
Designdoc: Reynoud Homan

Tekst 
Frederike Huygen en Reynoud Homan
Uitgave 
Stichting Designgeschiedenis Nederland



Voorwoord

Grafisch ontwerper Reynoud Homan (1956) studeerde 
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag en aan de afdeling Typography and Graphic 
Communication van Reading University (VK). Hij werkte 
tussen 1980 en 1986 bij ontwerpbureau Total Design en 
daarna enkele jaren met Mart. Warmerdam. In 1989 
vervolgde hij zijn carrière als zelfstandig ontwerper. 
Homan is vooral bekend geworden door vele boeken 
over architecten, museumpublicaties en andere beeld-
boeken. Zijn contacten met architecten leidden rond 
2000 tot opdrachten voor typografie in, aan en bij gebou-
wen. Ook was hij actief als docent. Homans instelling is 
die van een dienstbaar en functioneel ontwerper. 
Hij besteedt veel aandacht aan het proces en de begelei-
ding daarvan. Homans werk valt regelmatig in de prijzen 
en het ontving vele ‘Beste Boek’-erkenningen in binnen- 
en buitenland. Het archief Reynoud Homan wordt sinds 
2005 bewaard bij Bijzondere Collecties van de Univer-
siteit van Amsterdam, nu: Allard Pierson. Het omvat 
drukwerk, schetsen, modellen, presentaties, analyses en 
correspondentie. 

Deze tekst is een aanzet om het archief Homan te ont-
sluiten en kwam tot stand op basis van een serie inter-
views, afgenomen door Frederike Huygen. De gesprek-
ken vonden plaats op 17, 24 en 31 juli, 9 augustus en 
4 september 2017. Zij wil via een ‘oral history’-project de 
carrières van Nederlandse grafisch ontwerpers docu-
menteren en meer vastleggen over de geschiedenis van 
het vak. Dit initiatief leidde onder meer tot een aantal 
‘designdocs’ op de website www.designgeschiedenis.nl, 
interviews gemaakt door haar studenten van de 
Universiteit van Amsterdam. Eerder interviewden 
Homan en Huygen (soms samen met Wim Westerveld) 
de leden van het bureau dat als BRS begon. Dat een 
archief aan waarde wint als er ook informatie en context 
bij wordt geleverd realiseerde ook Homan zich, die in 
2017 zijn carrière ging beschrijven. In dit document zijn 
beide teksten samengevoegd tot een nieuw geheel. 

Frederike Huygen
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Milieu, achtergrond, jeugd
1956-1973

Ik ben geboren op 1 april 1956 in Eindhoven. Ik ben 
de oudste, na mij kwam een jongenstweeling. Het milieu 
was dat van een artsengezin met een praktijk aan huis. 
Mijn ouders leerden elkaar kennen in Haren bij Groningen, 
mijn vaders vader was middenstander, die van mijn 
moeder dominee. Na de oorlog vestigden ze zich onder 
de grote rivieren in Eindhoven. Philips haalde destijds 
als groeiend concern overal werknemers vandaan, ook 
uit het Noorden. Mijn vader werkte als huisarts bij het 
concern en ‘ontfermde’ zich over met name protestantse 
gezinnen van Drenten, Friezen en Groningers in het over-
wegend katholieke Eindhoven. Hij was parttime in dienst 
van Philips en had daarnaast een eigen praktijk. 
De atmosfeer waarin ik opgroeide was die van de we-
deropbouw, dynamisch en welvarend. Mijn vader was 
kosmopolitisch en sociaal ingesteld. In Groningen was hij 
praeses geweest van de christelijke studentenvereniging 
en hij had veel vrienden. Hij was empathisch en leefde 
als arts met zijn patiënten mee. In Eindhoven was hij lid 
van het Academisch Genootschap. Mijn vaders wijze van 
vragen stellen en formuleren heeft me beïnvloed. Mijn 
moeder had een verfijnd esthetisch gevoel en was prag-
matisch. Mijn ouders waren beiden protestant, gelovig, 
maar niet zwaar religieus. Er werd veel gelezen thuis. We 
hadden abonnementen op een scala van tijdschriften en 
kranten. Men volgde wat er in de wereld gebeurde. Mijn 
vaders nieuwsgierigheid reikte verder dan alleen zijn 
vak. Hij was geïnteresseerd in technologie en innovaties, 
mede door de prestaties van Philips in die tijd. Wij had-
den al vroeg televisie, hifi en cd.
Mijn moeder kreeg begin jaren vijftig een erfenis. Die 
werd in een vakantiehuis gestoken bij Nieuw Haamstede 
op Schouwen-Duiveland, Zeeland. De kust was mijn ou-
ders niet vreemd: in Groningen ging men vroeger elke 
zomer met de hutkoffer naar Schiermonnikoog. Het zo-
merhuis was een ontwerp van architect Henk Sutterland 
uit Rotterdam, die een serie vakantiehuizen had ont-
worpen op de Kop van Schouwen en bij ons in de buurt 
woonde. Het was geïnspireerd op de architectuur van 
Gerrit Rietveld, een modernistische bungalow onder het 
motto ’licht, lucht en ruimte’. Het was sober van karak-
ter, bijna primitief. De plattegrond was een kruisvorm, 
met een slaapvleugel en een woonvleugel, het geheel 
gesitueerd in een grote tuin en gelegen aan een doodlo-
pende weg. De kleuren van de deuren waren geordend 
volgens een schema: rood voor de entrees, geel voor de 
slaapkamers en blauw voor de overige functies. Overal 
drong het licht binnen door grote ramen. Het was be-
doeld als zomerhuis, maar wij kwamen er in alle sei-
zoenen en ik vond het er heerlijk. Het vormde een groot 
contrast met het huis uit 1919 waar we in Eindhoven in 
woonden. Dat was vooral groot en donker door het glas 
in lood. Het huis in Zeeland zette me aan tot het tekenen 
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en ontwerpen van huizen. Sutterland zag dat en beloof-
de me een tekentafel, maar het kwam er niet van. Toch 
trof ik op een dag tot mijn verrassing op mijn kamer de 
schooltekentafel Reply (1959) van Friso Kramer aan. Dat 
leidde tot het tekenen van huizen, zeilschepen en fanta-
sieconstructies. Op de middelbare school in Eindhoven 
nam de tekenleraar ons mee naar het Van Abbemuseum. 
We bezochten in mijn herinnering tentoonstellingen over 
Nul-kunst en op art. Daarnaast maakten we kennis met de 
vaste collectie: het werk van El Lissitzky en Mondriaan zal 
ik in die tijd voor het eerst gezien hebben. In zijn lessen 
kwamen ook kalligrafie en letters aan bod. Thuis maakte 
ik omslagen voor de schoolkrant met zelfontworpen let-
ters [afb p. 5]. Door een boek dat ik kreeg over het werk 
van Maurits Escher met zijn Möbiusconstructies voelde 
ik me uitgedaagd. Ik begon vrijere tekeningen te maken, 
ruimtelijke, op de ‘prouns’ van El Lissitzky geïnspireerde, 
Möbiusachtige constructies van letters. 

Schouwen-Duiveland heeft een wezenlijke invloed gehad. 
De nabijheid van het zeelicht en het enorme hemelgewelf 
boven het vlakke eiland, het sublieme, de natuur van zee, 
strand en duinen, het weidse bewolkte landschap van na 
de watersnoodramp, dat alles voelde meer thuis dan het 
industriële, donkere Brabantse Eindhoven. 
De bouw van de Deltawerken hebben mijn vader en ik in-
tensief gevolgd. De monumentale schaal, de architectuur, 
de techniek en de planmatigheid maakten indruk op me. 
Op de academie heb ik later mijn eindexamenproject aan 
de communicatie voor de Deltawerken gewijd. Waterwer-
ken zijn een blijvende interesse gebleven en komen terug 
in boeken [o.a. De kunstwerken van Rijkswaterstaat, 
1993] en postzegels [o.a. Nederland en het water, 2003]
Volgens mijn ouders was het ideale beroep voor hun 
drie zonen ingenieur, hèt beroep van de toekomst. Maar 
ik was een alfa, meer geïnteresseerd in geschiedenis 
en aardrijkskunde dan in fysica en scheikunde. Bij het 
Philips-Van der Willigenfonds, dat meebetaalde aan 
de studiekosten van kinderen van Philips-werknemers, 
kwam ik in gesprek met een adviseur. Nadat ik hem een 
aantal schoolkrantomslagen had laten zien, liet hij een 
brochure zien van een studie grafische vormgeving aan 
de Haagse academie die me meteen aansprak, al vroeg 
ik me af of ik daarmee bij mijn ouders aan kon komen. 
Gelukkig reageerden ze positief. Later heeft het fonds, 
buiten de reglementen om, mijn vervolgopleiding in 
Reading betaald omdat ik cum laude afstudeerde in 
Den Haag. 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag 
1973-1978

Tijdens de toelatingsprocedure voor de academie 
kwamen mijn ouders erachter dat een neef in Den Haag 
dezelfde studie had gevolgd. Leo Bolt werkte als 
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zelfstandig ontwerper in Voorburg. De kennismaking 
met hem en zijn studio deed me beseffen dat ik de 
juiste keus had gemaakt. Toen ik in 1973 in Den Haag 
aankwam, bleek ik als zeventienjarige in een groep te 
zitten met veel oudere studenten. Medestudenten waren 
bijvoorbeeld Ruud van der Lans – die later het tijdschrift 
Emigré in de VS begon – en Sietse Wolters, die partner 
bij ontwerpbureau BRS Premsela Vonk zou worden. We 
waren ambitieus, wilden wat bereiken en werkten hard, 
maar er werd ook veel van ons geëist. 

Vakken en docenten 
We kregen lessen in typografie, letterontwerpen, 
fotografie, grafisch ontwerpen, verpakkingsontwerpen, 
illustratie, grafische technieken zoals linosnede, model-
tekenen en schilderen. Typografie, grafische vormgeving 
en fotografie lagen me direct, met de figuratieve vakken 
had ik moeite. Er was geen basisjaar, de opleiding duur-
de vijf jaar waarvan het laatste een stagejaar was. In het 
afstudeerproject moest je je in alle vakken bewijzen en 
ze in één project integreren.
De belangrijkste docenten voor mij waren Jacques 
Janssen (typografie en grafisch ontwerpen), Gerrit 
Noordzij (letterontwerpen), Alston Purvis en Gerard 
Wernars (grafisch ontwerpen), Mart Kempers (illustratie), 
Toon Winkel (schilderen), Han de Vries (fotografie) en 
Henk Gilhuis (ruimtelijk ontwerpen). Docenten spraken 
sporadisch over de beroepspraktijk, over opdrachtgevers 
of doelgroepen. Oefeningen gingen niet over reclame of 
commercie. Ook de vakgeschiedenis, theorie of kritiek, 
kunst- of cultuurgeschiedenis ontbraken nagenoeg. Wel 
was er belangstelling voor technische ontwikkelingen 
zoals de komst van de computer en vakgeschiedenis 
door excursies naar Museum Meermanno, Den Haag en 
Museum Plantijn, Antwerpen. 
De studie was gericht op visueel vakmanschap met 
als eindwerkstuk een presentatie. Het was een hoge-
drukpan door het voortdurende streven naar perfectie. 
Het ontwerpproces verliep ambachtelijk. Het ging over 
leren kijken en kundig worden door de ervaring van het 
maken. Oefeningen waren gericht op verhouding, maat, 
kleur, ritme en balans. De traagheid van het werken met 
de hand betekende dat ontwerpbeslissingen goed over-
dacht moesten worden: er was geen andere weg terug 
dan overdoen. We studeerden op genres als affiche, 
boek, identiteit, verpakking en tijdschrift. We deden er-
varing op met zetten en druktechnieken in de werkplaats 
van de academie. Contact met de grafische industrie 
kwam pas na de opleiding. 

Voorbeelden en invloeden
De academie was voor mij een soort werkklooster; wat er 
in de buitenwereld gebeurde haalde je uit vakbladen, die 
we ontdekten in de academiebibliotheek. Mijn aandacht 
ging uit naar de Typographische Monatsblätter waarin 
interessante, meest modernistische, typografische 
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voorbeelden te vinden waren van affiches, boektypografie 
en huisstijlen. Zo maakte ik kennis met het werk van de 
Zwitsers Emil Ruder en Richard Paul Lohse. In het tijd-
schrift Graphis viel me de corporate identity uit Amerika 
op, zoals die voor MIT en de Container Corporation of 
America, en het werk van Paul Rand, Massimo Vignelli 
en Milton Glaser. Boeken van Jan Tschichold en Josef 
Müller-Brockmann en instructieve uitgaves over visuele 
communicatie zoals form+communication van Walter 
en Marion Diethelm (1974) waren eveneens in de biblio-
theek te vinden. Al deze tijdschriften en boeken bekeek ik 
vooral als vorm- en ideemodellen. In Reading ben ik aan 
het lezen geslagen. 
Vanuit onze afdeling was er weinig of geen contact met 
andere afdelingen. We kregen geen kunst-, architec-
tuur- of fotografiegeschiedenis. Als ik in de weekenden 
naar huis ging, bezocht ik de tentoonstellingen van Rudi 
Fuchs in het Van Abbemuseum. Zo kwam ik in contact 
met het werk van de Amerikaanse kunstenaars Frank 
Stella, Donald Judd, Richard Serra, Carl André en Dan 
Graham, het vrije werk van Richard Paul Lohse, de foto-
grafie van Bernd en Hilla Becher, de Duitse kunstenaars 
Georg Baselitz en Lothar Baumgarten, de beeldhouwers 
Ulrich Rückriem en Jannes Kounellis. Het werk van 
de Engelse landschapskunstenaars Richard Long en 
Hamish Fulton met hun poëtische combinatie van foto-
grafie en typografie raakte me in het bijzonder. De cata-
logi en boeken van deze tentoonstellingen, ontworpen 
door Walter Nikkels, die ik begon te verzamelen, werden 
ankers in mijn bibliotheek.

Typografie
Typografie werd onderwezen door het toepassen van 
regels en principes. Deze waren gebaseerd op de klas-
sieke typografie en te vinden in de aan ons aangereikte 
boeken Introduction to Typography (1963) van Oliver 
Simon en Boek over het maken van boeken (1966) van 
Huib van Krimpen. Het oefenen van deze regels leidde 
tot overzicht en verfijning waardoor typografie toegan-
kelijk en beheersbaar werd. Ik voelde me daarnaast sterk 
aangetrokken door de openheid en vitaliteit, de orde en 
de absoluutheid van de moderne typografie, die ik in de 
bibliotheek van de academie aantrof en bij mijn neef Leo 
zag. De docenten stimuleerden me om te experimen-
teren met deze typografie in de verschillende opgaves. 
Ik denk achteraf dat ik thuis eigenlijk al vertrouwd was 
geraakt met deze typografie: het promotiedrukwerk voor 
medicijnen, dat door de brievenbus kwam, was van 
Zwitserse en Duitse farmaceutische bedrijven en had 
een sterk modernistisch karakter. 
Mij lag typografie meer dan het ontwerpen van letters. 
Ik raakte door de kalligrafielessen van Gerrit Noordzij 
geïnteresseerd in wat ik al schrijvend op gesneden vellen 
papier kon doen met een letter, een woord en een zin. Zo 
verkende ik de werking van de marge en de balans tussen 
het wit en het zwart van letter, woord en regel.
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Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Optische grammaticale studie, thema winter, tweede studiejaar, 1975
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Grafische vormgeving
Grafische vormgeving onder Jacques Janssen startte 
met op het Bauhaus geïnspireerde optisch-grammatica-
le studies. Door middel van elementaire vormen zoals 
vierkant, driehoek en cirkel en het toepassen van kleur 
werden we geïntroduceerd in de wereld van de abstracte 
geometrie, bedoeld als uitdrukkings- en vormgereed-
schap om later o.a. logo’s, affiches en boekomslagen 
mee te kunnen maken [afb p. 9]. 

Essentieel is de invloed van neef Leo geweest. Hij 
maakte, naast opdrachten, vrij werk geïnspireerd op het 
Bauhaus, met als focus het vierkant. Hij liet zien hoe je 
op monumentale wijze met kleur en vorm kon omgaan 
en wat de kracht is van eenvoud. In zijn werk zag ik hoe 
typografie, grafische vorm, illustratie en fotografie bij 
elkaar konden komen. Hij liet me het boek Cubics-Cubic 
Constructions Compendium (1970) van Slothouber en 
Graatsma zien, wat als integraal vormonderzoek en door 
het heldere en precieze ontwerp van Bear Cornet grote 
indruk op me maakte. 

