar warmte en persoonlijkheid in hun ontwerpen brengen. Daarnaast interesseert hen 
het spel met het merk en branding. De voorhoedepositie en eigenzinnigheid zet 
Schwartz dik aan. Het concept en mentaliteit staan ook voor Staal voor het unieke 
karakter van Thonik. Toch slaagt hij er niet zulke vage begrippen inhoud te geven en 
neemt ook hij onvoldoende afstand tot de uitlatingen van Thonik zelf. Want het bureau 
had natuurlijk wel een eigen stijl en een signatuur: die van het modernisme. Het 
papagaaien is hinderlijk in dit boek, maar tegelijkertijd komt de lezer – mede door de 
informatie bij de projecten – veel aan de weet over hun werkwijze, opvattingen en 
overtuigingen. 

Criticus Hugues Boekraad veroordeelde dit en andere bureauboeken als volgt: 
‘De redactionele formule die de uitgever heeft gekozen laat de representatiebehoefte 
van de uitgenodigde ontwerpbureaus de volle vrijheid, maar de ruimte voor analyse, 
kritiek en theorie neemt recht evenredig af. De wijze waarop de bureaus zichzelf 
representeren, volgt te nauwgezet het beeld dat zij thans, in de huidige conjunctuur, van 
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zichzelf hebben. Dit heeft een vertekening van hun geschiedenis tot gevolg. De bureaus 
plaatsen zichzelf niet in de context van het Nederlands ontwerpen, noch [nog] minder 
betrekken zij de veranderende Nederlandse samenleving in het beeld dat zij van zichzelf 
geven. Zij kijken naar zichzelf in een te kleine spiegel.’52 Later ging Boekraad teksten 
voor en over Thonik schrijven.  

- Ed van Hinte, Ineke Schwartz, Gert Staal, THONIK, Amsterdam (BIS) 2001, 167 pp. 
(30 cm). Ontwerp: Thonik. Engelstalig. [op de website van Thonik kan men zelf 
zijn eigen boek samenstellen]  

 

                                                    
 
DieTwee 2002 
DieTwee ontstond in 1988 vanuit de academie in Utrecht waar Ron Faas al veel 
opdrachten kreeg tijdens zijn studie en daarvoor de hulp inriep van vriend en 
medestudent Tirso Francés.53 Het boek over hun bureau beslaat tien jaar werk en is 
voorzien van een inleiding van Gert Staal. De inleiding en het nawerk zijn gedrukt op 
zilvergekleurd papier. Daar tussenin wordt het werk ruim getoond voorzien van korte 
toelichtingen. Het omslag is eveneens zilverkleurig; een groot cijfer 2 staat middenin het 
vlak.  

Faas en Francés hebben een bijzonder breed portfolio met veel clubs en muziek, 
maar ook zakelijke klanten (softwarebedrijf BSO/Origin, banken, KPN en PTT), 
opdrachtgevers uit de cultuur (mode, ’t Hoogt, BNO, Mondriaan stichting) en uit de 
publieke sector. Ze ontwerpen flyers, affiches, jaarverslagen, boeken, postzegels en 
websites. DieTwee kreeg bekendheid met een expositie en boek voor het Stedelijk 
Museum over ontwerponderwijs en doordat een reeks flyers genomineerd waren voor 
de Rotterdamse Designprijs. Erg bekend werd ook hun werk voor telefoonmaatschappij 
Ben. Destijds werden ze gezien als jong en hip, maar dat trok ook andere opdrachtgevers 
aan zoals de RABObank en BSO/Origin. Voor die laatste klant ontwierpen ze bijzondere 
en opvallende boeken en jaarverslagen en ontwikkelden ze in nauw overleg een 
communicatiestrategie. Staal karakteriseert hun werk dan ook als ‘corporate’ én ‘fringe’.  
 Hij schetst de ontwikkeling van het bureau, van amusement naar serieus werk, 
van klein en experimenteel naar groot en professioneel. Zijn portret is beknopt maar 
toch volledig, met aandacht voor persoonlijke achtergronden, de opleiding, 
opdrachtgevers, werk, opvattingen en werkwijze. Zijn stuk is informatief en neutraal van 
toon. Opvallend is dat ook dit bureau geen stijl wil hebben, geen ideologie en geen 
methode wil aanhangen. Eén van de problemen was de groei en het omschakelen naar 

                                                        
52 Hugues Boekraad, ‘Zelfportret in een te kleine zetspiegel. Monografieën van ontwerpbureaus’, Items 
2004, nr 1, pp. 54-58, p. 58. 
53

