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Voorwoord
Het bureau Total Design, opgericht in 1963 door de ontwerpers Wim
Crouwel, Friso Kramer, Benno Wissing en de zakenlieden Dick en
Paul Schwarz, speelt in de Nederlandse designgeschiedenis een
prominente rol. Niet alleen was dit het eerste grote multidisciplinaire
ontwerpbureau in ons land, TD zette een standaard voor kwaliteit en
esthetiek, was een model voor een professionele aanpak van het
beroep en populariseerde het fenomeen huisstijl. Door TD brak ook
het naoorlogse modernisme door van abstracte symbolen en logo’s,
heldere kleuren en schreefloze (stramien)typografie. Geen enkel ander bureau was in de jaren zestig en zeventig zo dominant in het
publieke domein. Met huisstijlen en beeldmerken, affiches en catalogi, interieurs van banken en musea, stands en tentoonstellingen,
tijdschriften en kranten, postzegels en telefoonboeken, briefpapier
en jaarverslagen was Total Design alom aanwezig. In het beroepsveld bleek TD al even invloedrijk doordat boegbeeld Wim Crouwel
bestaande vakopvattingen uitdaagde en enorme discussies losmaakte over de rol en taak van de (grafisch) ontwerper, en over esthetiek en stijl.
Dit alles is, mede dankzij het bewaard gebleven bureau-archief,
reeds goed onderzocht en gedocumenteerd.1 Toch gaf dat archief
aanleiding tot nieuw onderzoek. Want de jaren tachtig en negentig
bleven onderbelicht. Daarom hebben masterstudenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam vanuit een werkgroep in 2020 nader onderzoek gedaan naar verschillende deelaspecten van TD. Zij namen elk een thema voor hun rekening, dat ze
op basis van het materiaal in het Amsterdamse Stadsarchief uitwerkten tot een artikel.2 Dat archief betreft vooral documentatie en
administratie, want het echte werk en de ontwerpen worden bewaard in het Stedelijk Museum Breda. De artikelen beslaan de periode van circa 1982 tot 1996 en gaan over onderwerpen als beleid,
specifieke teams en enkele casestudies. De uitgebreide documentatie over TD maakt het bureau mede uniek; er is zowat geen enkel
ander ontwerpbureau waarvan zoveel materiaal bewaard bleef: notulen, verslagen, administratie en correspondentie. Dat maakt ook
duidelijk dat het louter bewaren van werk of beeldmateriaal zeker
niet voldoende is om inzicht te krijgen in ontwerpprocessen. Er is
meer informatie en context nodig om vormgeving in perspectief te
plaatsen.
Wat het TD-archief in designhistorisch opzicht zo interessant maakt,
is dat we een blik achter de schermen krijgen waardoor een geschiedschrijving van een bureau en een designbedrijf mogelijk
wordt. Juist rond 1990 braken voor vormgeving interessante tijden
aan met de opkomst van lifestyle en van een grote popularisering
van het fenomeen ‘design’. Bovendien speelden er ontwikkelingen

1 Zie de literatuurlijst achterin deze
PDF.
2 Dit archief is niet volledig; er ligt
nog materiaal op het bureau van het
huidige Total Design, maar dat bestaat voornamelijk uit dia’s en presentexemplaren en is nog niet geïnventariseerd of ontsloten. Vanuit het
NAGO (Wim Crouwel Instituut) is het
TD-werk geïnventariseerd en vervolgens is het verdeeld over het Stadsarchief en het Stedelijk Museum in
Breda. Het onderscheid was: documentatie en werk. Maar dit onderscheid is niet helemaal doorgevoerd,
want correspondentie zit soms ook bij
de ontwerpen in Breda. Het NAGO
ontsloot een gedeelte met afbeeldingen online, Total Design - NAGO
(wimcrouwelinstituut.nl). Het door
NAGO ontsloten materiaal betreft
overigens weinig werk uit de jaren
negentig. De werkgroep beschikte
over beperkte tijd en de komst van
Covid-19 heeft de voortgang gehinderd. Niet alle werkstukken konden
worden afgerond. De werkgroep
stond onder leiding van Frederike
Huygen. Met grote dank aan de deelnemers: Meera Dercksen, Elliyah
Dyson, Ezra Glasbergen, Laura
Groenewegen Méndez, Nicole Kaandorp, Rowena Mulders, Odilia Mundy, Merel Nannes, Nadeche Remst,
Elisa Ros Villarte en toehoorder Marc
Lamain.