Fotografie
We kregen een gedegen opleiding in studio- en straat-
fotografie. De studio op de academie was uitgerust met 
technische camera’s en Hasselbladcamera’s. Studio-
fotografie zoals portret- en productfotografie kwam aan 
de orde. Daarnaast gingen we met de eigen camera de 
straat op voor reportages. Het proces van belichten, ont-
wikkelen en afdrukken was een gevecht: het scherpte je 
doorzettingsvermogen en plunderde je portemonnee. 
De docenten Han de Vries en Michael Toner waren gena-
deloos op beeldende en technische kwaliteit. 
Het toepassen en integreren van fotografie in typografie 
kwam niet aan de orde. Onze op klassieke typografie 
georiënteerde opleiding was meer gericht op de illustra-
tie zoals tekening, gravure of houtsnede, die in balans 
werd gebracht met het typografisch ontwerp. De erfenis 
van de Haagse modernisten Paul Schuitema en Gerard 
Kiljan, die de toegepaste fotografie in typografie op de 
academie in Den Haag hadden geïntroduceerd, ging aan 
ons voorbij. Maar in de bibliotheek was genoeg te zien 
om van te leren. 
In 1977 kocht ik mijn eerste fotoboek, Planned land-
scapes 25 Horizons (1977) van Ger Dekkers. In de acade-
miebibliotheek vond ik de fotografie van Ansel Adams 
en Edward Weston, en de toen actuele Amerikaanse 
fotografen Robert Adams en Stephen Shore. In de boe-
kenkast in Eindhoven had ik als jongeling de fotoboeken 
van mijn ouders ontdekt die ik nu als student met andere 
ogen bekeek, zoals het door Hans Barvelink ontworpen 
boek Delta (1967) met foto’s van Aart Klein, de boeken 
van Martien Coppens over Eindhoven en De Peel en 
natuurlijk: De Ramp (1953). 
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Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
Eindexamen fotografie, thema Deltawerken, vierde studiejaar, 1977
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In mijn eindexamenproject in 1978 probeerde ik wat ik 
had opgestoken te combineren. Modernistische typo-
grafie, elementaire vorm- en kleurtaal, het stramien en 
fotografie kon ik kwijt in het onderwerp van mijn jeugd: 
de Deltawerken. Ik meende dat de publieke communica-
tie en voorlichting over deze werken tekortschoot. Het 
werd een stijloefening in modernistische vormgeving, 
een soort geloofsbelijdenis [afb p. 11]. 

Stages bij Vorm Vijf, Leo Bolt en Total Design 
Met Ruud van der Lans trok ik veel op in het eindexa-
menjaar. Wij vroegen ons af wat we wilden en waar we 
stage zouden gaan lopen. Allebei voelden we ons aange-
trokken tot de bureaus Total Design en Vorm Vijf, maar 
we dachten weinig kans te maken. Tot onze verbazing 
werden we toch aangenomen. Ik wilde naast deze twee 
stages een periode als freelancer aan de slag. Ruud keek 
naar een vervolgopleiding in Berkeley. Ik overwoog ook 
een vervolgstudie. Aanvankelijk dacht ik aan het Royal 
College of Art in Londen, maar ik vermoedde dat dat een 
verlengstuk zou zijn van de academieopleiding. Ik zocht 
verdieping in plaats van verbreding.
Mijn eerste stage was bij Vorm Vijf in Den Haag. Ik kan 
me herinneren dat we veel plezier maakten omdat er 
weinig werk was. Ik werkte aan een prijsvraag voor een 
logo voor de Raad voor de Kunst. Het ontwerp dat we 
indienden was een systeemletter gebaseerd op een 
raster van vierkanten. Jurriaan Schrofer bleek in de jury 
te zitten. De eerste prijs was voor ons, maar het ontwerp 
werd om een of andere reden niet uitgevoerd. 
Mijn tweede stage was bij Leo Bolt. Onder zijn hoede 
ging ik aan verschillende freelance-opdrachten werken. 
Op de academie had ik al een eerste opdracht gekre-
gen voor een architectenbureau van een docent van de 
HTS die bij de academie in het gebouw zat. Ik maakte 
daarnaast een identiteit voor een sportzaak. Toen die 
niet betaalde stuurde ik op advies van mijn broer een 
aangetekende brief, die wonderen deed. Dit was een 
‘leerzame’ kennismaking met de praktijk. Ik kreeg ook 
opdrachten via Henk Gilhuis van de PTT Dienst Estheti-
sche Vormgeving: gedurende drie jaar maakte ik elk jaar 
een collectiemapje voor de filatelistische dienst. Door 
Leo kwam ik in aanraking met de grafische industrie. 
Hij maakte me wegwijs in het reilen en zeilen van een 
eenmans-ontwerpbureau en het plezier in de vakuitoefe-
ning. Daardoor realiseerde ik me dat een eigen praktijk 
mogelijk was.
In de derde stageperiode bij Total Design kwam ik in 
het team van Jolijn van de Wouw terecht waar ik me 
meteen als een vis in het water voelde. Het team werk-
te aan grootschalige en complexe opdrachten zoals de 
PTT-huisstijl waarvoor TD samen met Studio Dumbar 
aan het handboek werkte. Jolijns vraag of ik instructies 
kon maken voor de kleurstelling van alle typen telefoon-
cellen van PTT Telecom was een sprong in het diepe. De 
omgeving en het professionele niveau van TD spraken 
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me aan: de heldere concepten gestoeld op modernisti-
sche uitgangspunten, de gestructureerde werkwijze en 
het denken in stramienen, de faciliteiten zoals werkte-
ken- en fotografiestudio en een eigen productieteam. 
Ik herkende mezelf in de typografie en de geome-
trisch-abstracte grafische taal. Nieuw voor mij was het 
integreren van fotografie en typografie en inventief 
omgaan met druk-en bindtechnieken. 

University of Reading 
1979

In het stagejaar correspondeerde ik met klasgenoot 
Sietse Wolters, die aan de University of Reading studeer-
de. Wat Sietse me vertelde over het curriculum van het 
Department of Typography and Graphic Communication 
sprak me aan. Ik zocht Sietse op in Engeland en had een 
gesprek met Michael Twyman, hoofd van de opleiding. 
Het curriculum met theorie en geschiedenis van typo-
grafie, grafische communicatie, technologie en letters, 
ontwerpkritiek en esthetica bood de verdieping die ik 
zocht. Formeel was het een ad-hoc jaar, geen master-
studie, dat bestond nog niet. Ik kon alle colleges volgen 
en de studiereizen meemaken. Het werd daarnaast een 
kennismaking met de taal en cultuur van Engeland en de 
universiteit.
Reading was voor mij een school in denken en kennis 
over communicatie. Het gaf me de mogelijkheid om een 
vocabulaire te ontwikkelen, om te denken en te spreken 
over het vak waar ik m’n hart aan had verpand. Reading 
leerde me te denken alvorens te handelen. Ontwerpen 
werd niet langer alleen een vormgevende, maar ook een 
reflectieve aangelegenheid, vanuit een theoretisch en 
historisch besef. 
Ik volgde zoveel mogelijk colleges en begon te lezen 
aan de hand van de rijke boekenlijsten die de colleges 
schraagden. Naast vakgeschiedenis en theorie raakte ik 
vertrouwd met de voor mij tot dan toe nog onbekende 
Nederlandse geschiedenis van drukken en ontwerpen, 
en met die van beeldende kunst en architectuur. Ik be-
gon me te verdiepen in Piet Zwart en Paul Schuitema, 
in Mondriaan en Van Doesburg, H.P. Berlage en Mathieu 
Lauweriks, en in hun kielzog de internationale figuren 
zoals El Lissitzky, Peter Behrens en Mies van der Rohe. 
Het voelde als een inhaalslag. 
Ik kwam in aanraking met ontwerpen voor het publieke 
domein zoals de plattegrond van de Londense Under-
ground van Harry Beck, het landelijke bewegwijzerings-
systeem van Jack Kinneir en Margaret Calvert, het belas-
tingformulier van de Inland Revenue en de wereld van 
Isotype waar de afdeling een grote collectie van bezat. 
Ik raakte geïnteresseerd in standaardisatie en normali-
satie door de boeken Copy-editing van Judith Butcher, 
Standards and Building van Bruce Martin, Joseph 
Moxon, Mechanic Exercises en Designing Programmes 
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van Karl Gerstner. En ik begon me te verdiepen in de be-
roepspraktijk door Norman Potter, What is a Designer en 
Dorothy Goslett, The Professional Practice of Design. 
Het curriculum in Reading was naast geschiedenis vooral 
gericht op analyse, kennis en theorie. Weinig tijd werd 
besteed aan het ontwerpen zelf. Daar lag ook het talent 
niet van de meeste studenten, want velen volgden 
’Typography’ als tweede studie naast hun hoofdstudie 
op de universiteit, wat uiteen kon lopen van wiskunde 
tot Engelse literatuur.
Belangrijke docenten waren Michael Twyman, Richard 
Southall, Pauline Key, Sue Walker en Robin Kinross. 
Allen imponeerden door hun kennis en hun vermogen 
om die kennis in colleges helder over te brengen. Het 
besef begon door te dringen dat ontwerpen een univer-
sele activiteit is met een maatschappelijke betekenis. 
De meest inspirerende colleges waren die van docent 
lettergeschiedenis James Mosley, hoofd van de St. Bride’s 
Printing Library in Londen. Hij liet zien dat drukken en uit-
geven een expressie is van menselijke kennis en welke rol 
opdrachtgevers, uitgevers, drukkers en letterontwerpers 
daarin hebben. 
We maakten studiereizen naar Noord-Europa en naar 
Italië. Noord-Europa hield in: Museum Plantijn in 
Antwerpen, het Haags Gemeentemuseum, Museum 
Meermanno en het Gutenberg Museum in Mainz. Italië 
betekende Florence en Rome. De reizen kenmerkten zich 
door een overvol programma gericht op architectuur- 
en kunstgeschiedenis en minutieuze analyses van boek-
typografie tot Romeinse inscripties.

TD Associatie voor Total Design 
1980-1986 

Team Jolijn van de Wouw
In de laatste maanden in Reading belde Jolijn van de 
Wouw of ik haar team wilde komen versterken. Ik zou de 
plaats innemen van Bram Engelse. Het team bestond uit 
Esther Verdonk en Henk Lamers. Ik hoefde geen seconde 
te twijfelen, want ik besefte dat werken bij dit bureau van 
grote waarde kon zijn en voelde dat er bij TD belangstel-
ling was voor wat ik in Engeland had opgestoken. Ik had 
tijdens mijn stage gezien hoe het bureau opereerde en 
wist dat ik me hier verder kon bekwamen. 
Jolijn was een kordate vrouw, een heldere, praktische 
denker en een typografisch gerichte ontwerper. Ze gaf 
veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan haar team-
leden. We werkten aan opdrachten zoals de huisstijl van 
de PTT, een boek over honderd jaar telefonie, de jaarver-
slagen van de bank Mees Pierson, publicaties voor het 
Amsterdams Historisch Museum en de SRV. 
Voor het grote boek Honderd jaar telefoon had Jurriaan 
Schrofer een basislay-out ontworpen die wij uitwerkten 
(1981). Het boek werd in delen opgemaakt en gepro-
duceerd. Ik ging mee naar de opdrachtgever met wie 
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we telkens een hoofdstuk bespraken en beeldmateriaal 
doornamen uit de PTT-archieven. Elk hoofdstuk had een 
tekstgedeelte en een beeldgedeelte. We werkten als 
team aan het boek en maakten samen de tekstkaternen 
op, op voorgedrukte stramienvellen. Ad van Ooijen, die 
speciaal was ingehuurd voor dit project, gaf de beeldka-
ternen vorm waar ik de beeldredactie voor deed en de 
lithografie van begeleidde. Henk Lamers werkte aan de 
infographics. Deze geïntegreerde aanpak en de omvang 
van dit project waren voor mij nieuw.
  
Team Daphne Duijvelshoff
Na twee jaar kwam er een plek vrij bij het team van 
Daphne Duijvelshoff-van Peski. Ik zag dat als een kans 
om me verder te ontwikkelen. Daphne stuurde aan op 
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van 
haar teamleden. Ze was charmant in de omgang, had 
overzicht en doorzettingsvermogen. We werkten voor 
Museum Boijmans Van Beuningen, aan de huisstijlen 
voor het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusie-
dienst, KPMG, Intomart, Museé CAPC in Bordeaux en de 
jaarverslagen voor IBM Nederland.
Team Daphne bestond uit Marcel Speller en Jan Willem 
den Hartog. Beiden hadden een freelanceverleden. 
Marcel had jarenlang voor museum Het Valkhof in 
Nijmegen gewerkt, Jan Willem was huisontwerper ge-
weest bij Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. 
Er heerste een sterke teamgeest: afspraak was afspraak 
en je kon op elkaar rekenen. Daphne was heel precies 
op de financiën en de uurverantwoording. Er werd open 
over het werk gesproken, over het proces en hoe iets 
voor elkaar te krijgen. De werkdruk was hoog.

Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Boijmans Van Beuningen was de ‘lopende trein’ 
van het team, we maakten daar alles voor. Bij elke expo-
sitie was er wel een catalogus en een affiche. Daarnaast 
ontwierpen we voor grote tentoonstellingen zoals Het 
Nieuwe Bouwen of Meesterwerken van de Hermitage de 
tentoonstellingstypografie. Daphne werkte dan samen 
met interieurarchitect Marijke van der Wijst, het dream-
team van directeur Wim Beeren. 
Bij Boijmans ging alles op het laatste moment, iedereen 
was in rep en roer om een tentoonstelling op tijd af te 
krijgen voor de opening. Boijmans leunde op de grote 
kracht van TD: het bureau was in staat de opdrachtgever 
alles uit handen te nemen en niks was te gek. Op het 
laatste moment konden allerlei dingen toch nog gere-
geld worden: een foto opblazen, een banier laten ma-
ken, enzovoort. De organisatie van de opdracht nam TD 
geheel op zich, tot en met de controle van de rekeningen 
van de toeleverende bedrijven. 
Catalogi werden volgens een standaardprocedure opge-
zet. Na het bepalen van het formaat en de structuur werd 
de hoeveelheid kopij uitgerekend en vertaald naar een 
typografie die paste binnen de gestelde omvang. 
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Bij Boijmans was de letter de huisstijl en dat was de 
Futura. Daarna werden teksten en afbeeldingen ingete-
kend in een van te voren bepaald stramien en met proef-
zetsel ter goedkeuring voorgelegd. Dan volgde het stro-
kenzetsel in een plakproef. Het gecorrigeerde zetwerk 
werd vervolgens verwerkt in een definitieve opmaak 
bij de drukkerij. Bij alle stappen was de opdrachtgever 
betrokken. Vaak moest een catalogus op het laatste 
moment toch anders: het leek alsof de conservatoren 
pas gingen nadenken als de definitieve opmaak van de 
drukkerij hen onder ogen kwam. Dat betekende aanpas-
sen of omgooien, met alle kosten en tijdsdruk van dien. 
We verdeelden het werk onder de teamleden, zo konden 
we de grote hoeveelheid werk aan. Als junior ontwerper 
leerde ik daardoor steeds beter zelfstandig te opereren.

Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst
Het CLB, nu Sanquin genaamd, is een organisatie die 
de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. CLB produ-
ceert geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en 
immuunreagentia, verricht wetenschappelijk en diag-
nostisch onderzoek en verzorgt onderwijs. Wij maakten 
de nieuwe huisstijl in 1986. Het beeldmerk, waar we als 
team aan werkten, was prachtig: het verbeeldde een 
uit bloedcellen opgebouwde pelikaan, zwevend in een 
raster van rode kruizen. 
Ik werkte aan uitingen voor de afdeling Diagnostisch 
Onderzoek. Mijn in Reading opgedane kennis kwam 
goed van pas bij het bedenken van redactionele oplos-
singen in de micro-typografie van formulierenreeksen en 
in het ontwerp van het Vademecum Diagnostiek dat elke 
drie jaar verscheen [afb p. 17]. Dit standaardwerk voor 
medici was een boek met een ingewikkelde tekststruc-
tuur, tabellen, grafieken en diagrammen. Om de wereld 
van het CLB achter de wetenschap te tonen stelden we 
voor om de verschillende diagnostische gebieden in 
beeld te laten brengen door fotograaf Peter Marcuse. 
Uiteindelijk heb ik CLB Diagnostiek als opdrachtgever 
mee mogen nemen toen ik mijn freelancepraktijk be-
gon: het is daarmee mijn oudste opdrachtgever. In 2016 
kwam het laatste vademecum uit met foto’s van 
Marcuse.

Jolijn en Daphne
Wat mij in Jolijn en Daphne aansprak was hoe zij om-
gingen met alle betrokkenen in het ontwerpproces, van 
opdrachtgever tot producent. Zij deden dat met tact 
en empathie. Ze waren efficiënt en pragmatisch. Geen 
small talk, maar heldere taal en daden. Ze konden kri-
tisch doorvragen over de opdracht bij de opdrachtgever 
waardoor hen veel werd toevertrouwd. Ik leerde zo wat 
de voorwaarden zijn om een ontwerp- en uitvoerings-
proces goed te laten verlopen. Vorm opleggen is niet het 
doel, maar een adequaat antwoord op de vraag geven, 
het voorwerk goed doen, duidelijk presenteren en helder 
zijn in het overleg met alle betrokken partijen. Ik heb veel 
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CLB Vademecum Diagnostisch onderzoek, 1990
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Piet Zwart en het gezicht van Bruynzeel’s potlodenindustrie, 1983
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geluk gehad om met Jolijn en Daphne te mogen werken. 
Ze stonden open voor vragen en twijfels en er was ruim-
te voor gesprek over de vakuitoefening.