 Met dank aan Anne-Loes Boon.  
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een hogere organisatiegraad. In Staals ogen is de synthese van pragmatiek, analyse en 
‘fun’ uniek. De partners benadrukken het begrip communicatie en werken vanuit de 
essentie. De een (Francés) is meer gericht op strategie, de ander (Faas) op intuïtie. Op 
het bureau zelf functioneren ze als mentor, medewerkers krijgen relatief veel vrijheid en 
ze schakelen soms externe specialisten uit de reclamewereld in. De Bencampagne was 
bijvoorbeeld het resultaat van hun samenwerking met reclamebureau KesselsKramer. 
Van die medewerkers worden er enkelen genoemd (Robin Uleman, Richard van der 
Laken, Harmen Liemburg). Intensief overleg en brainstormen met de opdrachtgever zijn 
belangrijk. In de vormgeving van het bureau valt diversiteit op, werken met fotografie en 
kleurvlakken en schreefloze letters.  

- Gert Staal, DIETWEE/NEW DUTCH GRAPHIC DESIGN, Amsterdam (BIS) 2002, 168 pp. 
(30 cm). Ontwerp: DieTwee, Marjolein Spronk, Martine Eelman. Engelstalig.  

 

         
 
Koeweiden Postma 2003 
De titel In the End It’s All About Love en het omslag van het bureauboek Koeweiden 
Postma roepen verwarring en vervreemding op, het is niet direct duidelijk dat dit boek 
over een ontwerpbureau gaat.54 De afbeelding van de man met een eend in een 
kinderbadje is van fotografe Arlene Gottfried en de ontwerpers waren geraakt door de 
melancholie ervan, zeggen ze achterin. Het boek opent en sluit met pagina’s waarop de 
kreet ‘all work and no play makes Jack a dull boy’ eindeloos herhaald wordt in 
dichtbedrukte kolommen. In dit tekstveld staan in kleur de gegevens van het colofon en 
achterin een lijst van werken, medewerkers, dankwoord en het credo van de ontwerpers 
die passie, plezier, creativiteit en overtuiging benadrukken. Dit portfolioboek bestaat uit 
een introductie van Gert Staal en een reeks van werken die getoond wordt middels grote 
afbeeldingen met een korte toelichting op het werk en de opdracht/de briefing. Het 
werk wordt af en toe vergezeld van een paginagrote portretfoto van de opdrachtgever in 
zwartwit, wat vervreemdend werkt.  

Staal geeft een indruk van wat ze doen, beschrijft en somt op, problematiseert de 
groei van het bureau en de verschuiving in de richting van meer corporate identity,  
commercieel werk en merkstrategie. Het duo begon in 1987, wil eigenzinnig en 
enigszins anarchistisch en vrolijk zijn, maar de jonge honden-benadering staat op 
gespannen voet met het professionele, grote werk. Ze kregen ook meer belangstelling 
voor film en video. Hun opdrachtgevers zijn onder andere het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, de Rechtspraak, uitgeverijen en culturele organisaties, maar ze 
ontwerpen ook commercials voor bijvoorbeeld Nike. In alles gaat het om eenvoud en 

                                                        
54 Met dank aan Anne-Loes Boon.  
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poëzie; het combineren van functie en professionalisme met idealisme en plezier. De 
teksten staan in een eenvoudige typemachineletter. Ook boeken voor BIS/BNO zijn te 
zien en enkele opdrachten die niet doorgingen zoals een project waarin een meerkat 
centraal stond. Die meerkat is in een grote uitklapper middenin het boek opgenomen.  

De teksten kwamen tot stand door interviews/gesprekken. Het boek geeft vooral 
een beeld van het bureau en van de mentaliteit zonder veel duiding, en is erg 
beschrijvend. Hugues Boekraad concludeerde in Items 2004 nr. 1 dat in dit boek twee 
verhalen in elkaar geschoven waren: het succesverhaal van twee jonge honden, 
manipulatie met letters; en, het verhaal van de tevreden opdrachtgevers over 
communicatie en strategie. De spanningen die daaruit voortvloeien weet hij aan de te 
grote inbreng van communicatiemedewerkers. 

- Gert Staal, IN THE END IT’S ALL ABOUT LOVE. THE VISUAL COMMUNICATION OF KOEWEIDEN 

POSTMA, Amsterdam (BIS, serie New Dutch Graphic Design) 2003, 182 pp. (30 
cm). Ontwerp: Koeweiden Postma. Engelstalig. 