als de mondialisering en een schaalvergroting van bedrijven vanwege de komst van de EU. Verder was de opkomst van de computer
aan de orde. Het reilen en zeilen van TD, inclusief beleid en interne
perikelen, komen in deze uitgave uitgebreid aan bod. Daarbij was
echter aanvulling van ooggetuigen en oud-medewerkers onontbeerlijk. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar: Hans Booms, Hans
Brandt, Jan Brinkman, Dirk Jan van Haren Noman, Reynoud Homan,
Olga IJspeert, Martijn Kagenaar, Joost Klinkenberg, Matthijs Neven,
Daphne van Peski, Guy Plessen, Rogier de la Rive Box, Robert van
Rixtel, Michel van der Sanden, Stan Spangenberg, Jelle van der
Toorn Vrijthoff, Paul Vickers en Wim Westerveld. Zij waren bereid
hun verhalen te doen, mee te lezen en waar nodig aanvullingen te
geven. In het bijzonder Brandt en Van Haren Noman stimuleerden dit
onderzoek als een historisch portret en ook ‘een prachtige leerschool’. Martijn Arts en Tom Mittemeijer van het huidige Total Design
waren zo vriendelijk om toegang tot het dia-archief mogelijk te maken. Hester Wolters dank ik voor de punctuele eindredactie.
Wat begon als een overzichtelijke opdracht voor een student, ‘ga
maar eens kijken wat er te vinden is over …’, dijde dus uit tot een
omvangrijker project. Toch brak er een moment aan dat het afgerond
moest worden. Er is voor publicatie gekozen in de vorm van een PDF
als ‘special issue’ op de website van de stichting Designgeschiedenis
Nederland. Na de algemene inleiding volgen de huisstijlen voor de
ministeries Onderwijs en Wetenschappen en Sociale Zaken, het ontwerpen met de computer, Media Design, het 3D-team
(driedimensionale vormgeving), verpakkingen, TD internationaal, een
artikel over de crisis binnen het bureau rond 1990-92 en een evaluerend nawoord. De casestudy over de ANWB, uitgevoerd door TD samen met Studio Dumbar, is apart gepubliceerd vanwege de afwijkende omvang.3
Uitdrukkelijk moet vermeld worden dat het in deze publicatie niet
gaat om een overzicht van al het werk dat TD in die periode maakte,
maar dat beleid en bestuur centraal staan. Door de concentratie op
het materiaal in het Stadsarchief – dat tot circa 1996 loopt maar niet
de ontwerpen omvat – betekent dat ook een nadruk op de periode
dat Van der Toorn Vrijthoff met Van Haren Noman de directie voerde. Hij werd in die tijd echter opgevolgd door Brandt, die juist toen
een meer prominente rol in beleid en bestuur kreeg. Dat betekende
een koerswijziging die zijn werkelijke beslag kreeg toen Total Design
in 2000 Total Identity werd en geheel onder zijn leiding kwam. De
veranderingen en de aanzetten daartoe komen in deze publicatie dus
zeker aan bod, maar het beschikbare materiaal is niet toereikend om
Brandts beleid uitgebreid te behandelen. Wel sluit het nawoord af
met een karakterisering daarvan.
Frederike Huygen