TD 20 en de toekomst
Een rationele, analytische ontwerpmethode en een 
systematische en mathematische aanpak was typerend 
voor Total Design. Maar sinds de jaren zeventig was TD 
zoekende naar nieuwe richtingen en haalde het daar-
toe ontwerpers als Jurriaan Schrofer en Anthon Beeke 
binnen. Wim Crouwel gaf les in Delft en was nog maar 
gedeeltelijk bij het bureau betrokken. Schrofer en Beeke 
vertrokken, Paul Mijksenaar en Dirk Jan van Haren 
Noman kwamen erbij. 
Het toepassen van een eigen ’bureautaal’ zette TD klem, 
er was geen voedingsbodem voor alternatieven en 
experiment. Onder de medewerkers werd wel gesproken 
over ’ontwikkellaboratoria’. Henk Lamers en Jeanne de 
Bont brachten met eigen affiches een ode aan een digita-
le toekomst en maakten daarmee discussie los. Achteraf 
gezien waren zij hun tijd ver vooruit (zie o.a. Stichting 
Elektronica Teken Vorm, ‘Computers vormen meningen, 
het zichtbare en onzichtbare van computergebruik’, 
Scaldia model 4, 1984). 
Ik probeerde de technische ontwikkeling van fotogra-
fisch zetten onder de knie te krijgen en kreeg meer vat 
op complexe opgaves en de organisatie van het proces 
rondom opdrachten. Naarmate de tijd vorderde kwam 
er bij TD meer ruimte om zelfstandig aan projecten te 
werken en eigen (vorm)onderzoek te doen, bijvoorbeeld 
in de Boijmanscatalogi: Piet Zwart en het gezicht van 
Bruynzeel’s potloden industrie (1983) [afb p. 18], Sigmar 
Polke (1984), en Schilderkunst uit de eerste hand, olie-
verfschetsen van Goya tot Tintoretto (1984). 

In 1982 kwam Jelle van der Toorn Vrijthoff van de 
Staatsdrukkerij naar TD. Met hem kwamen overheids-
opdrachten binnen zoals de huisstijl voor het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. Als adjunct-directeur 
bracht hij een meer formele bestuursstijl in het bureau. 
Ook bracht hij de (ontwerp)computer Aesthedes binnen, 
een kolossaal digitaal meubel waar veel van verwacht 
werd. Het was een grote investering maar ook een 
apparaat dat beweging bracht in de TD-vormtaal. Frans 
Lieshout, een leeftijdgenoot van mij die al langer bij het 
bureau werkte, haakte daarbij aan. Hij was een van de 
weinige ontwerpers die zich aan de visuele ‘dogmatiek’ 
van TD wist te onttrekken door een eigen handschrift te 
ontwikkelen met behulp van dit nieuwe gereedschap. 
Van der Toorn Vrijthoff waardeerde dat hogelijk. 
Lieshout en ik raakten betrokken bij het jubileum TD 20, 
ter gelegenheid waarvan het boek Ontwerp: Total Design 
verscheen (1983, Kees Broos – tweede ongewijzigde 
druk 1985). Het jubileumboek kreeg een ongebruikelijke, 
vrije vorm, die de wens van de directie naar vernieuwing 
weerspiegelde. Wij kregen als junioren van de nieuwe 
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generatie ontwerpers de kans ons visueel uit te spreken. 
Lieshout tekende voor de vormgeving die aanhaakte op 
internationale postmodernistische voorbeelden van April 
Greiman en Wolfgang Weingart. Mijn rol lag vooral in de 
redactie, de microtypografie en het archiefonderzoek. 
Het eerste deel van het boek ging over twintig jaar ge-
schiedenis, het tweede deel over de kritiek en discussie 
die het bureau had opgeroepen.1 Ik volgde dit debat op 
de voet. Het voortgaande gesprek onder ontwerpers als 
Wim Crouwel, Jan van Toorn, Gerard Unger en Gerrit 
Noordzij in de vakbladen, in artikelen en op symposia 
ervoer ik als een positieve ontwikkeling voor de positie 
en legitimatie van het grafisch ontwerpen. Het verrijkte 
het vocabulaire, gaf diepgang en verbond opdrachtge-
vers, industrie en ontwerpgemeenschap in een periode 
van ingrijpende technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Concurrentie en internationalisering
De reputatie die TD door de jaren heen had opgebouwd 
was sinds eind jaren zeventig in de knel gekomen. 
Er was concurrentie van de bureaus BRS en Studio 
Dumbar, zeker wat betreft overheidsopdrachten. Ik kwam 
veel bij BRS waar mijn studiegenoten Sietse Wolters en 
Marise Knegtmans werkten. Ik voelde me aangetrokken 
tot het zorgvuldige en gedegen typografische werk voor 
de Rijksoverheid, zoals op het gebied van formulieren. 
Voor prestaties zoals het nieuwe belastingformulier had 
ik vanuit organisatorisch, redactioneel en typografisch 
oogpunt het grootste respect. Door de keus voor klassie-
ke lettertypes braken zij met de heersende modernisti-
sche traditie. TD heeft uiteindelijk voor twee ministeries 
een huisstijl gemaakt: Onderwijs en Wetenschappen en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast concurrentie 
werd er ook samengewerkt. Met Studio Dumbar maak-
te TD de huisstijlen voor de PTT en de ANWB. In 1980 
waren beide bureaus bezig met schetsontwerpen voor 
de ANWB die ze samen bespraken. In deze ontmoe-
tingen werd duidelijk hoe ze verschilden in aanpak en 
benadering. Gert Dumbar legde de hele bespreekkamer 
van TD vol schetsen en overrompelde met een daverend 
verhaal. Wim Crouwel daarentegen haalde zwijgend een 
gevouwen A4’tje uit zijn binnenzak waarop in kleurpot-
lood een kant-en-klare huisstijl van logo tot praatpaal 
was geschetst. 

La Villette en de Hongkong en Shanghai Bank
Parc de la Villette (Parijs, 1984) was een van de 
Grands Travaux onder het presidentschap van François 
Mitterrand. Het Parc de la Villette is gesitueerd op het 
terrein van de voormalige abattoirs in Parijs en bestond 
uit een museum voor wetenschap en industrie en een 
muziekcentrum. Voor het grafisch ontwerp was een com-
petitie uitgeschreven onder vijf bureaus uit binnen- en 
buitenland waaronder het Franse Grapus. Op TD heerste 
grote druk om deze grote opdracht binnen te slepen. 

1
[FH] Samenvattend, leed het bureau 
Total Design onder een aantal pro-
blemen in de jaren tachtig. Zijn een-
zijdige vormtaal leidde tot kritiek en 
stond alom ter discussie, mede door 
de opkomst van het postmodernisme 
en een grotere pluriformiteit. De tijd-
loosheid van het modernisme scheen 
achterhaald, er was veel animo voor 
jonge, brutale ontwerpers die daar te-
genin gingen. Van der Toorn Vrijthoff 
liet zich in de boeken over TD en in 
artikelen over het bureau dubbelzinnig 
uit over de te volgen koers. Enerzijds 
verklaarde hij zich een tegenstander 
van dogmatiek en wilde hij jong talent 
stimuleren, anderzijds relativeerde hij 
creativiteit en richtte hij zich vooral op 
technische innovatie. Beleidsmatige 
beslissingen zoals de internationalise-
ring, het doen herleven van product-
vormgeving en een nieuwe afdeling 
mediadesign pakten niet goed uit. 
Intern waren er te weinig mogelijk-
heden om door te stromen, voor 
jongere ontwerpers werkte de afname 
van culturele opdrachten demotive-
rend. Zie: Kees Broos, Ontwerp: Total 
Design, Utrecht: Reflex 1983 en 1985; 
Hub. Hubben, Ontwerp: Total Design. 
De jaren tachtig, Wormer: Inmerc 
1989; Piet Schreuders, ‘Taaltje, stijltje, 
kunstje. De eerste twintig jaar van 
Total Design’. Vrij Nederland, 23 April 
1983; Rudie Kagie, ‘Total design en 
de teruggang’, Items 5 (1987) 22, pp. 
10-15; Gert Staal, ‘De vader, de zoon 
en de nieuwe geest van Total Design’, 
Items 5 (1987), pp. 16-17.
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Er werd met man en macht aan gewerkt. Een peperdure 
tentoonstelling met, in mijn herinnering, verschillende 
voorstellen werd in Parijs opgetuigd als presentatie. Het 
verhaal ging dat Grapus slechts met een grote leporel-
lo kwam met daarop op de voorkant de huisstijl en op 
de achterkant de bewegwijzering geschetst. Die kon 
eenvoudig uitgeklapt worden op de tafel van de beoor-
delingscommissie en daarmee was het pleit beslecht. 
Uiteindelijk mocht TD toch de bewegwijzering voor het 
museum verzorgen.
Een ander voorbeeld was de opdracht voor de beweg-
wijzering voor de Hongkong en Shanghai Bank die TD 
rond 1984 kreeg via de architect Norman Foster, die het 
werk van TD waardeerde. Voor het kantoormeubilair had 
hij al gekozen voor het Mehessysteem van Friso Kramer. 
Memorabel was zijn bezoek aan TD. Hij arriveerde in grij-
ze pilootoverall met daaronder dure, lederen schoenen 
en in de hand een keurig tasje. Maar na de vergadering 
moest hij snel weer naar Schiphol om met zijn Lear Jet 
verder te vliegen. Jaren later zag ik de bewegwijzering 
ter plekke: net als het gebouw zag die er wat verouderd 
uit, maar stond nog steeds als een huis. 

Vertrek bij Total Design 
1984-1986

Na het jubileum TD 20 begon ik me af te vragen hoe en 
of ik verder kon in het bureau. Er was weinig werk en ik 
functioneerde steeds meer als invalkracht. Mogelijkheid 
tot opklimmen was er niet en ik was zoekende. Ik had 
veel ervaring opgedaan, voelde me niet ongelukkig in 
het bureau en was me terdege bewust van het hoge ni-
veau. Door een sterk gevoel van loyaliteit had ik moeite 
om een vertrek te overwegen. Toch werd dat afscheid in 
de hand gewerkt door enkele gebeurtenissen waaronder 
een freelance-opdracht via Drukkerij Mart. Spruijt.
Mart. Spruijt had ik leren kennen door enkele boekpro-
jecten. Daphne werkte graag met hen samen. Directeur 
Frans Spruijt woonde vlakbij mij aan de Stadionkade in 
Amsterdam. Hij belde in 1983 of ik een catalogus voor 
de keramist Alexander Lichtveld gratis wilde vormge-
ven; dan zou hij die gratis drukken. De catalogus werd 
een sleutelwerk op weg naar zelfstandigheid. Qua 
beeldconcept, typografie en materialisatie was het iets 
totaal anders dan wat ik daarvoor bij het bureau had 
gemaakt [afb p. 22]. Formaat, fotografie en stramien 
waren gebaseerd op een vierkant. De tweetalige in-
formatie (Engels en Japans) stond op een transparant 
omslag dat om een binnenwerk gevouwen was. Het 
binnenwerk bestond uit een strikt georganiseerd beeld-
verhaal waarbij de werken, die op eenduidige wijze 
gefotografeerd waren, steeds elk geflankeerd werden 
door een schematische tekening. Het geheel werd met 
een cahiersteek bijeengehouden. De catalogus was 
bedoeld voor zijn tentoonstelling in Museum Fodor en 
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Alexander Lichtveld, 1984
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Geboortekaartje Jantine Homan, 1983
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voor zijn verblijf in Japan bij meesterkeramist Yasuhi-
sa Kohyama in Shikaragu. Hij ging daar een aantal 
maanden naartoe om werken te maken en die te stoken 
in Kohyama’s houtoven. Vóór het stoken moesten de 
werken een aantal weken drogen en dan zou Lichtveld 
door het land gaan trekken. Uiteindelijk zijn wij in 1985 
samen door de binnenlanden van Japan gaan reizen 
langs papier- en keramiekateliers, naar enkele grote ste-
den en traditionele tuinen.Van het Prins Bernhard Fonds 
kreeg ik een subsidie en TD betaalde het ticket voor de 
reis op voorwaarde dat ik de opgedane kennis zou delen 
via een lezing en een tentoonstelling. 
Mijn rode draad voor de reis was Japans papier. Frans 
Spruijt had het geboortekaartje gedrukt van mijn 
dochter Jantine (1983) en vond dat het op Japan ge-
inspireerde ontwerp op Japans papier gedrukt moest 
worden [afb p. 23]. Ik was meteen gegrepen toen ik dit 
papier voor het eerst zag bij de winkel van Vlieger in 
Amsterdam. Op de reis ontdekte ik de bijzondere rol en 
betekenis van papier in de visuele en religieuze cul-
tuur van Japan. De breedte van toepassingsgebieden 
van kalligrafie tot architectuur veranderde mijn kijk op 
papier. Ik werd geraakt door de uitdrukkingspracht van 
het materiaal zelf, zijn verstilling, natuurlijkheid, vergan-
kelijkheid en imperfectie. Het werd het begin van een 
andere omgang met papier. Tot dan toe was ik geneigd 
de standaardkeuzes van TD te volgen of naar de drukker 
te luisteren. Na de reis zag ik papier als een beeldend 
middel, een materie met een eigen zeggingskracht die 
niet per se bedrukt hoeft te worden, maar als substantie 
zelf betekenis kan genereren. 

In 1984 werd ik gevraagd de typografieklassen van mijn 
oud-docent Jacques Janssen over te nemen op de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Het lesgeven lag me meteen en wat ik in Reading 
opgestoken had, kon ik gaan toepassen: het introduce-
ren van theorie en geschiedenis met boekenlijsten, een 
analytische en redactionele benadering van het ontwer-
pen en de integratie van beeld en tekst. Ik kreeg een vrij-
stelling van TD en werkte een dag per week te midden 
van de studenten.

Met Wim Crouwel had ik in de TD-jaren gesprekken over 
het vak en over mijn ervaringen in Engeland. Hij had als 
voorzitter van de beoordelingscommissie van het Prins 
Bernhard Fonds meegewerkt aan de toekenning van de 
subsidie voor de reis naar Japan. Hij hielp me aan con-
tacten daar en later in New York. Nog weer later werd 
Wim als directeur van Museum Boijmans Van Beuningen 
zelfs opdrachtgever. Ook kruisten onze wegen zich toen 
hij, als voorzitter van de redactie van de reeks Monogra-
fieën van Nederlandse architecten, mij voordroeg als 
vormgever van deze serie waarmee hij een beslissende 
invloed heeft gehad op het verloop van mijn verdere 
loopbaan.
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Postzegels Monumenten van bedrijf en techniek, 1987
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In 1981 ontmoette ik Angela Oostindien. Zij studeerde 
politicologie en werkte als invalkracht bij TD. Ze assis-
teerde Wim Crouwel bij de catalogus Ontwerpen voor de 
industrie 1 (1982). We kregen twee kinderen. De vraag 
over de toekomst gold nu ook voor het gezin. Voordat 
we kinderen hadden reisden we samen naar New York 
waar ik op voorspraak van Wim Crouwel gesprekken had 
met de ontwerpers Colin Forbes en Rudolph de Harak. 
Ik dacht dat er misschien een toekomst in het buitenland 
kon zijn. Maar ik twijfelde sterk of ik nog in een bureau 
wilde functioneren. De Japanreis bracht afstand en gaf 
ruimte om de stap naar zelfstandigheid te zetten.

Henk Gilhuis van de Dienst Esthetische Vormgeving van 
de PTT vroeg me in 1986 of ik de zomerpostzegels 1987, 
gewijd aan monumenten van bedrijf en techniek, wilde 
ontwerpen. Het was een opdracht aan mij persoonlijk, 
hoewel ik nog verbonden was aan TD. Deze opdracht 
was een sprong in het diepe, niet alleen inhoudelijk, 
maar ook qua bereik: met een oplage van acht miljoen 
zouden de zegels de hele wereld overgaan [afb p. 25]. 