 

 
 
Lava 2003 
Voor- en achterplat van het boek over Lava tonen reeksen briefkaarten van uitbarstende 
vulkanen.55 De titel staat op een klein geel vlakje en de vormgeving daarvan is afgeleid 
van de Gouden gids. De schutbladen repliceren pagina’s van de Gouden gids, met voorin 
de lemma’s Grafisch ontwerpers en Grafische bedrijven. Door het boek heen staan de 
bijschriften in dezelfde gele vlakken. De 97 jaar uit de titel verwijst naar het totaal aan 
energie, tijd en moeite van alle medewerkers bij elkaar opgeteld sinds 1990. De korte 
introductie benadrukt teamwerk, geen ego’s, het bureau als platform, en is doorspekt 
met lovende citaten van opdrachtgevers. Julia Heart is een onbekend auteur.  

Lava is een puur portfolioboek in afbeeldingen, alfabetisch gerangschikt op naam 
van de opdrachtgever met hele korte toelichtingen en een jaartal. Het boek is full colour 
en heel vol en druk. Tussendoor valt een dubbele pagina op met afbeeldingen van de 
studio en een dubbele gele pagina met logo’s. De publicatie is als een tijdschrift, een zap- 
en bladerboek. Het opdrachtenpakket van het bureau, dat in 1990 werd opgericht door 
Hans Wolbers, is heel breed. Het begon als een hip, wild en eigentijds bureau met het 
alternatieve tijdschrift BLVD. (1994-1996) en muziekblad Oor, maar daar kwam bij 
corporate identity van banken en grote bedrijven als DSM, Philips, IBM, werk voor film- 
en reclamebedrijven, muziekfestivals en cultuur met Dogtroep, Rialto en de Melkweg. 
Verder heeft het bureau enkele ideële opdrachtgevers en produceerde het 
bedrijfsfotoboeken. Het werk is allemaal druk en vol fotografie en lagen. Het meest 

                                                        
55 Met dank aan Anne-Loes Boon.  
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opvallende aan dit boek is dat het bureau niet zozeer hangt op een of twee individuen of 
een grote naam, maar dat het zich echt presenteert als een team.  

- Julia Heart, 97 YEARS LAVA: SINCE 1990, Amsterdam (BIS) 2003, 168 pp. (30 cm). 
Ontwerp: Lava. Engelstalig, serie: New Dutch Graphic Design. 

 

  
 
Irma Boom: biography in books 
Irma Boom geldt als de grote vernieuwer van het medium boek sinds zij in 1996 – een 
jaar later dan S, M, L, XL – een enorm boek ontwierp voor en over de multinational SHV. 
Met 2136 pagina’s en allerlei technische experimenten, zoals de dubbele opdruk op de 
snee, was dit boek een huzarenstuk waarmee de ontwerpster haar naam vestigde en 
internationale erkenning kreeg. Boom ontwerpt vanuit de inhoud, neemt nadrukkelijk 
de positie van redacteur (en soms auteur) in, geeft elk boek een eigen karakter en zoekt 
ook de grenzen van druk- en bindtechnieken op. Ze volgde haar opleiding aan de AKI, 
werkte bij de SDU en begon in 1991 een eigen bureau. Na de SHV volgden vele andere 
grote bedrijven met opdrachten, als ook culturele instellingen zoals het Rijksmuseum. 
Boom ontving in 2001 de Gutenbergprijs (Leipzig) en in 2014 de Johannes Vermeerprijs.  
 In 2010 organiseerde Bijzondere Collecties van de UB van de Universiteit van 
Amsterdam een expositie over haar werk. Bij die gelegenheid verscheen een catalogus, 
een piepklein ‘big book’ dat een omgekeerd chronologisch overzicht van haar werk geeft 
in afbeeldingen met een inleiding van Mathieu Lommen. Zelf schreef ze korte 
toelichtingen bij enkele boeken. Bijzondere Collecties verzamelt haar archief, inclusief 
alle modellen en dummies die ze maakt. Lommen geeft een biografie en beschrijft haar 
carrière en werk vanaf 1985. Haar eigen, specifieke benadering en werkwijze komt 
daarin goed naar voren als ook haar positie als redacteur en de technische hoogstandjes 
die haar boeken kenmerken. De opdrachtgevers en werkprocessen komen minder aan 
bod. Het boek besluit met een lijst bijschriften.  
 Dit kleine boekje raakte al snel uitverkocht en een nieuwe aangevulde editie 
verscheen in 2013 onder de titel Irma Boom: The Architecture of the Book met een 
introductie van Rem Koolhaas. Tegelijkertijd kwam er een gelimiteerde XXL-versie uit in 
een oplage van 150 exemplaren. Het idee voor een kleine uitgave kwam voort uit de 
kleine modellen die Boom voor elk boek maakt, ze was van plan elke nieuwe editie iets 
groter te maken.56 In de Design Observer vond Mark Lamster het boekje ‘charming’ maar 
ook ‘useless’ en een gimmick met een korte levensduur; er waren te weinig 
toelichtingen.57  