3 Zie: http://
www.designhistory.nl/2020/td-enstudio-dumbar-werken-samen-voorde-anwb/; het archief Dumbar in het
gemeentearchief Den Haag is mogelijk vergelijkbaar met dat van TD qua
omvang en documentatie.
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Inleiding
Frederike Huygen
Het in 1989 verschenen overzichtsboek Ontwerp: Total Design. De jaren
tachtig schetste een beeld van een bureau in transitie. Een ‘breuk’ met het
verleden was in dat decennium tot uiting gekomen door het aantreden van
een ‘volgende generatie talentvolle managers’, de komst van jonge ontwerpers en de recente verhuizing naar een nieuw pand.1 Ook wat betreft stijl was
er sprake van een nieuw tijdperk. De directie nam nadrukkelijk afstand van
‘de dogma’s-van-het-huis’ en de ‘betrekkelijke voorspelbaarheid’ van het functionalisme dat ze beschouwde als een verouderde signatuur. Bepalend was
vooral de inzet van technische innovatie en de computer waardoor het bureau
zich een vooraanstaande positie had weten te verwerven, zowel op het vlak
van automatisering als in creatief opzicht. Het nieuwe elan werd gereflecteerd
in de lay-out van het boek dat met zijn afwijkende vorm en via de vele kleurrijke illustraties van speels uitziend werk een feestelijke uitstraling had (ontwerp
Frans Lieshout).

Directeur-manager Jelle van der Toorn Vrijthoff onderstreepte de vernieuwingen door te verwijzen naar het totaal veranderde ontwerplandschap. Er was
meer concurrentie van andere bureaus gekomen, de behoefte aan gevarieerde vormgeving was toegenomen, nieuwe visuele media speelden een grotere
rol, de markt en de vraag waren ingrijpend gewijzigd. Hij zette in op meer disciplines en samenwerking met andere partijen, op professionalisering en
schaalvergroting, gekoppeld aan internationalisering. Vanuit creativiteit en
kwaliteit, met in het centrum de techniek, positioneerde het boek TD als leverancier van huisstijlen, bewegwijzering, (kantoor)inrichtingen, verpakkingen,
formulieren en interactieve media.
Dit beeld werd vooral bepaald door het bureau zelf, al had een externe auteur
– Hub. Hubben, de publicist die voor de Volkskrant over grafisch ontwerpen
schreef – de inleiding verzorgd. Daarin zette hij zich voornamelijk af tegen
modieuze, postmoderne vormgeving en ‘visuele drek’. De publicatie markeerde het 25-jarige bestaan van het bureau en was de opvolger van een eerder
verschenen boek uit 1983 toen het bureau twintig jaar bestond, Ontwerp: Total Design van auteur Kees Broos. Het tweede ‘Ontwerp: Total Design’ was
1 De directie, ‘Voorwoord’, Hub. Hubuiteraard ook bedoeld als een promotionele uitgave en oogde als een uitgeben, Ontwerp: Total Design. De jaren
tachtig, Wormer: Inmerc, 1989, p. 5.
breide bureaubrochure.
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De vraag in hoeverre dit zelfbewuste optreden de werkelijkheid reflecteerde, komt in dit ‘special issue’ aan de orde. Onderwerpen die in het boek
slechts kort worden aangestipt, krijgen nadere verdieping. Dit alles leidt tot
een rijker en voller beeld van een ontwerpbureau in tijden van een zich
sterk wijzigende beroepspraktijk en een ontwerplandschap dat volop in beweging was. Het postmodernisme, de mondialisering, de komst van nieuwe
generaties ontwerpers, het fenomeen branding, veranderde visies op het
begrip huisstijl en de competitie van andere ontwerpbureaus deden zich
voelen.

Vormtaal, kwaliteit, signatuur
De TD-vormgeving had een standaard gezet en was alomtegenwoordig in
het publieke domein. In de jaren zeventig had die vormgeving al veel discussie opgeroepen. Dat begon in 1972 met ‘Het Debat’ toen collegaontwerper Jan van Toorn in het openbaar de confrontatie met Wim Crouwel
aanging.2 Crouwel verkondigde binnen het vak en in de Nederlandse pers
vaak en graag zijn (meestal stellige) meningen. In combinatie met de dominante positie van bureau TD riep dit weerstanden op. De discussie met Van
Toorn werd voortgezet via kalenders en ander werk, in geschriften en debatten over het onderwijs en museumvormgeving. In Vrij Nederland nagelde columniste Renate Rubinstein in 1979 ‘de nieuwe lelijkheid’ van TD c.s.
publiekelijk aan de schandpaal. Ook daarna bleef TD omstreden. Andersdenkende en anderswerkende ontwerpers, en jongere generaties die aan
de bak wilden, zetten zich er graag tegen af; in de pers werd TD uiterst kritisch gevolgd. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de beide boeken en de jubileumtentoonstelling in De Beyerd in 1983.3
Intern beraadde het bureau zich op bijeenkomsten op zijn stijl. In een discussie daarover in dat jaar vonden de aanwezigen het elan ‘wat de esthetiek en haar emotionele waarde betreft’ achteruit gegaan.4 Ze spraken van
routine en een impasse. De vergadering was het eens met het primaat
functie, maar vond tevens dat er ook een meerwaarde geleverd moest worden van visuele spanning of een nieuwe kijk. Van der Toorn Vrijthoff had
vervolgens weliswaar afgerekend met de ‘dogma’s van het huis’, maar ook
in zijn visie bleef doel en functie de richtlijn. Tevens zei hij: ‘De communicatie moet visueler, persoonlijker en vooral recreatiever worden.’5