Mijn neef IJsbrand Hummelen richtte in 1984 met een 
aantal geestverwanten het Restauratorencollectief op. 
Het briefhoofd dat ik voor het collectief maakte, kwam 
onder de ogen van Martin Breuer, directeur van foto-
laboratorium Capi-Lux Vak. We spraken af en tot mijn 
verbazing schoof hij een waslijst aan ontwerpopdrach-
ten onder mijn neus. Daarmee was de kiem voor een 
zelfstandige praktijk gelegd. Eén van de opgaves betrof 
de periodiek rondgestuurde prijslijsten (1986-1991). Dit 
waren de belangrijkste intermediairs tussen het bedrijf en 
zijn klanten: professionele fotografen en de nieuw opko-
mende audiovisuele bedrijven. Ze moesten van scratch 
af opgezet worden en daarvoor werd een tekstschrijver 
ingehuurd: Joop van Reeken. Joop was ook fotograaf en 
later heb ik veel met hem aan andere projecten gewerkt. 
Toen Capi-Lux Vak een nieuwe vestiging in Rotterdam 
opende, werd mij gevraagd of ik een interieurarchitect 
wist en ik stelde Erik Slothouber en Steven Baart voor. 
Erik had ik ontmoet via de BNI [Beroepsorganisatie van 
Nederlandse Interieurarchitecten]. Het interieur werd zo’n 
succes dat Slothouber en Baart zowel de vestiging in 
Amsterdam als een nieuwe vestiging in Eindhoven (1989) 
hebben ingericht. Ook met Slothouber en Baart ontstond 
een jarenlange samenwerking aan allerlei projecten.

Halkantoor 127, samenwerken met Mart. Warmerdam 
1986-1989

Bij terugkeer uit Japan had ik Mart. Warmerdam ont-
moet, die stage liep bij team Daphne. Ik sprak met hem 
over mijn voornemen om te vertrekken bij TD. Ik zag dat 
we elkaar aanvulden: zijn affiniteit met beeld en typogra-
fie combineerde goed met mijn werkervaring bij TD en 
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we hadden beiden belangstelling voor typografie en het 
boek. We besloten onze expertise te bundelen en samen 
te werken. Mart. was gewend om opgaves te bevragen 
op een manier die me aansprak. Hij had op de Rietveld 
Academie belangstelling ontwikkeld voor de betekenis 
en toepassing van beeld. Zijn gelaagde, poëtische vorm-
geving was een uitvloeisel van experimenten met tekst 
en beeld geïnspireerd op literatuur, beeldende kunst, 
film en muziek. 
Om ons heen zagen we meer ontwerpers samen een 
praktijk beginnen. Opdrachtgevers bleken open te staan 
voor nieuwe benaderingen en de jongere generatie 
kreeg kansen. Mart. en ik vonden een werkruimte in de 
groenten- en fruithal van de Centrale Groothandelsmarkt 
aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Deze hal, 
ongeschonden Amsterdamse School-architectuur, was 
monumentaal. Vanuit Halkantoor 127 maakten we een 
vliegende start, want Wim Crouwel, toen net directeur 
van Museum Boijmans Van Beuningen, gaf ons opdracht 
om daar de grafische vormgeving voor de tentoonstel-
ling Holland in Vorm te verzorgen. Dit bleek de opstap 
naar een relatie met het museum en een overvloed aan 
werk. Crouwel geloofde in onze combinatie en gaf ons 
zijn vertrouwen. 

Museum Boijmans Van Beuningen 1986-1988
Onze eerste catalogus ging over het werk van de Duit-
se schilder Markus Lüpertz [afb p. 27]. We gebruikten 
verschillende papiersoorten (ongestreken en gestreken) 
en de schreefletter Garamond. Het werd meteen een 
discussiestuk met Crouwel. Hij begreep onze keuzes niet 
en vroeg naar onze visie op de uitgaves van het muse-
um. In de ’nota grafische vormgeving voor het museum 
boymans-van beuningen rotterdam’ (1987) formuleer-
den we het zo: ‘met betrekking tot de letter type-keuze is 
de futura het uitgangspunt. wij willen echter het gebruik 
maken van andere lettertypen niet bij voorbaat uitslui-
ten. wezenlijk in dit verband is de wijze waarop wij als 
typografen met een letter omgaan. de vormgeving van 
deze uitingen moet naar onze mening op basis van hel-
dere, redactionele uitgangspunten tot stand komen en 
zo, naast de typografische signatuur van de ontwerpers, 
een extra signatuur uitdragen. we pleiten voor een grote 
mate van betrokkenheid in de redactionele fase’. 
Wij waren gericht op een inhoudelijke en redactionele 
benadering in plaats van op een stringente museum-
huisstijl. We wilden een ‘eenheid in verscheidenheid’ 
nastreven, als een spiegel van de brede en gevarieerde 
museumcollecties. De benadering van Walter Nikkels, 
die voor het Van Abbemuseum telkens een specifiek op 
de kunstenaar toegesneden catalogusontwerp maakte, 
inspireerde ons. Na enkele gesprekken kwamen we met 
Crouwel overeen dat er een onderscheid gemaakt kon 
worden tussen de publicaties over de collectie en de ten-
toonstellingscatalogi. Voor de collectie-uitgaven zouden 
we de Futura gebruiken, de letter uit de TD-periode waar 
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Wim in geen geval afscheid van wilde nemen. Voor de 
tentoonstellingscatalogi was de voorkeur Futura, maar 
kon het ook een andere letter zijn [afb p. 29]. 

Toch bleven er tussen Crouwel en ons meningsverschil-
len bestaan. Hij wilde ons ruimte geven, maar tegelijker-
tijd bleef hij zoeken naar een lijn in alle uitingen van het 
museum. Omdat we door de grote werkdruk de op-
drachten verdeelden, werd bovendien zichtbaar dat de 
ontwerpen van Mart. en mij van elkaar verschilden. Wim 
zag dat en sprak ons daar op aan. Wij waren uiteindelijk 
verbaal niet tegen Wim opgewassen. Als ontwerper van 
statuur had hij overwicht op ons. Ondanks alle perikelen 
kregen we de ene na de andere Best Verzorgde Boeken-
bekroning voor ons werk voor het museum. Maar wij 
hadden niet echt greep op de opdracht waardoor we 
geen elan aan het geheel konden geven. 
Naast discussies over vormgeving speelden er nog 
andere zaken. Wim sprak over kelders vol onverkoch-
te boeken uit het verleden. Er was een museumwinkel 
gekomen waar een manager, Jan van Capellen, de 
leiding over kreeg. Wim had de bedrijfsstructuur van het 
museum veranderd met meer tussenlagen en managers 
opdat er meer gedelegeerd zou worden. Alle publicaties 
liepen via Van Capellen die vervolgens verantwoording 
aflegde aan Wim. Van Capellen wilde vooral goedkoop 
inkopen. In die tijd kwamen drukkerijen uit België op de 
Nederlandse markt met zeer concurrerende prijzen. Wij 
werden naar Snoeck Ducaju in Antwerpen gedirigeerd 
die voor bodemprijzen werkte. Mart. en ik wilden echter 
vasthouden aan onze hoge kwaliteitseisen en verwacht-
ten dat het museum die ook zou hebben. We stonden 
erop dat het drukwerk op zijn minst naar Drukkerij 
Rosbeek in Nuth zou gaan en stapten naar Wim. Maar 
we konden Wim, die de inhoudelijke en operationele 
kanten aan zijn staf overliet, ook hierin niet overtuigen. 

Rond 1988 nam Wim afscheid van ons en ging hij ver-
der met ontwerpbureau 8vo uit Londen. Zij presenteer-
den het museum in een stijl gebaseerd op de Bazelse 
school van Wolfgang Weingart met de Futura als onder-
legger.
Ons werk voor het museum werd opgemerkt. Ik had 
mijn handen vol aan Capi-Lux Vak en raakte betrokken 
bij Uitgeverij 010 en de Bond van Nederlandse Archi-
tecten (BNA). Mart. werd gevraagd voor de nieuwe 
identiteit voor het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) en de identiteit van 
het William en Mary-jaar. We kwamen daardoor nau-
welijks tot de samenwerking waar we zo op gehoopt 
hadden en besloten dat het beter was elk zelfstandig 
verder te gaan. Mart. opende een paar deuren verderop 
zijn kantoor op de Centrale Groothandelsmarkt. Na onze 
’scheiding’ werden we toch nog gevraagd een project 
samen te doen. Dat was Goodwilluitgave 28 van Druk-
kerij Rosbeek, de dubbel-uitgave Frans Erens, Dansen 
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en Rhytmen die in 1989 een bekroning als Best Verzorgd 
Boek kreeg: de magie tussen ons bleek nog niet uitge-
werkt [afb p. 31]. 

Zelfstandig ontwerper 
1989-heden

Grofweg valt deze periode uiteen in twee delen: het 
tijdvak boek en het tijdvak architectuur. Tot de eeuw-
wisseling werkte ik vooral aan boeken over architectuur, 
fotografie, beeldende kunst en vormgeving. De reeks 
Monografieën van Nederlandse architecten (Uitgeverij 
010) was daarvan het begin. Door de vertrouwensrelatie, 
die tijdens het werken aan deze serie met een aantal ar-
chitecten ontstond, kwam de vraag op of ik ook iets kon 
betekenen in hun architectuur. Het boek verdween naar 
de achtergrond en ik ging me bezighouden met typogra-
fie in en om gebouwen.

Naast de boeken en de gebouwen was ik actief met iden-
titeiten. De monografieën leidden tot identiteiten voor 
beroepsorganisaties uit de architectenwereld: de BNA 
en de BNI, en voor architectenbureaus zoals Cepezed en 
Benthem Crouwel. Voor institutionele opdrachtgevers 
maakte ik identiteiten voor het Instituut Collectie 
Nederland, het Theater Instituut Nederland en de Stich-
ting Praemium Erasmianum [afb p. 33]. Met laatst-
genoemde organisatie, die jaarlijks de Erasmusprijs 
organiseert en waar ik op voordracht van Wim Quist 
terechtkwam, werk ik al sinds 1994 onafgebroken samen. 
Dat leidde ertoe dat ik in 2005 betrokken raakte bij de 
Erasmusprijs die in 2006 toegekend zou worden aan het 
gebied ontwerpen. Directeur Max Sparreboom vertelde 
me wie de commissie als laureaat op het oog had, waar-
op ik teleurgesteld reageerde en een pleidooi hield voor 
een andere zienswijze. Hij vroeg me mijn argumentatie 
aan de commissie uiteen te zetten. Samen met Hugues 
Boekraad heb ik het prijsgebied nader gedefinieerd 
en aan de commissie gepresenteerd als ‘Ontwerpen 
voor het publieke domein’, passend bij de Erasmiaanse 
waarden die de Stichting uitdraagt. Voor de uiteindelijke 
laureaat, Pierre Bernard, maakten we samen een oeuvre-
boek.

Door architect Wim Quist kwam ik in contact met 
Museum Beelden aan Zee en het Cobra Museum voor 
Moderne Kunst. Later volgden het Kröller-Müller 
Museum, Museum De Wieger en Museum Jan Cunen. 
Voor een aantal van deze musea ontwierp ik alle uitin-
gen. Boeken waren in de regel gekoppeld aan tentoon-
stellingen. Collectieboeken waren nodig voor het Cobra 
Museum en Museum Beelden aan Zee, gidsen voor 
de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum en de 
archeologische collectie van Museum Jan Cunen.
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Naast de langjarige opdrachten waren er ook incidentele 
opdrachten. Bijvoorbeeld die voor een magazine voor 
NRC Handelsblad. In 1989 nodigde NRC-journalist Max 
van Rooy een aantal vormgevers uit voor een ontwerp. 
Het magazine levert advertentie-inkomsten op en biedt 
andere mogelijkheden qua redactie en presentatie dan 
de dagkrant en haar bijlages. Het klimaat voor een 
onderscheidend magazine voor NRC Handelsblad was 
op dat moment goed: de krant floreerde met Willem van 
Zoetendaal als chef vormgeving en Vincent Mentzel als 
beeldbepalende fotograaf. Het liep echter op niets uit, 
maar in 1998 kwam de vraag terug toen Laura Starink 
aangesteld werd om een magazine op te zetten. Stefan 
Saaltink had het roer overgenomen van Van Zoetendaal 
en de krant was inmiddels gezet uit de Lexicon van Bram 
de Does waardoor hij een sterk typografisch fundament 
had gekregen. Saaltink wilde deze letter ook gebruiken 
voor het magazine. Ik stelde voor het blad M te noe-
men, zodat het in lijn kwam met Z en CS (het Zaterdags 
bijvoegsel en het Cultureel Supplement). M werd een 
maandmagazine. Het basisontwerp was opzettelijk ver-
stild om een contrast te vormen met de dagelijkse heisa 
van de krant. Het ontwerp ging uit van de veronderstel-
ling dat M niet een aanvulling op het dagelijkse nieuws 
was maar een eigenstandige redactionele entiteit met 
vertelling door beeld. Ik stelde voor in te zetten op de 
rijkdom van de documentaire fotografie en op het net-
werk aan buitenlandcorrespondenten voor onderwerpen 
en verhalen. De nieuwe redactie van M nam het basis-
ontwerp en de achterliggende gedachten over maar na 
enkele nummers was het blad eigenlijk al gekaapt door 
de dagkrant als overloop voor artikelen die niet in de 
krant pasten [afb p. 35]. 

Na Monumenten van bedrijf en techniek heb ik tot 2020 
aan andere postzegelopdrachten gewerkt. De onderwer-
pen varieerden van 65 jaar Unicef (2011) tot Flora en 
fauna van het Naardermeer (2015), van Nederland en het 
water (2003) [afb p. 34] tot Duurzaamheid (2020). Het pu-
blieke belang van deze onderwerpen en de enorme opla-
ges maakt het ontwerp- en productieproces tot een span-
nend en verantwoordelijk avontuur. Wat me aanspreekt is 
de research die nodig is om tot een helder uitgangspunt 
te komen, het gevecht met de redactie en vormgeving op 
het kleine formaat en het vinden van de juiste vertaling 
binnen de technische randvoorwaarden. 

Het boek
1989-heden

Boeken voor Uitgeverij 010, 1988-2003: 
de architectenmonografieën 
Het startpunt als ontwerper van boeken lag bij Uitgeverij 
010. Uitgever Hans Oldewarris had het initiatief geno-
men voor een reeks monografieën over Nederlandse 
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architecten en bracht die onder bij het Prins Bernhard 
Fonds (nu: Prins Bernhard Cultuurfonds). De bedoe-
ling van het Fonds was om Nederlandse cultuur in het 
buitenland te presenteren in een aantal reeksen over 
beeldende kunst, architectuur, fotografie en grafische 
vormgeving. De architectuurreeks was gebaseerd op een 
uitgekiend redactioneel plan van Oldewarris. 
Elk deel had dezelfde omvang en redactionele structuur, 
hetzelfde basisontwerp en fysieke uitvoering. De reeks 
werd enkel in zwart gedrukt, wat de eenheid van de 
boeken onderling ten goede kwam. De redactie bepaal-
de dat elk oeuvre opnieuw gefotografeerd zou worden 
door een architectuurfotograaf en beschreven door een 
architectuurcriticus/historicus in een essay. Daardoor 
werd de reeks niet alleen een overzicht van Nederlandse 
architectuur, maar ook van architectuurfotografie en van 
reflectie op architectuur. 
De redactie onder voorzitterschap van Wim Crouwel, 
stelde twee ontwerpers voor: Karel Martens en mij 
[Martens werkte al aan het architectuurtijdschrift Oase]. 
Oldewarris testte mij door me eerst enkele boekopdrach-
ten te geven: het boek Ahoy, E55, Floriade, C70 (1988) en 
een boek over het nieuwe ministerie van VROM (1988). 
Karel Martens bedankte, waardoor de opgave naar mij 
ging.