                                                        
http://www.nytimes.com/2010/08/09/arts/09iht-DESIGN9.html?ref=alice_rawsthorn&_r=0.  
57 Mark Lamster, ‘Boom Goes Pop’, The Design Observer, 11 november 2010:  
http://designobserver.com/feature/boom-goes-pop/19068/.  

http://www.nytimes.com/2010/08/09/arts/09iht-DESIGN9.html?ref=alice_rawsthorn&_r=0
http://designobserver.com/feature/boom-goes-pop/19068/
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- Irma Boom en Mathieu Lommen, IRMA BOOM: BIOGRAPHY IN BOOKS. BOOKS IN REVERSE 

CHRONOLOGICAL ORDER, 2010-1986, WITH COMMENTS HERE AND THERE, Amsterdam 
(Universiteit van Amsterdam/Grafische Cultuurstichting) 2010, 704 pp. (5 x 3,8 
cm). Ontwerp: Irma Boom, oplage 3200 ex. [nieuwe aangevulde editie: IRMA 

BOOM: THE ARCHITECTURE OF THE BOOK, BOOKS IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER 2013-

1986, Eindhoven (Lecturis) 2013, ook in gelimiteerde XXL-editie van 150 
exemplaren.  

 

                                                  
 
Boom en Treumann: mijn boek voor Otto 
Het eerste deel uit de reeks monografieën over naoorlogse grafisch ontwerpers van het 
Prins Bernhard Fonds was een boek over Otto Treumann dat in 1999 (2001 Engelse 
editie) verscheen en geschreven was door Toon Lauwen, tot 1999 werkzaam bij het 
NAGO. Het is een zeer bescheiden uitgave van 144 pagina’s in paperback op het formaat 
24 x 19 cm, vormgegeven door Irma Boom. De keuze voor Boom werd door de 
commissie gemotiveerd met het argument dat zij het werk toegankelijk zou maken voor 
een jonger publiek. Boom week overigens af van het voorgeschreven formaat van 28 x 
21,5 cm.  
 De tekst bestaat uit een algemeen verhaal dat vanuit achtergrond, opleiding en de 
oorlog naar de behandeling van Treumanns werk en opdrachtgevers gaat. Daarna 
volgen korte opstellen over deelaspecten: de vakvereniging GKf, docent Hajo Rose, de 
drukpers, Rayon Revue, postzegels, typografie als architectuur, symbolen en logo’s. Het 
hele boek is rijk geïllustreerd met voorbeelden van zijn werk (niet in chronologische 
volgorde) en persoonlijke foto’s. Afsluitend is er een biografie in jaartallen, een lijst van 
tentoonstellingen en een litteratuurlijst.  

Lauwen geeft een schetsmatig overzicht van het werk van Treumann maar gaat 
daar niet diep op in en baseert zich ook niet op veel onderzoek. De auteur heeft geen (of 
heel weinig) gebruik gemaakt van de documenten en correspondentie uit het archief 
Treumann (op een paar afbeeldingen na), geen interviews gehouden met betrokkenen, 
geen onderzoek gedaan in tijdschriftjaargangen. Receptie van het werk ontbreekt, er is 
weinig nadere informatie over de opdrachtgevers en de opdrachten zelf. Het is kortom, 
een adequate inleiding op het werk van Treumann die alles aanstipt, maar daardoor heel 
algemeen blijft. Dat was ook precies wat uitgeverij 010 bedoelde als formule voor de 
reeks, maar voor het vak en de geschiedschrijving ervan was dat teleurstellend.  

Treumann (1919-2001) was een joodse vluchteling uit Duitsland die na zijn 
opleiding aan de op het Bauhaus geënte Nieuwe Kunstschool grafisch ontwerper werd 
van onder andere affiches, tijdschriften (Rayon Revue), huisstijlen (El Al) en postzegels. 
In de oorlog vervalste hij papieren. Later werd Treumann zeer pro-Israel wat ook tot 
uiting kwam in zijn werk voor Joodse organisaties. Hij benaderde het grafisch 
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ontwerpen vanuit het constructivisme van de architectuur, was beïnvloed door de 
Zwitserse vormgeving en had een grote liefde voor de drukpers en het technische 
procédé. De kenmerken van zijn werk zijn: kleurgebruik en perspectief, eenvoud, 
abstractie en herhaling. Hij hoorde tot de pioniers van het vak na de oorlog.  