Tentoonstelling ter gelegenheid
van 20 jaar TD, De Beyerd Breda. (foto Tjeerd Frederikse, archief bureau Total Design Amsterdam)

2 Frederike Huygen, Dingenus van
de Vrie, Crouwel – van Toorn, het
bedat, Eindhoven: ZOO producties,
2008; Huygen, Wim Crouwel Modernist, Eindhoven: Lecturis, 2015.
3 Piet Schreuders, ‘Taaltje, stijltje,
kunstje. De eerste twintig jaar van
Total Design’, Vrij Nederland, 23
april 1983; Gert Staal, ‘Het arrogante, het ongrijpbare van Total Design’,
de Volkskrant, 13 mei 1983.
4 Theo Limperg, verslag ‘Uitkomsten
van de diskussies op 4 en 5 november 1983 op de grondslag van het
diskussie-stuk van Wim Crouwel d.d.
83.10.10’, 8 november 1983, archief
TD SAA 1019/191, p. 2.
5 Gert Staal, ‘De vader, de zoon en
de nieuwe geest van Total Design’,
Items (1987) 22, pp. 16-17, p. 16.
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Tentoonstelling in Breda, 1983
met v.l.n.r Ben Bos, Daphne Duijvelshoff-van Peski, haar teamlid
Reynoud Homan met zijn vrouw
Angela Oostindien en Liesbeth
den Uyl, die de expositie had geopend. (foto Johan van Gurp,
Brabants Erfgoed)

Beleid
De jaren tachtig blijken voor ontwerpbureau Total Design inderdaad een
turbulente periode te zijn geweest met vele veranderingen. Medewerkers
kwamen en gingen. Wim Crouwel was door zijn werk als hoogleraar in
Delft sinds 1979 niet langer het boegbeeld van het bureau, maar speelde
tot 1985 nog wel een adviserende rol. Toen werd hij benoemd tot directeur
van Museum Boijmans Van Beuningen en hield zijn bemoeienis op. TD
had in 1980 dertig personeelsleden. Er waren toen vijf teams, een werktekenstudio, een productie-unit, een fotograaf/laborant, de boekhouding en
het secretariaat. De teams stonden onder leiding van de ontwerpers Anthon Beeke, Ben Bos, Daphne Duijvelshoff, Paul Mijksenaar en Jolijn van
de Wouw. Econoom Loek van der Sande stelde zich op als bestuurder en
trait-d’union tussen ontwerpers en klanten. Zij waren aan het einde van dat
decennium allen vertrokken. Toen telde het bureau vijftig medewerkers.
Jelle van der Toorn Vrijthoff, Ben
Bos en Wim van der Weerd op
de tentoonstelling in Breda,
1983. (foto Johan van Gurp, Brabants Erfgoed)

De belangrijkste tendensen in het beleid van die jaren waren: een verbreding van het aanbod door meer diensten, het werken met de computer en
internationaliseren. De directie wilde ‘het zich steeds uitbreidende terrein
van visuele kommunikatie en produktontwikkeling’ kunnen bedienen.6 Paul
Mijksenaar, die in 1980 was toegetreden, bracht expertise op het gebied
van bewegwijzering binnen. Het beleid was toen gericht ‘op het verwerven
van grootschalige geïntegreerde projekten, waarbij kleinere opdrachten