In het redactioneel concept van Hans Oldewarris was 
het belangrijkste uitgangspunt dat het een serie monogra-
fieën óver architecten betrof in plaats van vóór archi-
tecten. Dat heeft de vorm, presentatie en werkwijze 
bepaald. Het ontwerp presenteert tekst en beeld gelijk-
waardig. Alhoewel het beeld de overhand lijkt te hebben 
wordt met de typografie tegenspel geboden om het 
boek tot één redactionele en visuele gedachte te maken. 
Het ontwerp was een vrijwel vierkant formaat [25×26,5 
cm]. Van de 144 pagina’s omvang waren 100 pagina’s 
bedoeld voor tekeningen en foto’s. Staand en liggend 
beeld kon zo gelijkwaardig worden gepresenteerd en 
tekeningen in verschillende schaalgrootten kregen de 
ruimte. In het achtkoloms-stramien konden verschillen-
de redactionele onderdelen samenhangend getoond 
worden. De pagina compositie was deels symmetrisch 
en deels asymmetrisch opgebouwd. Belangrijk was de 
tweetaligheid. Die loste ik op door de tweede taal in een 
apart katern op te nemen op gekleurd papier. 
Op voorbedrukte stramienvellen werden geplakte lay-
outs gemaakt met kopieën van foto’s, tekeningen en 
strokenzetsel. Deze lay-out werd in de drukkerij omgezet 
in een paginaopmaak waar de litho’s in gemonteerd 
werden. De letter was de toen vrij nieuwe Frutiger. Ik 
gebruikte de halfvette Frutiger voor de hoofdteksten 
waardoor een juiste zwaarte en tegenwicht ontstond ten 
opzichte van het beeld. Voor het nawerk, de noten en 
bijschriften werd de normale Frutiger toegepast.
Fotografie werd als verhalend element ingezet. Op de 
voorzijde van het stofomslag werd een architectonisch 
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detail gebruikt, op de Franse titelpagina een portret van 
de architect en naast de Engelse vertaling een tweede 
detail. In het projectdeel werd steeds een foto per pagina 
getoond, volgens het door de fotograaf opgegeven 
beeldformaat, dan wel aflopend of in het paginawit. 
Door de afgemeten ruimte van 100 pagina’s projectdeel 
werd het aantal beelden per project vooraf met de ar-
chitect en de fotograaf zo scherp mogelijk geselecteerd. 
Vaak gingen fotograaf en architect de projecten samen 
bezoeken. De opgave was om met het geselecteerde 
beeld een project goed neer te zetten en tegelijkertijd re-
kening te houden met het beeldverhaal van alle projec-
ten samen door keuzes van beeldformaten, combinaties 
en kijkrichtingen. Dat lukte steeds wonderbaarlijk goed. 
In mijn herinnering hoefde geen enkele fotograaf meer 
terug om iets toe te voegen of te veranderen. 
Elke architect maakte speciaal voor de monografie teke-
ningen. In de eerste monografie over Wim Quist (1989) 
werd de standaard gezet voor schaalprincipes, lijnvoe-
ring en detaillering. Schaalstok en noordpijl werden 
geüniformeerd. Zo ontstond een vergelijkbare visuele 
kwaliteit en leesbaarheid door de delen van de reeks 
heen. 
De boeken werden alleen in zwart gedrukt. Het streven 
was in offset net zo’n zwarting te bereiken als in raster-
diepdruk en met de lithografie tot een zo hoog mogelijke 
kwaliteit te komen. Twee factoren werkten niet mee. Ten 
eerste de veranderende kwaliteit van het papier. Sa-
menstelling, oppervlakte en kleur bleken variabel in de 
tien jaar die de reeks besloeg. Op een gegeven moment 
verdween de toegepaste papiersoort zelfs van de markt. 
Ten tweede werd de reeks om financiële redenen steeds 
bij verschillende drukkerijen ondergebracht waardoor 
het wiel telkens opnieuw moest worden uitgevonden.

De architecten waren in eerste instantie verrast dat ze 
gevraagd werden voor de reeks. De meesten hadden er 
niet op gerekend dat er ooit een monografie over hun 
werk zou verschijnen.2 Over het werk van Wim Quist 
was bijvoorbeeld nog niet eerder een boek verschenen. 
Omdat de uitgangspunten en het basisontwerp van de 
reeks zo helder waren, kon ik met enige zelfverzekerd-
heid handelen en kreeg ik het vertrouwen van de archi-
tecten. Hun betrokkenheid was groot en soms emotio-
neel. Sommige samenwerkingen waren zo intens dat 
banden voor het leven werden gesmeed zoals met 
Wim Quist, Koen van Velsen, Jan Benthem en Mels 
Crouwel, en met de fotografen Jan Versnel, Kim Zwarts 
en Jannes Linders.
De reeks begon met acht delen maar het succes maakte 
meer delen mogelijk. Het werden er uiteindelijk vijf-
tien. De sober uitgevoerde boeken maakten indruk en 
de serie zette een standaard. Pogingen om architecten 
als Rem Koolhaas of Aldo van Eyck binnen de serie te 
krijgen mislukten: zij ervoeren het format als een mal. 
Andere architecten in de serie vochten het redactionele 

2
Zie Hans Oldewarris, Peter de Winter 
(red), 20 jaar/years 010 1983-2003, 
Rotterdam: uitgeverij 010 2003; Hans 
Oldewarris (red), 30 jaar 010 1983-
2013, Rotterdam: uitgeverij 010 2012. 
In dat laatste boek zeggen de uitge-
vers: ‘Tot aan de jaren tachtig was een 
monografie iets wat je als architect 
overkwam, je werd ervoor gevraagd. 
Terughoudend en beschroomd gaf je 
als architect uiteindelijk gehoor aan 
dit vertoon van ijdelheid. Het werk 
eraan, zoals bijvoorbeeld voor het ma-
ken van nieuwe tekeningen, vormde 
vaak een belasting voor de dagelijkse 
werkzaamheden.’ [p. 9] In de jaren 
negentig verdwijnt die terughoudend-
heid en ontdekken architecten de 
monografie ‘het boek als instrument 
om zichzelf, hun werk of hun ideeën 
te profileren. Meestal als middel om 
werk te genereren, soms als doel op 
zichzelf.’ [pp. 9-10]
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concept van 010 aan, maar uiteindelijk bleek juist de 
duidelijke structuur een zegening te zijn [afb p. 39-44]. 
Door de monografieënreeks ontstond een vijftien jaar 
durende samenwerking met 010. Ze vroegen mij vooral 
voor beeldboeken over architectuur, infrastructuur, foto-
grafie en industrieel ontwerpen. In totaal ontwierp 
ik 68 boeken voor 010 voordat de uitgeverij werd over-
genomen door NAi Uitgevers.

Uitgeverij 010 had zich vanaf het begin in 1983 ontpopt 
tot de belangrijkste uitgeverij op het gebied van architec-
tuur en vormgeving in Nederland en wist boeken gefi-
nancierd te krijgen met publiek geld via subsidies. Het 
slimme van de architectenreeks was dat er een nieuwe 
generatie architecten aan bod kwam. De financiering 
was buiten de subsidies gebaseerd op de afname van 
een aantal exemplaren door de architecten. 
Een goede boekvormgeving vonden uitgevers Hans 
Oldewarris en Peter de Winter belangrijk. Ze wisten ook 
dat iedere ontwerper het een eer vond om voor hen te 
werken. Financieel was het echter geen vetpot en waren 
de budgetten krap. Daartegenover stond dat 010 vele 
ontwerpers een kans bood om een boek te maken en 
een entree in de wereld van architectuur, stedenbouw en 
vormgeving. De uitgevers waren trouw aan hun ontwer-
pers en experimenteerden tegelijkertijd met nieuwe aan-
was waardoor het fonds in binnen- en buitenland een 
reputatie kreeg als levendig en kwalitatief hoogstaand. 
Ontwerpers werden benaderd voor bepaalde type 
boeken, in mijn geval boeken waarin beeld, meestal 
fotografisch, de overhand had. De monografiereeks was 
daar natuurlijk debet aan. Kleine uitstapjes naar ande-
re genres waren mogelijk, maar de meeste publicaties 
kenmerkten zich door een presentatie middels beeld dat 
van één beeldmaker kwam. De genres varieerden van 
visuele essays tot monografische of projectpresentaties. 
Het inhoudelijke niveau van de besprekingen over de 
uitgaves en hun vormgeving was hoog. De werkwijze 
van de uitgeverij was helder. Processen verliepen nauw-
keurig en er was meestal tijd genoeg voor kennismaking 
met en verdieping in het onderwerp. Ook was er ruimte 
voor experiment, maar wel binnen strikte financiële 
kaders. Het budget was bepalend: invloed uitoefenen 
op de specificaties en de kwaliteit van het drukwerk was 
daardoor beperkt. 
Kenmerkend voor deze periode was de opkomst en 
concurrentie van Belgische drukkerijen op de Nederland-
se markt, waardoor een prijsslag ontstond. Een andere 
factor was de digitalisering van het ontwerp- en produc-
tieproces. Zetwerk en lithografie werd rond de millen-
niumwisseling door de introductie van de Macintosh 
langzamerhand afgestoten door de grafische industrie 
en kwam in handen te liggen van ontwerpers waarmee 
het mogelijk werd middels digitale aanlevering drukper-
sen aan te sturen tegen een zo laag mogelijke prijs. De 
drukkerij was zijn monopolie op het vlak van drukken en 
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uitgeven definitief aan het verliezen: het werd een pro-
cesindustrie. De rol van de grafische industrie met zijn 
specifieke arbeidsdeling werd uitgehold en er ontstond 
een race naar de bodem, uitmondend in een overcapa-
citeitscrisis vanaf 2005. De honoraria en planningsdruk 
voor de ontwerpers bleven min of meer gelijk, maar 
nu inclusief de productie van zetwerk en lithografie, de 
digitale aanlevering en de bijbehorende verantwoorde-
lijkheden. 

Enkele boeken en reeksen uitgelicht

Boeken

Friso Kramer, industrieel ontwerper, 1991
In een kleine reeks monografische boeken over industri-
eel ontwerpers verscheen een boek over het werk van 
Friso Kramer met foto’s van Jan Versnel. Versnel had al 
het werk van Kramer via zijn kenmerkende ruimtelijke 
zwart-wit fotografie gedocumenteerd. De waardering 
van beiden voor elkaars werk was groot. Jan was een 
meesterfotograaf die het vernuft en de ideeënwereld 
van Kramer perfect aanvoelde. Het boekontwerp buitte 
dat gegeven uit en probeerde ruimte te geven aan wat 
beider werk kenmerkt. 
Ik paste de Univers toe en zette de regels zo ruim moge-
lijk om een lichte, ruime indruk aan het boek te geven. 
In het projectdeel werd door een links/rechtswisseling 
van twee catalogusnummers op één pagina de ruimte-
lijkheid bevorderd. Het boek werd in zwart gedrukt met 
felblauwe schutbladen als enige kleuraccent. Het spelle-
tje van de zijregel, alternerend liggend en staand, kwam 
voort uit de behandeling van de initialen van Friso 
Kramer op het omslag. Kramer verzon als experiment 
naar aanleiding van deze publicatie een mooie oplossing 
voor de kwetsbaarheid van stofomslagen van boeken: hij 
liet de hoeken van het stofomslag uitstansen [afb p. 47].

The Complete Rietveld Furniture, 1993
Aan het overzicht van het meubilair van Gerrit Rietveld, 
The Complete Rietveld Furniture, geschreven door Peter 
Vöge, lag een uitgebreid onderzoek ten grondslag naar 
het ordenen van de oeuvrecatalogus. Door de catalogus-
teksten steeds op een linkerpagina in eenzelfde stramien 
te plaatsen als het bijbehorende beeld op de rechterpa-
gina, ontstond niet alleen een grote mate van helderheid 
maar ook een visueel beeldverhaal waardoor de ontwik-
keling van Rietvelds meubelontwerpen inzichtelijk werd. 
Ook in dit boek werd de Univers toegepast. Alle teksten, 
inleiding, catalogusbeschrijvingen, noten en nawerk, 
werden gezet in dezelfde lettergrootte, interlinie en 
kolombreedte. Het voorwerk heeft een ’uitgestelde titel-
pagina’ met portretten van een steeds ouder wordende 
Rietveld. Het boek kreeg Rietvelds groengeel op snee 
en grijze platten, wat het boek tot een object maakte 
[afb p. 48]. 
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Friso Kramer, industrieel ontwerper, 1991 
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The Complete Rietveld Furniture, 1993 
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De kunstwerken van Rijkswaterstaat 1993 
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De kunstwerken van Rijkswaterstaat, 1993
Het boek De kunstwerken van Rijkswaterstaat, geschre-
ven door Koos Bosma, toont een selectie van Nederland-
se ’waterstaatswerken’ sinds 1925. Het werd opgebouwd 
rond de fenomenale foto’s van Kim Zwarts van sluizen, 
dammen, viaducten en bruggen. Mijn intentie was een 
zo krachtig mogelijk beeldverhaal te maken en hiermee 
de monumentale ervaring van de kunstwerken te verhe-
vigen. Ten eerste zijn de grootbeeldfoto’s van Zwarts in 
een liggend boekformaat geplaatst. Ten tweede behiel-
den staande en liggende foto’s dezelfde paginagrote 
maat. Als consequentie werden de staande foto’s gekan-
teld in het liggende formaat. Ten derde werden beelden 
over dubbele pagina’s uitvergroot en zodanig aangesne-
den dat het landschappelijke karakter benadrukt werd. 
En ten vierde werden details in ritmes van drie beelden 
geplaatst op een dubbele pagina. Het boek werd in zwart 
gedrukt wat de coherentie en het eigen karakter ten 
goede kwam. De bouwjaren van de projecten gebruikte 
ik als utilitaire codes. De typografie werd gezet in een 
letter ontworpen door mijn toenmalige stagiair Wim van 
Kouterik, de Mecano. De schutbladen waren fotografi-
sche abstracties van water en dijklichaam, en werden 
gematerialiseerd in een platgrote blindpreging op de 
band [afb p. 49].

Reeksen via Uitgeverij 010

Uitgeverij 010: Rijksgebouwen, 1994
De Rijksgebouwendienst wilde aandacht besteden aan 
alle bouwprojecten die in de jaren negentig tot stand 
waren gekomen, waaronder het nieuwe ministerie van 
VROM, de renovatie van het ministerie van Sociale 
Zaken, nieuwe gerechtsgebouwen zoals die in Den 
Bosch, een groot aantal nieuwe gevangenissen en legio 
kleinere projecten. Joop van Reeken [zie Capi-Lux Vak 
p 26] had contact met de Rijksgebouwendienst en droeg 
mij voor als ontwerper. Het basisidee was dat elk pro-
ject op zichzelf kon staan als een ‘brochure’, maar met 
andere ‘brochures’ samen te bundelen viel tot een groter 
geheel. Bijvoorbeeld alle verschillende gebouwen van 
één departement in één boek of bij de grote projecten, 
zoals een nieuw ministerie, een monografie van één 
gebouw. Alleen deze laatste categorie is gerealiseerd, 
met projectboeken over enkele gebouwen of over een 
typologie zoals gevangenissen. De reeks was sober van 
karakter en zat redactioneel eenvoudig in elkaar. In een 
inleidend essay kwamen de totstandkoming, het ont-
werp, het gebruik en de kunst aan de orde, gevolgd door 
een fotografisch verslag door Studio Joop van Reeken 
en een nawerk en gebouwdata. Het omslag was gekar-
tonneerd met een halftoonbeeld op de voorzijde. Het 
boek over het nieuwe ministerie van VROM werd met 
goud bekroond in Leipzig (1995) [afb p. 51].
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Rijksgebouwen, 1990-2000
4 van 12 delen
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Beeldcultuur in Nederland, 2002-2004
2 delen
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Uitgeverij 010: Beeldcultuur in Nederland, 2002-2003
Het ontwerp van de kleine serie over beeldcultuur was 
gebaseerd op een vierkant formaat, twee lettertypen in 
een vier-koloms stramien en een vast omslag- en band- 
ontwerp. Inmiddels was het mogelijk om op ongestreken 
papier hoogwaardig reproducties te drukken. Het eerste 
deel, Het Bedrijfsfotoboek 1945-1965, Professionalisering 
van fotografen in Nederland (2002), ging over de ge-
schiedenis van het bedrijfsfotoboek. De selectie van de 
te tonen boeken was gebaseerd op de dissertatie van 
Mirelle Thijsen, de auteur van het boek. Met haar wer-
den de pagina’s geselecteerd die in de studio gefotogra-
feerd werden. Ik koos ervoor om die boeken als driedi-
mensionaal object te laten zien en in de keuze van de 
spreads de verhalende opbouw van die boeken te tonen. 
Een tweede uitgave ging over de geschiedenis van de 
documentaire film. Het boek De documentaire film 1945-
1965. De bloei van een filmgenre in Nederland (2004), 
geschreven door Bert Hogenkamp, was chronologisch 
opgebouwd. Per hoofdstuk werd de belangrijkste film uit 
een periode gevisualiseerd door middel van stills, die ik 
bij het Instituut voor Beeld en Geluid selecteerde en zo-
danig in de lay-out probeerde te verwerken dat de films 
in het boek tot leven kwamen [afb p. 52]. 

Andere reeksen

Kröller-Müller Museum: Kröller-Müllerreeks, 1994-1998
Het Kröller-Müller Museum is de enige opdrachtgever 
waarvoor ik acquisitie heb gedaan door in 1993 een brief 
te schrijven aan de toen net benoemde directeur Evert 
van Straaten. Hij wilde een reeks publicaties uitgeven 
over de collectie en het gebouw, de Kröller-Müllerreeks. 
De verkoop van de delen over bekende kunstenaars 
zoals Vincent Van Gogh zou de delen over minder beken-
de kunstenaars betalen, zo was het idee. In de reeks 
figureerden kunstenaars als Joseph Beuys (1994), 
Charley Toorop (1995), Georges Seurat (1994), Theo van 
Doesburg (1994), Anselm Kiefer (1998) en Isaac Israels 
(2000). Daarnaast verscheen een deel over de tekenin-
gencollectie (1996) en een deel met een selectie van 
101 meesterwerken uit de verzameling (1996). 
De boeken varieerden onderling in genre: catalogus, 
geïllusteerd essay of collectieoverzicht. Het ontwerp was 
gebaseerd op een vierkant formaat waar staande en lig-
gende illustraties gelijkwaardig inpasten. Als letter koos 
ik voor de Stone Sans. Met een twee/vier-koloms
stramien was er voldoende variatie mogelijk om deze 
genres te accommoderen. Elk boek verschilde in uitvoe-
ring: een harde band, een softcover, een cahiersteek en 
per uitgave verschillende papiersoorten. Van sommige 
boeken kwamen meerdere taalversies uit.
Het museum bracht de reeks onder bij Drukkerij 
Rosbeek. De kwaliteit van de grootbeelddia’s van het 
museum liet veelal te wensen over voor een goede 
reproductie en het beste resultaat bereikten we door 
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de lithograaf persoonlijk met de werken in depot of op 
zaal te laten kennismaken. Doordat de uitgaves die het 
geld moesten binnenbrengen niet van de grond kwa-
men, stopte de reeks [afb p. 55]. 