Boom laat het werk heel klein zien op het omslag als een grid van 
miniatuurplaatjes, dat vervolgens overgaat in een beeldgedeelte waarin de afbeeldingen 
steeds groter worden en soms in rijen identieke beelden zijn geordend; achterin sluit ze 
het boek af met grote details uit werken. Ze speelt met schaal en met herhaling, en 
benadrukt kleur. Aan de randen van de bladzijden en op de snee staan gekleurde tabs 
die echter geen functie lijken te hebben. Afbeeldingen zijn genummerd. De hoofdtekst is 
afgedrukt als een voetnoot, in een kleine letter en in smalle kolommen. Boom deed die 
ingreep omdat zij de tekst onder de maat vond.58 Een titelpagina ontbreekt bijvoorbeeld. 
Ze bezocht Treumann enkele keren en plaatste zijn stellingen over grafische vormgeving 
binnenin het Amerikaanse stofomslag dat je kunt uitvouwen tot een affiche. De 
afbeeldingen die groter worden zijn Otto’s meesterwerken en ze koos voor de enorme 
details, ‘zodat de schoonheid van zijn werk nog beter zichtbaar wordt’. ‘Het is mijn boek 
voor Otto.’ In een interview met Peter Bil’ak zei Boom: ‘I wasn’t trying to be Otto 
Treumann; I stayed myself.’ En: ‘I show exactly what I like.’59 

Robin Kinross vond dat de vormgeving de zwakke tekst en het boek volkomen 
overschaduwde. ‘Treumann’s work becomes no more than the material with which the 
designer plays.’ De ontwerpster ging hier volgens hem geen dialoog aan met het werk 
van een oudere meester (zoals de bedoeling was), maar paste een aantal persoonlijke 
manniërismen toe, ‘step and repeat images, the simulation of colour coding for purely 
decorative effect rather than for the comfort of the reader.’60  

- Toon Lauwen, OTTO TREUMANN, Rotterdam (010) 1999/2001 [Nederlandse en 
Engelse versie], 144 pp. (24 x 19), mmv het Prins Bernhard (Cultuur) Fonds, deel 
1 in de serie Grafische vormgeving in Nederland.  

 

                        
 
Jan van Toorn monografie PBF 2008 
Na Treumann en Sandberg was Jan van Toorn (1932-) de derde ontwerper aan wie het 
Prins Bernhard Cultuurfonds een monografie wijdde.61 Als auteur werd de Britse 
criticus Rick Poynor aangezocht. Het boek kenmerkt zich in de eerste plaats door een 
uitgesproken vormgeving van de hand van Simon Davies. Paginagrote citaten 

                                                        
58 Boom in Hans Oldewarris, Peter de Winter, 30 jaar 010 1983-2013, Rotterdam 2012, p. 54.  
59 Peter Bil’ak, ‘Irma Boom, Book Designer, 29 november 2001, www.typotheque.com.  
60 https://hyphenpress.co.uk/journal/article/architects_of_the_book, 2002.  
61 Met dank aan Tessa Giltay Veth.  

http://www.typotheque.com/
https://hyphenpress.co.uk/journal/article/architects_of_the_book
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structureren het boek in negen thematische delen: Visual Reporting, Anti-house Style, 
Critical Practice, Deschooling Design, Styles of Representation, Art and Artifice, Public 
Sphere, Graphic Tradition en Visual Essay Writing. Aan het begin en aan het einde zijn er 
twee beeldessays: een van de Spruijtkalender 1972-73 (een complex en belangrijk werk 
uit zijn oeuvre) en het laatste – Visual Essay Writing – brengt de publicaties van Van 
Toorn in beeld. Het geïllustreerde essay van Poynor staat middenin. Achterin vinden we 
een biografie en een bibliografie. Er is veel ruimte voor het werk via afbeeldingen, die 
informeel en rommelig op de pagina’s staan op een manier die doet denken aan de 
vormgeving van Van Toorn zelf. Davies maakte een pastiche op Van Toorn.  
 Poynors tekst behandelt het werk in chronologische volgorde en geeft met name 
veel aandacht aan de bronnen van Van Toorns opvattingen: de intellectuelen en 
kunstenaars waar de ontwerper zich aan spiegelde en die hem beïnvloedden zoals Jan 
Romein, Hans Magnus Enzensberger, Viktor Shklovsky, Bertold Brecht en Jean-Luc 
Godard. Beschrijvingen wisselt hij af met de (theoretische) ontwikkeling van de 
ontwerper die zich steeds meer concentreerde op redactionele vormgeving en 
fotografie, en zocht naar wegen om een dialogische communicatie te bereiken. Hij 
positioneert Van Toorn in de eerste plaats als een denkende en reflectieve ontwerper 
wiens vormgeving zich kenmerkt door visuele complexiteit, montage en collage, en een 
afwijkende esthetiek. Hij speelt met foto’s en brengt vaak alledaagse, shockerende en 
gewelddadige of politieke beelden in. Het doel daarvan was vervreemding, 
protest/kritiek en een bewustzijn van de werking van media teweegbrengen. Zijn 
belangrijkste opdrachtgevers waren het Van Abbemuseum (1965-1973) en drukkerij 
Spruijt met kalenders (19959-1988); andere opdrachten in de cultuur waren Museum 
De Beyerd, de tijdschriften DA+AT en Museumjournaal, als ook het Kerstnummer 
Drukkersweekblad en postzegels. Van Toorn heeft altijd lesgegeven en eindigde zijn 
carrière als directeur van de Jan van Eyckacademie. In 1972 ging hij in debat met Wim 
Crouwel, wat geldt als een historische confrontatie van opvattingen over het vak.  
 De auteur beheerst de Nederlandse taal niet, waardoor veel bronnen niet 
geraadpleegd zijn. Archiefonderzoek kwam er niet aan te pas; opdrachtgevers komen 
niet aan het woord, kritieken en receptie ontbreken. Toch schetst hij een redelijk 
volledig beeld van de ontwerper. Een echte evaluatie wordt het echter niet. Wel laat 
Poynor doorschemeren dat er een discrepantie tussen theorie en praktijk is, dat Van 
Toorn lang niet altijd zijn idealen waarmaakte en dat het de vraag is of zijn methode 
visueel werkte zoals bedoeld. Desalniettemin acht hij de theoretische bijdrage van de 
ontwerper van belang voor het vak.  
 Els Kuijpers recenseerde het boek voor tijdschrift Items en vond het vooral een 
inleidend werk maar prees de vormgeving – vooral de beeldessays – als intelligent.62 Zij 
schreef zelf een aantal publicaties over Van Toorn en is goed met hem bevriend. Leerling 
Peter Bil’ak was ook vol lof over de vorm van het boek.63 Uit het scrapbook dat Davies 
over het negen jaar durende ontstaansproces van dit boek maakte blijkt dat Poynor 
begrip had voor de onorthodoxe manier waarop Davies het werk wilde tonen, maar 