6 Aankondigingskaart komst Paul
Mijksenaar, z.j. [1980], 1019/152; St.
[Jan Stark], ‘Paul Mijksenaar probeert
telkens iets anders’, Adformatie, 31
juli 1980; Crouwel had in een nieuwjaarstoespraak op 21 januari 1977 al
gewezen op die bredere richting
(archief TD SAA 1019/15) en ook een
TD-beleidsnotitie van Van der Sande
ging daarvan uit, (14 november 1978)
archief Crouwel SMA.
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(die van nature meer aansluiten bij de praktijk van de zelfstandige ontwerper) slechts als stoppers dienst doen.’7 Dat betekende het opdrachtenpakket verbreden en minder nadruk op het culturele werk dat nu juist door
de ontwerpers werd gewaardeerd maar financieel minder lucratief bleek.
Omwille van de continuïteit koos de directie bovendien voor een grotere
controle op ontwerp- en productieprocessen die men wilde standaardiseren en automatiseren. Dat zou de overheadkosten reduceren en tijd opleveren voor inhoudelijke en creatieve verdieping van de vormgevers.8
Eind 1981 was ontwerper Van der Toorn Vrijthoff, werkzaam bij de Staatsuitgeverij en -drukkerij Sdu, in onderhandeling over een positie bij Total
Design, maar hij stelde als voorwaarde dat hij opgenomen zou worden in
de directie.9 Vanuit de Sdu had hij als hoofd afdeling vormgeving met directeur Hein van Haaren de invoering van huisstijlen op ministeries en
binnen andere overheidsorganisaties geëntameerd. De opdracht voor de
huisstijl van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kwam op die
manier bij TD terecht. Mei 1982 trad Van der Toorn Vrijthoff aan bij TD.
Aanvankelijk creëerde men voor hem een eigen team, maar drie jaar later
bleek dat niet meer te combineren met zijn managementtaken.
Directie en teamstructuur
TD had destijds een breed scala aan opdrachtgevers: van de ANWB en
de PTT, tot ministeries en organisaties als het Centraal Laboratorium voor
de Bloedtransfusiedienst, bedrijven, banken en musea. Zo werkte Duijvelshoff met haar team voor museum Boijmans Van Beuningen (tot 1985),
Van de Wouw voor het Amsterdams Historisch Museum, de PTT en
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Beeke vertrok, Bos bleef voor uitzendbureau Randstad werken, Mijksenaar bewegwijzerde het VU Academisch Ziekenhuis en de Amsterdamse wandelroutes.
De directie was in de jaren tachtig wisselend samengesteld. Duijvelshoff
en Van de Wouw waren toen adjunct-directeur geworden, maar er vonden
ook directievergaderingen zonder hen plaats.10 Vertrouwelijke notities
werden soms alleen gedeeld tussen Van der Sande, Van der Toorn Vrijthoff en Bos, die ook als trio veel besluiten namen, al dan niet gesecondeerd door Crouwel. Maar er bestond daarnaast een overleg van de directie met de teamleiders, het zogenaamde Groot Direktie Beraad of
Groot Directie Overleg. Naast de verbreding van de diensten stonden bezuinigingen en efficiënter werken voortdurend op de agenda. Het rendement moest omhoog, ontwerpprocessen moesten systematischer verlo-