Uitgeverij Fragment/uitgeverij Focus: Monografieën van 
Nederlandse fotografen, 1993-2007
Naast de serie monografieën over architecten initieerde 
het Prins Bernhard Cultuurfonds een serie over fotogra-
fen. De redactionele structuur van deze reeks was open 
in tegenstelling tot de architectuurreeks. Er was wel een 
gegeven formaat en een vaste benadering van omslag en 
band, maar er werd gewerkt met wisselende vormgevers. 
Ik maakte de delen over Pieter Oosterhuis,(1993), Jan 
Versnel (1997), Eva Besnyö (2003), Bernard Eilers (2003) 
en Paul de Nooijer (2007). 
De kwaliteit van de reproducties was essentieel. Alles 
werd in het werk gesteld om papier en druk zo opti-
maal mogelijk op de originele fotografie af te stemmen. 
Getracht werd het karakter van het origineel zo getrouw 
mogelijk te vertalen in raster en inkt. Meestal was er al 
een voorselectie van het beeld gemaakt door de auteur. 
Samen bepaalden we de volgorde van de beelden, de 
beeldredactie, aan de hand van verschillende criteria. 
Ook deze monografiereeks was tweetalig, maar de twee 
talen stonden naast elkaar op één pagina. Dat betekent 
minder ruimte op de pagina, lengteverschillen tussen 
de talen, visuele verschillen door de woordopbouw en 
afbrekingen, en soms hiërarchische verschillen. Deze 
puzzel is per monografie steeds anders opgelost 
[afb p. 56]. 
 
Boeken over ontwerpen en voor ontwerpers
Met een aantal architecten uit de monografiereeks heb ik 
nieuwe publicaties gerealiseerd. Voor diverse architecten, 
interieurarchitecten, landschaparchitecten en ontwerpers 
werden monografieën en projectuitgaves gemaakt. In 
samenwerking met de Vrije Universiteit ontstond een 
uitgebreide studie over het ontwerp van luchthaven 
Schiphol (2006). Het initiatief lag bij de ontwerpers/archi-
tecten zelf. Sommige boeken werden via een uitgeverij 
op de markt gebracht. De ontwerpen van deze boeken 
waren varianten op het genre monografie of projectuit-
gave, uiteenlopend van eenvoudige uitgaves met een 
beeldessay ondersteund door documentatie en reflectie 
tot uitgebreide uitgaves met voorstudies, datarepresen-
tatie en meerdere auteurs. Sommige uitgaves kwamen 
tot stand via subsidies maar de meeste werden in eigen 
beheer gefinancierd en waren bedoeld als promotie en 
presentatie.

Enkele boeken uitgelicht

Bruno Ninaber van Eyben, With Compliments, 2002 
Het contact met Bruno Ninaber van Eyben begon 
met een geboortekaartje voor zijn zoon Sam (1981). 
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Kröller-Müllerreeks 1994-1999
4 van 8 delen
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Monografieën van Nederlandse fotografen,1993-2007
4 van 5 delen
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We lagen elkaar meteen en vanaf dat moment begon 
Bruno mij te betrekken bij zijn projecten. Hoogtepunt 
was onze samenwerking voor de Erasmusprijs waarvoor 
hij gevraagd was de versierselen te ontwerpen. Rond 
2000 ontstond bij hem het idee voor een monografie 
over zijn oeuvre. Een grote overzichtstentoonstelling 
stond gepland in het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Bruno werkte samen met Jan Teunen die hem hielp 
met zijn public relations en mede-initiator werd van het 
boek. De gedachte was om enerzijds met documentaire 
fotografie een portret van Bruno’s studio en werkwijze 
te maken en anderzijds via uitgekiende productfoto-
grafie een serie producten te presenteren. Het geheel 
werd verbonden door citaten die de gedachtewereld 
en mentaliteit van de ontwerper communiceerden. Aan 
ontwerp en uitvoering werd oneindig veel aandacht 
besteed. Sommige beslissingen ontstonden door toeval. 
Bij het drukken werd droogstof gebruikt om drukvellen 
snel te laten drogen. Dit bracht Bruno op het idee extra 
droogstof te gebruiken om zo een ruwe laag in het boek 
te brengen als extra tactiliteit [afb p. 59]. 

IJburg, Haveneiland en Rieteilanden, 2002
In hun Manifest voor het alledaagse verklaren ont-
werpers Felix Claus, Frits van Dongen en Ton Schaap, 
initiatiefnemers van dit boek, onder andere: ‘Nederland 
is een walhalla voor iedereen die bij het plannen, ont-
werpen, denken over, financieren, realiseren en inrichten 
van “Bouwen en Wonen” is betrokken. In een duizeling-
wekkend tempo wordt de ruimte gebruikt. De afwerktijd 
waarin concepten worden toegejuicht, gerealiseerd, 
beleefd en vervolgens gesloopt, blijkt steeds weer kor-
ter te kunnen en staat met de sloop van de Bijlmer en 
Osdorp nu op amper dertig jaar. Door die voortdurende 
verandering van criteria is het niet verwonderlijk dat 
overheid en opdrachtgevers terugdeinzen voor een kwa-
litatieve beoordeling van de ontwerpdiscipline.’ Het plan 
voor IJburg dat in dit boek gepresenteerd wordt, is hun 
antwoord hierop: een pleidooi voor kwaliteit en comfort 
voor de lange termijn. 
Het boek is, net als het stedenbouwkundig plan, opgezet 
als een grid waarin verschillende visuele middelen zoals 
beeldstatistiek, tekeningen, illustraties, kaarten, fotogra-
fie en tekst het plan op een gelaagde manier presenteren 
voor een breed publiek. De opzet van het boek werd zelf 
als een stedenbouwkundig ontwerp behandeld door 
eerst een gedetailleerd redactioneel plan te ontwerpen 
en dit in stappen in te vullen. De uitvoering van het boek 
is sober in zwart en goud [afb p. 60].

Luis Baragán, The Eye Embodied, 2005
Begin jaren negentig waren Kim Zwarts, Wiel Arets en 
Wim van den Bergh naar Mexico afgereisd om het werk 
van Luis Baragán te bekijken en in kaart te brengen 
met de wens om deze tot dan toe onbekende architect 
internationaal in een boek te presenteren. We maakten 



58

een basisontwerp in 1993, maar het liep op niets uit: 
geen enkele uitgever had belangstelling. In 2005 lag 
dat helemaal anders. Baragán was inmiddels wereldbe-
roemd. Er was alleen nog geen publicatie verschenen 
waarin alle projecten zorgvuldig waren gedocumenteerd 
en geanalyseerd in tekening en tekst. Van den Berg had 
alle projecten exact in kaart gebracht met tekeningen 
en uitgebreide beschrijvingen. Dit kon gecombineerd 
worden met de foto’s van Kim Zwarts die al die jaren op 
de plank hadden gelegen. Zwarts richtte voor dit boek 
een gelegenheidsuitgeverij op waar wij allen, fotograaf, 
auteur en boekontwerper, in investeerden. We kozen 
voor een groot formaat en een boekontwerp dat zodanig 
was opgezet dat fotografie en tekeningen de beschrijvin-
gen van de projecten in de lopende tekst volgden. Alle 
tekeningen werden op één schaal getoond en situaties 
werden ondersteund door onderleggers van Google 
Maps. Het boek werd een doorslaand succes en was snel 
uitverkocht [afb p. 61].

Wim Quist, de magie van de ratio, 2008
In 2007 liet Kim Zwarts weten dat veel van zijn foto’s 
van het werk van Wim Quist niet gebruikt waren in de 
drie boeken die tot dan waren gepubliceerd door Uit-
geverij 010. Hij vroeg zich af of het interessant zou zijn 
een boek te maken over het totale oeuvre, zodat ook de 
nog niet gebruikte foto’s een kans zouden krijgen. Wim 
Quist reageerde positief, echter na een hartfalen had hij 
wel haast: het boek moest binnen een jaar gerealiseerd 
worden. Wij wilden het boek niet meer via Uitgeverij 010 
maar in eigen beheer uitbrengen. Wel wilden we gebruik 
maken van teksten en tekeningen uit de eerdere boeken. 
We kregen toestemming en gingen aan de slag. Het boek 
Wim Quist, de magie van de ratio werd het lijvigste wat 
ik ooit maakte en dat in een tijdspanne van amper een 
jaar. Het ontwerp werd bewust afwijkend van de eerdere 
drie boeken. Er kwam ruimte voor afbeeldingen in kleur 
en schetsen van de projecten. Wim Quist kwam aan het 
woord in eigen teksten. Een jaar na publicatie ontstond 
echter een controverse met Uitgeverij 010. Het boek 
moest uit de handel genomen worden en er volgde een 
rechtszaak. Daarmee was de glans van het boek verdwe-
nen. Het boek werd, nadat het weer verkrijgbaar was, 
verstuurd naar zoveel mogelijk architectuuropleidingen 
overal ter wereld. Tien jaar later had Quist, die gezond 
en wel en aan het werk was gebleven, nog verschillende 
meubelontwerpen gemaakt: daarover verscheen in 2017 
een laatste boek dat verspreid werd in de privésfeer: 
Wim Quist, Meubelen [afb p. 62].

Schiphol megastructuur, ontwerp in spectaculaire 
eenvoud, 2012
Luchthaven Schiphol kwam voor het eerst aan de orde 
in de monografie over Benthem Crouwel (1992). Het 
enorme project van deze architecten paste daar eigenlijk 
niet in. Met Jannes Linders, fotograaf van het werk van 
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Bruno Ninaber van Eyben, With Compliments, 2002 
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IJburg, Haveneiland en Rieteilanden, 2002
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Luis Baragán, The Eye Embodied, 2005



62

Wim Quist, de magie van de ratio, 2008
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Schiphol megastructuur, ontwerp in spectaculaire eenvoud, 2013
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Benthem Crouwel, maakte ik daarom plannen voor een 
overkoepelend boek over het ontwerp van de luchthaven 
sinds 1967. Eerst kwamen er twee kleine publicaties tot 
stand: Schiphol stad (1998) en Flow, het Schiphol van 
Nel Verschuuren (2007). Toen ons ter ore kwam dat Koos 
Bosma met zijn team aan de Vrije Universiteit al jaren 
bezig was met onderzoek naar de luchthaven, kregen 
onze plannen voor dit overkoepelend boek vaste vorm. 
Het boek benadrukte de uitgekiende visuele verschij-
ningsvorm van de megastructuur Schiphol, die op alle 
schaalniveaus zorgvuldig was uitgewerkt en internatio-
naal weerklank vond. 
Het boek had als doel inzicht te bieden in de ruimtelijke 
principes die aan de megastructuur Schiphol ten grond-
slag liggen. Invalshoek is de analyse van infrastructuur, 
architectuur, interieurdesign en bewegwijzering. Evenals 
Schiphol bevat het boek verschillende lagen en schaal-
niveaus om de megastructuur te ontrafelen: beeldes-
says, interviews, datavisualisaties en tekstessays. 
Het boek werd in twee talen uitgegeven door NAi010 
Uitgevers [afb p. 63]. 

Boeken voor kunstenaars en fotografen
Door de ontmoeting in 1983 met Alexander Lichtveld 
had ik het atelier van de kunstenaar betreden. Ik raakte 
betrokken bij de praktijk en de ideeënwereld van beel-
dende kunst en fotografie. Van de ene ontmoeting kwam 
de andere. Ik realiseerde me dat ik wat kon betekenen, 
als regisseur, intermediair en begeleider van het proces 
van het maken van publicaties. Ik zag dat publicaties 
voor een kunstenaar deuren konden openen. Meestal 
ontstonden ze op initiatief van de kunstenaar zelf. Vaak 
was dat bij een tentoonstelling waar geen publicatie in 
het vooruitzicht was gesteld. Deze publicaties functio-
neerden in de regel als een stand van zaken of duidden 
een bepaald aspect van het oeuvre. 
Een bijzonder type waren de oeuvreboeken voor kun-
stenaars die het eind van hun loopbaan naderden. Het 
atelier lijkt dichtgeslibd, er is behoefte aan overzicht, 
reflectie en ordening. Het boek helpt om tot keuzes te 
komen en inzicht te geven in de ontwikkeling van het 
oeuvre. Dit type publicatie werkte vaak als katalysator 
voor nieuw werk, nieuwe opdrachten, tentoonstellingen 
en het vinden van de juiste bestemming voor de werken 
uit het atelier. 
Met uitgevers en fotografen maakte ik verschillende 
genres fotoboeken, zoals het documentaire fotoboek, 
het kunstfotoboek en de monografie.

Enkele boeken uitgelicht

Voyage botanique, Paul den Hollander, 1997
Paul den Hollander is tuinman en fotograaf. Hij was 
bekend geworden met zijn boek Paul den Hollander, 
Moments in Time (1982) en werkte aan verschillende 
projecten en opdrachten. 
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Een van zijn projecten betrof verlaten mijnen in België. 
Het boek dat we er samen over maakten, Paul den 
Hollander, Les pyramides du Nord (1992), was van een 
grote precisie en schoonheid. Het onderwerp was de 
ondergrondse aanwezigheid van de mens die langzaam 
door de aarde opgeslokt werd, een persoonlijk state-
ment. Dat statement werd verhevigd in het boek Voyage 
botanique, Paul den Hollander (1997) waarvoor Paul 
in verschillende collecties in Europa oude botanische 
boeken fotografeerde. De ingeplakte bloemen en planten 
kwijnen door de tijd langzaam weg. Het werd ons beste 
werk, bekroond met de Kees Schererprijs in 1999. Pauls 
werkwijze bij het opzetten en uitwerken van beide boe-
ken was uitermate gedegen. De boeken werden in eigen 
beheer gefinancierd en uitgegeven in meerdere taalver-
sies en vonden vooral afzet in Zuid-Europa, waar Pauls 
werk gewaardeerd werd [afb p. 67].

Marc Mulders, Splinters en gras, 1997
In 1996 ontmoette ik Marc bij Galerie Akinci in 
Amsterdam. Er zou een boekje verschijnen bij een ten-
toonstelling. Hij liet een eigengemaakte dummy zien op 
Hema-kladblokpapier met handgeschreven teksten en 
gescheurde foto’s. Hoe dit om te vormen tot drukwerk 
zonder dat de rauwe intensiteit van de dummy verloren 
zou gaan? Er ontstond een periode van intense samen-
werking met meerdere uitgaves op initiatief van Marc. 
De ontmoeting met het werk en de maker was enerzijds 
een thuiskomen in mijn geboorteprovincie Brabant met 
zijn katholieke cultuur en anderzijds een confrontatie met 
zijn werk, werkwijze en gedrevenheid. Ondanks onze 
verschillende achtergronden voelden we elkaar goed 
aan. We werkten aan publicaties door op de vloer van 
zijn atelier op gesneden vellen beeld- en tekstmateriaal 
uit te leggen om zo de potentie van mogelijke inhou-
den tot ons door te laten dringen en te bediscussiëren. 
Met dummy’s werden de mogelijkheden van papier en 
bindwijze verkend. Zo kreeg elk boek zijn eigen karakter 
binnen de ontwikkeling van ons beider oeuvre van dat 
moment. De acht overpeinzingen van Jaap Goedege-
buure worden in Splinters en Gras geplaatst over acht 
katernen geel-oranje gekleurd papier die gevouwen 
zijn om beeldkaternen op wit papier met fotowerken en 
schilderijen. De cadans is bedoeld om het kijken en erva-
ren van het intense, haast religieuze werk, te verhevigen. 
Splinters en gras verscheen bij een tentoonstelling bij 
de Gasunie in Groningen en werd in twee taalversies in 
eigen beheer uitgegeven [afb p. 68].

Loes van der Horst, De getekende ruimte, 2005
In 2003 vroeg Loes van der Horst, toen 84 jaar oud, of ik 
haar wilde helpen een stapel grote tekeningen te schif-
ten. Ze wilde haar atelier sluiten en kon niet beslissen 
welke tekeningen zouden moeten blijven. De vraag was 
überhaupt wat er met al haar werk in het atelier moest 
gaan gebeuren. Ik stelde voor om een eenvoudige 
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‘verkoop’-catalogus te maken en die te verspreiden on-
der verzamelaars en musea om belangstelling te wek-
ken. Loes vroeg Max van Rooy om een tekstbijdrage en 
voordat we het wisten lag er een heuse catalogus, die tot 
onze verbazing resulteerde in een groot overzicht van de 
tekeningen in Rijksmuseum Twente en een aantal nieu-
we opdrachten. Uiteindelijk verliet Loes het atelier pas 
jaren later en werd het werk uit het atelier, tot haar grote 
vreugde, verdeeld over het Stedelijk Museum Amster-
dam en het Kröller-Müller Museum te Otterlo. De cata-
logus bestaat uit gevouwen A3-vellen, eenzijdig bedrukt 
en gebonden met een eenvoudige lijmstrook waardoor 
het geheel de zachtheid, soberheid en ruimtelijkheid van 
de tekeningen versterkt [afb p. 69].