                                                        
62 Els Kuijpers, ‘Recht aan ontwerpmentaliteit’, Items (2008) 3, p. 102. Zie ook het artikel over Van Toorns 
publicatie Design’s Delight van Frederike Huygen in Items (2007) 1 waarin zij zich afvraagt of Van Toorn in 
staat is zowel zijn eigen commentaar als commentaar op de opdracht én op de opdrachtgever, plus het 
blootleggen van de media met elkaar te verenigen. Een discrepantie is ook zijn wens om zowel 
complexiteit als inzichtelijkheid te willen bieden: ‘In feite hanteert Van Toorn een dubbele agenda. Als 
journalist wil hij de wereld duiden, onderzoeken, becommentariëren en onthullen; als vormgever wil hij 
de werkelijkheid vertekenen, verdraaien en vervreemden. Hij is de documentairemaker die tegelijkertijd 
een auteursfilm tot stand wil brengen.’  
63 Peter Bil’ak, ‘We need a hero’, Eye (2008) 68, www.eyemagazine.com.  

http://www.eyemagazine.com/
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grote bezwaren uitte tegen het drukken van de bijschriften over de afbeeldingen heen. 
Hij was ook tegen het overlappen van foto’s en vond dat de vormgeving het presenteren 
van werk in de weg zat. Redacteur Max Bruinsma was vóór de ingrepen evenals Van 
Toorn. Davies wilde zich niet tegenover de auteur verantwoorden, maar alleen ten 
opzichte van zijn opdrachtgever, 010. Davies creëerde een pastiche van Van Toorn, ‘… de 
typografische stijl wordt ingezet als retorisch middel in plaats van als stijlmiddel.’64 
‘Samen met het opzettelijk slecht uitvullen van de tekst verbeelden ze [de 
tussentitelpagina’s] precies de nagestreefde informaliteit.’ Het boek is theatraal en de 
acteurs spreken via andermans stem of in een karikatuur van hun eigen stem. De 
afbeeldingen regisseerde Davies rigoureus door middel van de fotografie met handen, 
foto-essays zijn de bulk en de ware ziel van het boek, aldus Davies. ‘Het maakt duidelijk 
dat de afgebeelde werken niet meer actueel zijn en functieloos geworden, maar brengt 
ze tegelijkertijd tot leven in hun nieuwe gereproduceerde universum.’ 

- Rick Poynor, JAN VAN TOORN: CRITICAL PRACTICE, Rotterdam (010) 2008, 240 pp. 
(27,2 x 21 cm). Engels. Deel 3 uit de serie Graphic Design in the Netherlands, 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Ontwerp: Simon Davies.  