Beppe Kessler, Onderweg | On the Way, 2009
In Loods 6 in Amsterdam had Beppe Kessler een mooi 
atelier met uitzicht over het IJ. Ik ontmoette haar daar 
in 1992. Ze vertelde me dat ze stoffen ontwierp voor de 
industrie en daarnaast sieraden en vrij werk maakte. Een 
publicatie was nodig om te laten zien waar het werk op 
dat moment stond. Er ontstond een indringende samen-
werking waarbij we continu in gesprek waren en elke 
beslissing op een goudschaal wogen. De oplage was 
beperkt omdat het idee opkwam om te kijken hoe we 
een persoonlijke handtekening aan het drukwerk konden 
toevoegen waardoor elk exemplaar uniek werd. Dat von-
den we in een individuele bewerking van schutbladen en 
band. Deze manier van samenwerken en deze persoon-
lijke signatuur heeft zich doorgezet in alle publicaties die 
we daarna maakten. Haar poëtische werk beweegt zich 
tussen expressiviteit en ingetogenheid die op een subtie-
le wijze worden gematerialiseerd. Het boek functioneert 
als verlengstuk van haar werk. Steeds probeerden we 
haar wereld op zo tactiel mogelijke wijze te presenteren. 
In Onderweg | On the Way zijn de boeken op de snijvlak-
ken elk verschillend ingezaagd met een bandzaag. De 
omslagen zijn gesigneerd en genummerd. Drie katernen 
met teksten van K. Schippers zijn gedrukt op dun papier 
en symmetrisch verdeeld binnen een beeldessay van 
het werk. Het werk, dat vaak op geometrische vormen is 
gebaseerd, wordt getoond in een vierkant formaat in een 
vierkant grid [afb p. 70]. 

Typografie in architectuur 
1998-heden

De reeks monografieën van Nederlandse architecten 
vormde het begin van een volgende ontwikkeling. 
Architecten uit de reeks vroegen zich af of ik ook wat 
kon betekenen in hun gebouwen. De eerste die met deze 
vraag kwam was Wim Quist. Zijn opdrachtgevers Theo 
en Lida Scholten hadden een beeldencollectie en wilden 
daar een museum voor bouwen. Dat werd het Museum 
Beelden aan Zee, in 1994 ontworpen als een kazemat in 
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Voyage Botanique, Paul den Hollander, 1997
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Marc Mulders, Splinters en gras, 1997
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Loes van der Horst, De getekende ruimte, 2005
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Beppe Kessler, Onderweg | On the Way, 2008



71

de duinen onder het paviljoen Von Wied in Schevenin-
gen. Aan de achterzijde van het gebouw had Quist een 
glaswand ontworpen als afscheiding tussen de voor-
ruimte van het museum en het paviljoen. De wand kreeg 
de naam ‘De Transparant’ [afb p. 73]. Theo Scholten had 
goede contacten met het Letterkundig Museum en kreeg 
het voor elkaar zestien schrijvers en dichters een tekst 
te laten maken geïnspireerd op het gebouw, de collectie 
en de ligging aan zee. Deze teksten werden door middel 
van emaillering en zandstraling op de glazen wand aan-
gebracht (1998). 
Scholten had duidelijke ideeën over de communicatie 
van zijn museum en betrok Wim Quist en mij daarbij. 
We maakten onder andere een boek over de museumar-
chitectuur waarin Scholten een bijdrage schreef over het 
opdrachtgeverschap. Ook wilde hij het museum, dat in 
de duinen verscholen lag, beter zichtbaar maken vanaf 
het strand. Er volgde in 2007 een stormvaste buitenbe-
lettering die vanaf de vloedlijn zichtbaar is [afb p. 74]. 
Een ambitieus plan om het thema ‘Europa en cultuur’ 
te verbeelden op de wanden rondom het duin met het 
museum, ging uiteindelijk niet door vanwege het over-
lijden van Scholten. 
De scheepswerf Van der Giessen-de Noord in Capelle 
aan de IJssel heeft de grootste scheepbouwloods van 
Europa. Daarvoor had Quist het bouwkundig ontwerp 
gemaakt. De werf wilde graag zijn naam op de loods, 
zodanig dat die vanaf de Van Brienenoordbrug te lezen 
viel. De belettering werd daardoor letterlijk huizenhoog. 
De vervolgvraag betrof het ontwerp van een bewegwijze-
ring voor het hele terrein, maar omdat de scheepsbouw 
in een dip raakte ging dat niet door [afb p. 75]. 
Quist stelde me in 1995 voor bij het nieuwe Cobra 
Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, aanvanke-
lijk voor een belettering van het gebouw maar dat werd 
al snel de totale identiteit, de belettering en de beweg-
wijzering. Het gebouw ligt goed gepositioneerd op de 
kop van het nieuwe stadshart van Amstelveen. Er zijn 
grote buitenwanden van baksteen. De belettering bestaat 
uit simpele roestvrijstalen letters die ruim voor de gevel 
zweven zodat de schaduw de intermediair is tussen wand 
en letter. Ze zijn zó geplaatst dat ze vanuit het stadscen-
trum en vanaf de weg zichtbaar zijn [afb p. 76].

Naast Wim Quist betrokken ook andere architecten uit 
de reeks me bij hun projecten, onder wie Koen van 
Velsen, Jan Benthem en Mels Crouwel. Met Van Velsen 
werkte ik aan een belettering voor het ontvangstgebouw 
van Paleis het Loo (2011) en een gevelontwerp voor zijn 
gerenoveerde bioscoop in Rotterdam (2018). Benthem 
Crouwel had een gigantische nieuwe bagagedistributie-
hal gebouwd aan de landzijde van Schiphol waar ik een 
grafische abstractie van het bagageverwerkingsproces 
vormgaf, die door middel van emaillering op de 250 
meter lange glasgevel werd aangebracht (2004).
Andere architecten buiten de reeks kwamen langszij 
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zoals Felix Claus, die me allerlei opgaves voor publie-
ke gebouwen van brandweerkazerne tot stadhuis, van 
laboratorium tot kerk, toevertrouwde. Hij vroeg in 1998 
of ik mee wilde gaan met een groepsreis van architec-
ten, landschapsarchitecten, stedenbouwers en opdracht-
gevers naar Japan. Dat bleek een uitstekende manier 
om nieuwe mensen te leren kennen van wie sommigen 
opdrachtgevers werden. Het is dan ook niet bij deze reis 
gebleven. Ik voelde me direct thuis in de collegiale sfeer 
en kreeg bewondering voor hun nieuwsgierigheid en 
reislust. In de reflecties op alles wat we zagen en met 
elkaar deelden merkte ik belangstelling en respect voor 
mijn discipline. 
Het nieuwe werkgebied, dat ik ‘typografie in architec-
tuur’ noem, ontwikkelde zich snel vanaf 2000 en com-
penseerde de teruggelopen boekverzorging. Opdracht-
gevers in de museale en uitgeverswereld begonnen weg 
te vallen, langdurige verbintenissen maakten plaats voor 
incidentele. Met de architecten gebeurde het omgekeer-
de: er ontstonden langdurige vormen van samenwer-
king.

In de gebouwde omgeving heb je als grafisch ontwer-
per te maken met een ruimtelijke context. Een grafische 
of typografische bijdrage is een nieuwe betekenislaag. 
Hoewel ik gewend ben te denken vanuit taal, typografie, 
redactie, leesbaarheid en identiteit, was het lezen in de 
gebouwde omgeving voor mij nieuw: het lezen in bewe-
ging, lezen op (grote) afstand, lezen bij dag en bij nacht. 
Letters worden ruimtelijke vormen en materie. Typo-
grafie in architectuur is op verschillende schaalniveaus 
inzetbaar. Het kan in het exterieur en in het interieur 
drager van identiteit en oriëntatie zijn, functies en routes 
verduidelijken. Belangrijk in het ontwerp is het juiste 
evenwicht tussen functionaliteit, expressie en betekenis. 
De projecten waaraan ik werkte betreffen over het alge-
meen nieuwbouw of herbestemming/restauratie of een 
combinatie hiervan. Typologieën lopen sterk uiteen: een 
laboratorium is wat anders dan een kerk. De materialise-
ring van de architectuur beïnvloedt het ontwerp: staal en 
glas is een andere wereld dan natuur- en baksteen.
Ik had voor het eerst kennis gemaakt met typografie in 
en om gebouwen in Engeland. Daar vielen beletterin-
gen van gebouwen en in de openbare ruimte op door 
hun kwaliteit. In Reading stond het boek van Nicolette 
Gray, Lettering on Buildings (1960) centraal, geflankeerd 
door Alan Bartram, Lettering on Architecture (1975) en 
Jock Kinneir, Words and Buildings (1980). Verder kwam 
de Londense Underground in de colleges aan bod via 
Edward Johnston en de befaamde plattegrond van Harry 
Beck, evenals de bewegwijzering van de Britse wegen 
van Jock Kinneir en Margaret Calvert. Bij Total Design 
was een rijke geschiedenis aanwezig van grote beweg-
wijzeringsprojecten zoals die van Schiphol in 1967. 
Paul Mijksenaar deed daar in de jaren tachtig zijn invloed 
gelden als expert in wayfinding. 
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De Transparant, Museum Beelden aan Zee, Scheveningen, 1998
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Museum Beelden aan Zee, Scheveningen, 2007
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Scheepswerf Van der Giessen-de Noord, Capelle aan de IJssel, 1998-2000
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Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen, 1995
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Een ander aandachtsgebied is de beeldende kunst. In 
kunstwerken heeft taal een steeds grotere rol gekregen, 
niet alleen in hedendaagse kunstwerken in de musea-
le ruimte, zoals van Richard Long of Lawrence Wiener, 
maar ook in de openbare ruimte. Het is interessant om 
te zien hoe kunstenaars met woorden en letters om-
gaan en wat deze woorden doen met hun omgeving 
zoals bijvoorbeeld het dynamische kunstwerk van Jenny 
Holzer op Schiphol en dat van Remy Zaugg op de Nelson 
Mandela- brug in Arnhem. Ze brengen poëzie in de open-
bare ruimte en scheppen een eigen wereld los van de 
private en publieke mededelingen in diezelfde ruimte. 

Enkele projecten uitgelicht

Kerk, 2006
Omdat Schiphol wilde uitbreiden moest een kerk afge-
broken worden en werd een nieuwe kerk aangeboden 
aan de kerkgemeente even verderop in Rijsenhout. Het 
monolithisch ontwerp van architect Felix Claus bestond 
uit drie aaneengesmede volumes en een toren. Hij vroeg 
me ‘om er een kerk van te maken’. Uit onderzoek naar 
christelijke symboliek kwam het vroegste christelijke 
teken bovendrijven: het chi-rho-symbool. Hieruit volgde 
een ontwerp van een ‘staf’ met het chi-rhoteken aan het 
uiteinde. Van deze staf maakte ik samen met beeldend 
kunstenaar Peter Otto een wasmodel. Het model viel in 
goede aarde bij de architecten en de kerkgemeente en 
Otto werkte deze ’staf van Mozes’, zoals hij door de ge-
meenteleden genoemd werd, uit tot een 4,5 meter hoge 
bronzen object op de kerktoren. Het wasmodel werd in 
brons uitgevoerd en dient als symbool op de avond-
maalstafel [afb p. 79].

Hermitage Amsterdam, 2009
De Hermitage in Amsterdam opende in 2009 in het 
voormalige bejaardentehuis Amstelhof, gerenoveerd 
door Hans van Heeswijk architecten. Dat gebouw kreeg 
een museale functie als dependance van de Hermitage 
Sint Petersburg en transformeerde van een gesloten, 
in zichzelf gekeerd gebouw tot een uitnodigend publiek 
gebouw. Evelyne Merkx van interieurarchitectenbureau 
Merkx+Girod betrok me bij de bewegwijzering. Het ge-
bouw heeft twee vleugels met grote, halvormige ruimtes 
met kabinetten aan weerszijden, bedoeld voor tentoon-
stellingen. De eenvoudige plattegrond van het oorspron-
kelijke gebouw bleef behouden en bepaalde de vaste 
routes door het gebouw. De vaste bewegwijzering was 
zo ontworpen dat ze visueel versmolt met het gebouw 
door witte zwevende panelen in een overwegend wit 
interieur. De letter werd de Gotham in twee gewichten. 
Peter Verheul tekende een set pictogrammen die uitge-
spaard werden uit de zwevende panelen, alles geheel 
wit in wit uitgevoerd, een spel van licht en schaduw 
[afb p. 80]. 
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Gebouwen aan de Oude Turfmarkt van de Universiteit 
van Amsterdam, 2007-2009
Via Mathieu Lommen, conservator bij de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, kwam ik 
in contact met het bouwbureau van de universiteit. Voor 
de gebouwen aan de Oude Turfmarkt, de meest promi-
nente gevels van de universiteit in de binnenstad, was 
belettering nodig. Het betrof een drietal monumenten uit 
verschillende perioden waar de Bijzondere Collecties en 
het Allard Pierson Museum zich gevestigd hadden. Om 
in dit beschermde stadsgezicht een prominente belette-
ring aan te brengen lag gevoelig. Al snel kwam vanuit 
het bouwbureau een vervolgvraag om alle gebouwen 
van de UvA te bekijken en te onderzoeken of een univer-
seel ontwerp mogelijk was. De universiteit is gevestigd 
in drie stadsdelen die flink van elkaar verschillen: de 
historische binnenstad, het Roeterseiland en de Water-
graafsmeer. Het masterplan (i.s.m. met Erik Slothouber) 
anticipeerde op de verschillende tijdsperiodes en schaal-
niveaus van deze stadsdelen, de variëteit van typen 
gebouwen en ingangen, de zichtlijnen en de ruimtelijke 
parameters in de verschillende omgevingen. De belette-
ring aan de Oude Turfmarkt werd uitgevoerd. Het mas-
terplan voor de gehele universiteit sneuvelde door een 
wisseling van het college van bestuur [afb p. 81]. 

Kromhout Kazerne, 2011
In het nieuwe millennium werden publiek-private projec-
ten (PPS) de norm voor grote publieke projecten van de 
Rijksoverheid. PPS is een samenwerkingsvorm tussen 
een overheid en één of meer private ondernemingen. 
Consortia schrijven in op projecten: het beste voorstel 
krijgt het project toegekend. Dit betekent dat alle ele-
menten van gebouw tot landschap en dus ook de be-
wegwijzering al zijn ontworpen, begroot, uitgewerkt en 
vastgelegd voordat het project is toegekend en voor er 
ook maar één spade de grond in gaat. De oude Krom-
hout Kazerne in Utrecht werd in 2011 bestemd tot nieuw 
hoofdkwartier van Defensie en zou worden afgebroken. 
Verschillende consortia schreven in. Op het grote terrein 
stelde het consortium, waar Meyer en Van Schooten 
architecten deel van uitmaakte, verschillende gebouwen 
voor die strak in gelid gegroepeerd werden in een land-
schappelijk plan van Karres en Brands. We besloten de 
gebouwen te coderen, niet ongebruikelijk in het voca-
bulaire van Defensie. Mijn interventie was deze codes in 
letters en cijfers aan de gebouwen te hangen als militai-
re onderscheidingen en uit te voeren in hoogglans-staal. 
De stalen letters bleken de omgeving te weerspiegelen 
waardoor de codes tegelijkertijd gecamoufleerd werden 
[afb p. 82]. 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, 2014
Het Mauritshuis in Den Haag werd na de renovatie 
van architect Hans van Heeswijk en interieurarchitect 
Stephanie Gieles een samenstelling van drie gebouwen 
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Kerk, Rijsenhout, 2006
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Hermitage Amsterdam, 2009
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Gebouwen aan de Oude Turfmarkt van de Universiteit van Amsterdam, belettering Bijzondere Collecties, 2007-2010
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Kromhout Kazerne, Utrecht, 2011
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Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag, 2014
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uit verschillende periodes (17de, 19de en 21ste eeuw). 
De opgave voor de bewegwijzering was: deze delen 
zodanig met elkaar te verbinden dat het totaal door de 
bezoeker als één gebouw zou worden ervaren. De schil-
derijencollectie is het hart van het Mauritshuis. Ik nam 
deze collectie als vertrekpunt voor de keus van de letter 
en de uitvoering. Zo stuitte ik op de Renard van Fred 
Smeijers, die gebaseerd is op de 16de-eeuwse lettervor-
men naar ontwerp van Hendrick van der Keere. De ge-
dachte ontstond om de letters middels sjablonen direct 
op wanden te schilderen. Geschilderde letters krijgen 
massa en een eigen uitdrukking. Zo konden de sterk in 
ruimte, karakter en detaillering verschillende bouwdelen 
met elkaar verbonden worden. Voor de tweetaligheid 
werden de kleuren goud en zwart gebruikt waarbij het 
zwart een mengkleur is van ultramarijn en omber.
Het oorspronkelijke stadspaleis was nooit beletterd ge-
weest tot in de jaren tachtig de naam Mauritshuis in ka-
pitalen op het fries aan de achtergevel verscheen. Deze 
belettering was wat plompverloren maar werkte voor de 
communicatie van het museum heel goed. Het stadpa-
leis was na de renovatie geschilderd in de oorspronkelij-
ke kleurstelling waardoor het mogelijk werd een belette-
ring in bladgoud uit te voeren. Door zowel het fries van 
de voorgevel en de achtergevel te gebruiken ontstond 
eenheid en aan beide zijden: een voorname presentie en 
herkenning in de stad [afb p. 83].