 

   
 
Een groot How-to-boek van Pentagrams Michael Bierut 
De titel zegt alles over dit boek: ‘How to use graphic design to sell things, explain things, 
make things look better, make people laugh, make people cry, and (every once in a 
while) change the world’. Het is een professionele autobiografie en een portfolioboek 
van de carrière van Michael Bierut in hoofdstukken, met elk een korte tekst en veel 
illustraties. In feite is het een reeks case studies die vrij recht-voor-zijn-raap worden 
toegelicht vanuit het concept: klant, probleem, oplossing. Vaak toont hij in compacte 
vorm het ontwerpproces van opgave tot idee en uitwerking.  

Bieruts carrière begon in 1980 bij het bureau van de Italiaans-Amerikaanse 
modernist Massimo Vignelli. In 1990 werd hij partner bij Pentagram. Het boek beslaat 
dus 35 jaar werk en 35 projecten van idee tot uitvoering. Hij werd door uitgeverij 
Thames & Hudson gevraagd deze publicatie te maken naar aanleiding van een expositie 
over zijn werk.65 Wellicht waarde de geest van Alan Fletcher daar nog rond; hij was er 
consultant geweest en had zelf voor Pentagram gewerkt. Bierut is ook actief als docent 
en als schrijver/criticus o.a. via de boekenreeks Looking Closer en de website Design 
Observer. Zijn werk beslaat alle terreinen van illustraties tot logo’s, huisstijlen, 

                                                        
64 Uit: 30 jaar 010…, p. 80.  
65 http://www.designindaba.com/videos/interviews/michael-bierut-part-1-how-write-book-about-your-
work.  

http://www.designindaba.com/videos/interviews/michael-bierut-part-1-how-write-book-about-your-work
http://www.designindaba.com/videos/interviews/michael-bierut-part-1-how-write-book-about-your-work
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interieurs, gebouwenbelettering, plattegronden en wayfinding. Dat werk en dit boek 
vallen op door eenvoud en een krachtige duidelijkheid. Hij zoekt zijn oplossingen vaak in 
een specifieke letter en typografie. De volgorde is willekeurig, bijschriften geven nadere 
informatie over details. De rechtoe-rechtaan-aanpak van het werk is ook toegepast in de 
vormgeving van het boek. Elk hoofdstuk/elke case begint met How to… en een korte 
tekst.  

Bierut is niet persoonlijk, noch anekdotisch, alleen in de introductie beschrijft hij 
hoe hij als kind het tekenen ontdekte en als student via boeken kennismaakte met 
grafische vormgeving. Zijn stelling is dat grafische vormgeving op tal van verschillende 
manieren werkt en dat het plezier geeft uit te vinden hoe het te doen. Uit de teksten valt 
verder op te maken dat hij niet van logo’s houdt, dat het idee belangrijk is en 
vormgeving vaak berust op het cliché en wat je daarmee kunt doen; dat hij liever geen 
carte blanche krijgt maar juist houdt van complexe opdrachten, en dat hij zowel zoekt 
naar een eigen stem als naar het vermijden van stijl. Eén van de belangrijkste dingen in 
zijn vak is hoe de klant te overtuigen. Daartoe gebruikt hij presentaties en verhalen 
waarvan hij een voorbeeld helemaal laat zien, dat voor de low-budget-
luchtvaartmaatschappij Ted. Het geheel is informatief en duidelijk, niet pretentieus en 
gespeend van romantiek en ego.   

- Michael Bierut, HOW TO….., Londen (Thames and Hudson) 2015, 320 pp. (25 x 
24,5 cm). Ontwerp: Sonsoles Alvarez en Chloe Scheffe, Engelstalig.  

 

       
 
Het kleine big book: Experimental Jetset 
De publicatie van en over het grafisch ontwerpcollectief Experimental Jetset uit 2015 
heeft letterlijk de maat van een baksteen, maar is dus klein en handzaam, al telt het niet 
minder dan 576 pagina’s. De kleine, dikke pocket valt op door zijn maat en voelt prettig 
aan. De titel Statement and Counter-Statement en de ondertitel Notes on Experimental 
Jetset wijzen op relativeren. Bovendien is het werk gepresenteerd in de vorm van 
fragmenten. De afbeeldingen tonen het werk op ware grootte, wat vaak betekent dat er 
maar een gedeelte van te zien is en soms lag dat schots en scheef op de scanner. Het is 
dus beslist geen glossy portfolioboek. Middenin het boek valt een abcdarium op dat 
bestaat uit citaten van de ontwerpers, tekstfragmenten uit interviews en andere 
bronnen.66 Het ABC geeft een orde, maar ontkent hiërarchie en weerspiegelt een zekere 
willekeur omdat de lezer de tekst niet van A tot Z tot zich neemt. Het boek geeft een 
overzicht van werk in twee secties met afbeeldingen, zij het niet in chronologische 

                                                        
66 Met deze opzet volgen ze het voorbeeld van hun leermeester Linda van Deursen die met partner 
Armand Mevis een publicatie uitbracht waarin hun werk als fragmenten werd getoond. Het boek 
Recollected Work: Mevis & Van Deursen uit 2005. 
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volgorde: de fragmenten en foto’s van werk in situ – installaties en exposities. 
Ontwerper-docent Linda van Deursen draagt drie bespiegelingen bij over historische 
foto’s. De andere schrijvers, Mark Owens en Ian Svenonius, zijn afkomstig uit de wereld 
van de grafische vormgeving respectievelijk die van de popmuziek. Owens schrijft echter 
over popbands en Svenonius over letters. Het trio Experimental Jetset manifesteert zich 
niet als auteur, maar is aanwezig via citaten in het ABC. Evenmin is er een tekstbijdrage 
die ingaat op werk en betekenis van Experimental Jetset. In de opbouw van het boek 
wordt hun werk letterlijk ingeklemd tussen foto’s van historische modernistische iconen 
als Mondriaans atelier, het Bauhaus en de ideologie van de (pop)band. De betekenis kan 
de lezer afleiden uit analogieën.   
  Experimental Jetset ontstond als ontwerpcollectief op de Rietveldacademie in 
1997 waar Erwin Brinkers, Danny van den Dungen en Marieke Stolk gingen 
samenwerken. Ze kregen opdrachten van tal van culturele instellingen zoals Paradiso, 
W139 en de Theatercompagnie, maar werden vooral bekend toen ze de huisstijl voor 
het tijdelijke Stedelijk Museum SMCS in 2004 gingen verzorgen. Erg bekend werd ook 
het T-shirt met de opdruk ‘John & Paul & Ringo & George’. Hun werk is sterk 
typografisch en valt op door het gebruik van Zwitsers-modernistische lettertypen zoals 
de Univers en Helvetica, en de kleuren rood en blauw. Ze voelen zich geïnspireerd door 
het naoorlogse modernisme in Nederland, door de cultuur van de jaren zestig en muziek, 
en identificeren zich met de sociaaldemocratie van de jaren zeventig. De ontwerpers 
maken installaties en tentoonstellingen over de hele wereld, schrijven teksten, doceren 
en doen onderzoek. In 2012 ontwierpen ze de huisstijl voor het Whitney Museum in 
New York. Het drietal presenteert zich immer als collectief en spreekt met één stem.  
 Owens verhaal gaat over de driepersoons-popgroep, het ‘power trio’ als 
metafoor. Kenmerken: synergie en dynamiek tussen de bandleden in de studio ondanks 
moeilijke omstandigheden, eigenheid, verzet en anti-individualisme. Ook: rauw maar 
professioneel, conceptueel, vol passie; schurend, luid en experimenteel; minimalistisch, 
vooruitstrevend, origineel, en wars van imago. Svenonius vult die aan met subversie, 
buitenstaander-zijn en rebellie tegen de dominante cultuur en autoriteiten. De 
romantiek van de popgroep wordt getransponeerd op Experimental Jetset. De groep 
verzorgt ook over de hele wereld optredens en installaties in musea. Als houding lijkt 
het op de subversie van vele andere vormgevers.   

De teksten van Experimental Jetset verwijzen vaak naar filosofen maar ze 
noemen zichzelf geen intellectuelen of theoretici. Gedachten van anderen gebruiken ze 
om al collagerend hun eigen positie en identiteit te formuleren waarbij ze tegenspraken 
voor lief nemen. Het ABC zit dan ook vol herhalingen en verdubbelingen. Ze positioneert 
zichzelf als ‘a tiny studio maintaining a marginal practice that, at first sight, consists 
mostly of abstract wordplay, pop-cultural references, conceptual gestures, and aesthetic 
matters.’ En ook is er de traditie van amateurisme, doe-het-zelf, volksheid en 
authenticiteit. Het begrip subcultuur is voor hen synoniem met het modernisme omdat 
ze die ‘taal’ enerzijds willen vernieuwen en herinterpreteren, en anderzijds een utopisch 
denken willen redden, een geloof in de kracht van maakbaarheid en esthetiek. 
Modernisme is zowel een vorm van underground als de populaire cultuur uit het 
Nederland waarin ze opgroeiden met de alomtegenwoordige Total Designvormgeving. 
Een werkoverzicht met toelichtingen op opdrachten ontbreekt.    

- Linda van Deursen et al., STATEMENT AND COUNTER-STATEMENT. NOTES ON 

EXPERIMENTAL JETSET, Amsterdam (Roma Publications) 2015, 575 pp. Ontwerp: 
Experimental Jetset. Met teksten van Linda van Deursen, Mark Owens, Ian 
Svenonius.  
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