Instelling, mentaliteit, ethiek en taakopvatting 

Ontwerper zijn is voor mij een roeping, net als voor mijn 
vader die arts was. Bij hem stond de patiënt centraal, bij 
mij de opdrachtgever. Ik zie mijzelf als intermediair voor 
de opdrachtgever, niet alleen met zijn publiek maar ook 
met de industrie. De ontwerper bemiddelt tussen de in-
tenties van de opdrachtgever als auteur en haar publiek 
als lezer. Ik sta open en ben nieuwsgierig naar de wereld 
van beiden. 
De opdrachtgever maakt mijn vak mogelijk, de indus-
trie is de maker van het werkelijke eindresultaat. Onder 
industrie versta ik met name de grafische industrie. Ik 
profiteerde van de uitstekende verhoudingen tussen 
deze industrie en ontwerpers die in de vorige eeuw 
waren opgebouwd en waar, door respect en vertrou-
wen, een wereld aan mogelijkheden bestaat vanuit een 
wederzijds begrepen besef voor kwaliteit. 
Opdrachtgevers en hun opdrachten heb ik altijd gepro-
beerd op de inhoud te benaderen. Ideaal zijn opdracht-
gevers die goed hebben nagedacht over wat ze willen, 
die waardering hebben voor de ontwerper en het ont-
werpproces en open staan voor uitwisseling. Samenwer-
ken wordt daardoor avontuurlijk en productief. 

Elke opdracht brengt een nieuwe context met zich mee 
en vraagt om onderzoek. Het je telkens verdiepen in 
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informatie van uiteenlopende aard, werken op verschil-
lende abstractieniveaus en werken met andere discipli-
nes, maken het vak spannend en verrijkend. Tegelijker-
tijd is ontwerpen een praktische aangelegenheid, het 
gaat om echte dingen realiseren in de echte wereld. 

Mijn praktijk als zelfstandig ontwerper is ontstaan door 
het netwerk dat ik van meet af aan kon opbouwen. Van 
de ene ontmoeting kwam de andere, steeds leidden 
relaties en connecties op een vanzelfsprekende manier 
tot nieuwe opdrachten. Ik heb gemerkt dat ik me op mijn 
gemak voel als ik solitair opereer. Wel zoek ik, wanneer 
dat opportuun is, samenwerking met anderen. Ik heb 
eens een werknemer in dienst gehad maar de verant-
woordelijkheid die dat met zich meebracht benauwde 
me. Stagiairs probeerde ik dezelfde kansen te bieden die 
ik heb gekregen. Met sommigen van hen werk ik nog 
steeds samen. 

Met typografie heb ik de meeste affiniteit. Ik zie typogra-
fie als de ‘ritmesectie’ van de grafische vormgeving. Bij 
elke ontwerpopgave is tekst het vertrekpunt. Typografie 
is bepalend voor het grafisch ontwerp. Typografie vormt 
de basis van het ontwerp, de letter is leidend, ook al is 
het maar een enkel woord. Welke letter brengt het best 
de gedachte over? Kleur, vorm, beeld en materialisatie 
volgen daarna. 
Ik ben schatplichtig aan zowel de traditie van de klassie-
ke als de moderne typografie. De moderne typografie 
heeft in mijn werk de overhand, echter wel vanuit het 
fundament van mijn Haagse training van wegen en 
kijken die nodig is om tot fijnzinnige klassieke typografie 
te komen. 
De waardigheid, voornaamheid en schoonheid die ik in 
de klassieke typografie aantref probeer ik te combineren 
met de orde, helderheid en ruimtelijkheid van de mo-
derne typografie. In de moderne typografie heeft het wit 
een dynamische rol. In de klassieke typografie is de as 
bepalend. Het wit is daar statischer en werkt meer als 
een kader, als bescherming of isolering. Wat me aan-
spreekt in beide tradities is dat met weinig veel bereikt 
kan worden. Daarom probeer ik bij elke opgave met mi-
nimale middelen de juiste toon te treffen in het besef dat 
rust door eenvoud concentratie en helderheid afdwingt. 
Die rust ontstaat wanneer alle elementen in een ontwerp 
optimaal met elkaar in balans zijn gebracht. 
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Bijschriften

9
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag
Optische grammaticale studie, 
thema winter, tweede studiejaar, 
1975 
Formaat 24×24 cm 
Materiaal acrylverf op papier

11
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag
Eindexamen fotografie, thema 
Deltawerken, vierde studiejaar, 1977
Formaat 40×30 cm
Materiaal C-papier 

17
CLB Vademecum Diagnostisch 
onderzoek, 1990 
Centraal Laboratorium voor de 
Bloedtransfusiedienst, Amsterdam 
Fotografie Peter Marcuse
Formaat 14,8×21 cm
Letter Gill
Druk Van Soest, Amsterdam 

18
Piet Zwart en het gezicht van 
Bruynzeel’s poltodenindustrie, 1983 
Museum Boijmans-van Beuningen, 
Rotterdam 
Tekst Frederike Huygen
Formaat 21×29,7 cm
Letter Futura
Druk Stadsdrukkerij, Rotterdam 

22
Alexander Lichtveld, 1984
Tekst Judith Cahen
Fotografie Tjeerd Frederikse
Formaat 28×28 cm
Letter Gill
Druk Mart. Spruijt, Amsterdam 

23
Geboortekaartje Jantine Homan, 1983
Formaat 17,5×29 cm
Papier Uriu
Letter Gill
Druk Mart. Spruijt, Amsterdam

25
Postzegels Monumenten van bedrijf 
en techniek, 1987
Letter Univers
Druk Joh. Enschedé en Zonen, 
Haarlem 

27
Markus Lupertz, Schilderijen/Bilder 
1973-1987, 1986
Museum Boymans-van Beuningen, 
Rotterdam
i.s.m. Mart. Warmerdam
Formaat 20×27 cm
Letter Garamond
Druk Rosbeek, Nuth 

29
Geert Lap, De gedraaide vorm, 
The Trown Form, 1989
Museum Boymans-van Beuningen, 
Rotterdam
i.s.m. Mart. Warmerdam
Formaat 20×27 cm
Letter Futura
Druk Rosbeek, Nuth 

31
Frans Erens, Dansen en Rhytmen, 
Rosbeek 28, 1989
Drukkerij Rosbeek, Nuth
i.s.m. Mart. Warmerdam
Formaat 19,8×19,8 cm

Letter Baskerville en Univers
Druk Rosbeek, Nuth
 
33
Identiteiten
Bond van Nederlandse Architecten 
BNA, 1991
Theater Instituut, 1992
Collectie Instituut Nederland, 1993
Stichting Praemium Erasmianum, 1995 

34
Postzegels Nederland en het water, 
2003
Letter Akzidenz
Druk House of Questa, Londen (VK) 

35
NRC Handelsblad M, maart 1999
Formaat 23×29 cm
Letter Lexicon
Druk Habo Da Costa, Vianen 

39
Monografieën van Nederlandse 
architecten
4 van 15 delen
Wim Quist, architect, 1989
Tekst Auke van der Woud
Fotografie Kim Zwarts
Alexander Bodon, architect, 1990
Tekst Maarten Kloos
Fotografie Jan Versnel
Benthem Crouwel, architecten, 1992
Tekst Vincent van Rossem
Fotografie Jannes Linders
Koen van Velsen, architect, 1995
Tekst Janny Rodermond
Fotografie Michel Boesveld
Uitgeverij 010, Rotterdam 
Formaat 25×26,5 cm
Letter Frutiger
Druk Rosbeek, Nuth / Snoeck Ducaju, 
Gent / Mart. Spruijt, Amsterdam 

44
Monografieën van Nederlandse 
architecten
Ontwerp boekensteun Erik Slothouber 

47
Friso Kramer, industrieel ontwerper, 
1991
Uitgeverij 010, Rotterdam 
Tekst Rainer Bullhorst, Rudolphine 
Eggink
Fotografie Jan Versnel
Formaat 21×29,7 cm
Letter Univers
Druk Rosbeek, Nuth

48
The Complete Rietveld furniture, 1993 
Uitgeverij 010, Rotterdam
Tekst Peter Vöge
Formaat 21×29,7 cm
Letter Univers
Druk Snoeck Ducaju, Gent 

49
De kunstwerken van Rijkswaterstaat, 
1993 
Uitgeverij 010, Rotterdam
Tekst Koos Bosma
Fotografie Kim Zwarts
Formaat 30×24 cm
Letter Mecanoo
Druk Veenman, Wageningen 

51
Rijksgebouwen
4 van 12 delen
Paleis van Justitie, ‘s-Hertogenbosch, 
1998
Tekst Charles Vandenhove ea 
Fotografie Kim Zwarts
Kunst in de bajes, 1997
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Tekst Jan IJzendoorn, Wytze Patijn
Ministerie van Economische Zaken, 
1990
Tekst Vincent van Rossem ea
Fotografie Studio Joop van Reeken
Ministerie van VROM, 1992 
Tekst Vincent van Rossem ea 
Fotografie Studio Joop van Reeken
Uitgeverij 010, Rotterdam
Formaat 21×29,7 cm
Letter Helvetica 
i.s.m. Robbert Zweegman
Druk Rosbeek, Nuth 

52
Beeldcultuur in Nederland
2 delen
De Documentaire Film, de bloei van 
het filmgenre in Nederland, 2004
Tekst Bert Hogenkamp
Het Bedrijfsfotoboek, professionali-
sering van fotografen in Nederland, 
2002 
Tekst Mirelle Thijsen
Uitgeverij 010, Rotterdam 
Formaat 24×24 cm 
Letter Baskerville en Univers
Druk Rosbeek, Nuth / Die Keure, Gent 

55
Kröller-Müllerreeks
4 van 8 delen
Silhouet van Seurat, 1994
Tekst Bram Hammacher
Charley Toorop, werken in de 
verzameling van het Kröller-Müller 
Museum, 1995
Tekst Jaap Bremer
Theo van Doesburg, constructeur van 
het nieuwe leven, 1994
Tekst Evert van Straaten
Joseph Beuys, Strassenbahn-
haltestelle, 1994
Tekst Rieja Brauns
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Formaat 21×22,5 cm
Letter Stone Sans
Druk Rosbeek, Nuth 

56
Monografieën van Nederlandse 
fotografen
4 van 5 delen
Pieter Oosterhuis 1816-1885, 1993
Tekst Anneke van Veen
Bernard Eilers, 1878-1951, 2003 
Tekst Anneke van Veen
Jan Versnel, 1997
Tekst Maarten Kloos, Solange de Boer
Eva Besnyö, 1999
Tekst Willem Diepraam
Uitgeverij Fragment, Amsterdam
Uitgeverij Focus, Haarlem
Formaat 24×32 cm
Letter Plantijn [Oosterhuis], Bodoni en 
Akzidenz [Eilers], Univers [Versnel], 
Gill [Besnyö] 
Druk Mart. Spruijt, Amsterdam / Boom 
Planeta, Haarlem 

59
Bruno Ninaber van Eyben, 
With Compliments, 2002 
Uitgeverij 010, Rotterdam
Tekst Wim Crouwel, Ed van Hinte
Fotografie Stefan Blume, Gerrit
Schreurs
Formaat 20×26 cm
Letter Futura
Druk Rosbeek, Nuth 

60
IJburg, Haveneiland en Rieteilanden, 
2002
Uitgeverij 010, Rotterdam
Tekst Felix Claus, Ton Schaap, 
Frits van Dongen, Hans Ibelings

Formaat 27×27 cm
Letter Helvetica
Druk Mart. Spruijt, Amsterdam
 
61
Luis Baragán, The Eye Embodied, 
2005
Uitgeverij PPP Publishers, Maastricht
Tekst Wim van den Bergh
Fotografie Kim Zwarts
Formaat 38×30 cm
Letter Univers
Druk Hellendoorn, Bad Bentheim (D) 

62
Wim Quist, de magie van de ratio, 
2008
Uitgeverij PPP Publishers, Maastricht
Tekst Wim Quist, Auke van der Woud
Fotografie Kim Zwarts
Formaat 24×30 cm
Letter Univers
Druk Mart. Spruijt, Amsterdam

63
Schiphol megastructuur, ontwerp in 
spectaculaire eenvoud, 2013
NAi010 Uitgevers, Rotterdam
Tekst Koos Bosma ea
Fotografie Jannes Linders
Formaat 33×26 cm
Letter Frutiger
Druk NPN, Breda 

67
Voyage botanique, 
Paul den Hollander, 1997
Formaat 30×30 cm
Letter Ehrhardt
Druk Rosbeek, Nuth 

68
Marc Mulders, Splinters en gras, 1997
Formaat 24×30 cm
Letter Scala
Druk Rosbeek, Nuth 

69
Loes van der Horst, De getekende 
ruimte, 2005
Formaat 21×29,7cm
Letter Gill
Druk Rosbeek, Nuth 

70
Beppe Kessler, Onderweg | 
On the Way, 2016
Tekst K. Schippers
Fotografie Thijs Quispel,
Beppe Kessler
Formaat 19,8×19,8 cm
Letter Gill
Druk LenoirSchuring, Amsterdam

73
De Transparant, Museum Beelden aan 
Zee, Scheveningen, 1998
i.s.m. Wim Quist, Amsterdam
Uitvoering glasemaille, zeefdruk
Letter Univers
Productie Steinfort, Leeuwarden

74
Museum Beelden aan Zee, 
Scheveningen, 2007
i.s.m. Wim Quist, Amsterdam
Uitvoering roestvrij staal
Letter Gill, aanpassing Peter Verheul
Productie Van Dijk’s Apparaten-
fabriek, Linschoten 

75
Scheepswerf Van der Giessen-
de Noord, Capelle aan de IJssel, 
1998-2000
i.s.m. Wim Quist, Amsterdam
Fotografie Vincent Mentzel



89

Uitvoering roestvrij staal
Letter Frutiger 

79
Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Amstelveen, 1995
i.s.m. Wim Quist, Amsterdam
Fotografie Kim Zwarts
Uitvoering roestvrij staal
Letter Gill 

79
Kerk, Rijsenhout, 2006
i.s.m. Claus en Kaan architecten, 
Amsterdam en Peter Otto
Fotografie Kim Zwarts
Uitvoering brons
Productie Bronsgieterij Kemner, Cuijk 

80
Hermitage Amsterdam, 2009
i.s.m. Merkx en Girod interieurarchi-
tecten en Hans van Heeswijk architec-
ten, Amsterdam
Fotografie Kim Zwarts
Uitvoering kunststof
Letter Gotham
Pictogrammen Peter Verheul
Productie Riwi Collotype, Amsterdam 

81
Gebouwen aan de Oude Turfmarkt 
van de Universiteit van Amsterdam, 
belettering Bijzondere Collecties, 
2007-2010
i.s.m. Erik Slothouber
Fotografie Kim Zwarts
Uitvoering roestvrij staal
Letter Garamond, aanpassing 
Peter Verheul
Productie Knook Metaal, Purmerend

82
Kromhout Kazerne, Utrecht, 2011
i.s.m. Meyer en Van Schooten 
architecten, Amsterdam
Fotografie Jannes Linders
Uitvoering kunststof en roestvrij staal
Letter Gotham
Productie Reclaspits, Wormerveer 

83
Koninklijk Kabinet van Schilderijen 
Mauritshuis, Den Haag, 2014
i.s.m. Hans van Heeswijk architecten, 
Amsterdam en Stephanie Gieles 
interieurarchitect, Delft
Fotografie Kim Zwarts
Uitvoering bladgoud, acrylverf, staal
Letter Renard
Productie Riwi Collotype, Amsterdam

86
Fotografie Ineke Oostveen



© 2021
Frederike Huygen en Reynoud Homan
Stichting Designgeschiedenis Nederland,
Amsterdam

Fotografie
Justine Nekrašaité, 
The Bookphotographer
Scans 
Marc Gijzen