7 Verslag Groot Direktie Beraad/TDRaad, 16 november 1981, archief TD
SAA 1019/36, p. 2.
8 Zie verslagen van vergaderingen
Groot Direktie Beraad in 1980 en
1981, archief TD SAA 1019/36 en 37.
9 Interview Frederike Huygen met
Jelle van der Toorn Vrijthof, 3 november 2009; verslag Groot Direktie Beraad/TD-Raad, 16 november 1981,
archief TD SAA 1019/36.
10 In interviews met Huygen memoreerden zowel Arlette Brouwers
[2009] als Duijvelshoff-van Peski [op
10 februari 2009] en Wim van der
Weerd [e-mail 2 september 2011] dat
er nogal wat geheimzinnig overleg op
hoog niveau plaatsvond. Voor Duijvelshoff was dat mede de reden dat
ze in 1986 vertrok. Zoals een kaartje
aankondigde [archief TD 1019/144]
was ze per 1980 officieel adjunct
geworden en zat ze in het bestuur
van de stichting Total Design. Ze
vertelde dat ze voornamelijk het personeel onder haar hoede kreeg. TD
was een bv waarvan de aandelen in
handen waren van een stichting en
niet van natuurlijke personen. Die
stichting ging over directie/personeel,
beleid en het bestemmen van de
winst. Ze werd bestuurd door de medewerkers. Zoals de statuten vermeldden was het doel o.a. vreemde
invloeden op het bestuur en het beleid van de bv te weren.
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pen en in 1984 was het devies: rationaliseren en maximaliseren.11 Er
kwam toen meer controle van bovenaf. Bos, Van der Sande en Van der
Toorn Vrijthoff gingen de teams als managers superviseren.
De teamstructuur was een bron van zorg vanwege de onvermijdelijke personele onder- of overbezetting, wat gevolgen had voor de efficiency en het
werkklimaat binnen het bureau. In dat werkklimaat miste Bos begin 1980
gemeenschappelijkheid en onderlinge belangstelling voor elkaars werk, en
hij signaleerde spanningen in de teams vanwege de overbelasting.12 Zijn
analyse werd door de directie gedeeld en die besloot tot excursies, lezingen, en meer overleg tussen de teamleiders.13 De starheid van het teamsysteem werd onderkend, maar alle discussies hadden niet tot een beter
model geleid.14 Medewerkers konden niet gemakkelijk doorstromen naar
een eigen team. Ook in latere jaren bleef dit onderwerp terugkeren in de
vergaderingen.
De directie in 1988 in het gebouw
Y-tech, v.l.n.r: Jelle van der
Toorn Vrijthoff, Dirk Jan van Haren Noman, Ben Bos (foto Tjeerd
Frederikse, stadsarchief Amsterdam)

Bedrijfseconomisch schommelden de omzetten en de resultaten. In 1982
en 1983 was het nettoresultaat een verlies, daarna werd weer winst gemaakt maar in 1986 werd de positie van TD op alle vlakken ‘heel slecht’
genoemd. Er dreigde toen een enorm verlies en het voortbestaan van het
bureau stond op het spel.15 Mede door de verliezen die TD moest incasseren op het Franse project Parc de la Villette was de financiële situatie uiterst precair. De bank vroeg om een analyse en concludeerde: ‘de commerciële positie van TD is geërodeerd en onduidelijk. […] De rendementspositie is zwak. […] Management en organisatie behoeven aanpassing. De juridische structuur functioneert niet.’16 Er moesten ontslagen vallen. In de
periode daarna bleef de bedrijfszekerheid onder druk staan.
De directie veranderde in 1986 van samenstelling na het ontslag van Van
der Sande. Van der Toorn Vrijthoff werd ‘creatief directeur’ en hij stelde Dirk
Jan van Haren Noman – leider van Media Design – aan als zakelijk directeur. Hij was een zoon van de filmer/cineast Theo van Haren Noman en
had sinds 1965 gewerkt bij reclamebureau Young & Rubicam, vanaf 1972
als ‘director client services’.17 Vóór zijn komst naar TD had hij het audiovisuele centrum van de Erasmus Universiteit geleid. Ben Bos bleef aan als
directeur maar zonder veel invloed op het beleid.18
Het standaardiseren en automatiseren van methodes en procedures bleef
centraal staan; de computerisering werd voortgezet evenals het accent op
nieuwe media. Het bureau verhuisde in 1988 naar een nieuw pand in het Y-

11 Notitie TD-struktuur, 20 en 24
februari 1984, een bijeenkomst van
Bos, Van der Sande en Van der
Toorn Vrijthoff, archief TD SAA
1019/48.
12 Stuk Bos zonder titel, januari
1980, archief TD SAA 1019/36.
13 Verslag vervolgbespreking Werkklimaat, Groot Direktie Beraad, 14
januari 1980; Groot Direktie Beraad,
28 april 1980, archief TD SAA
1019/36. Zie ook Notitie ten behoeve
van medewerkersbijeenkomst op 19
december TD beleidsnotitie, z.j.
[1980] zonder auteur, archief TD
SAA 1019/37.
14 Groot Direktie Beraad, 28 april
1980; Notitie ten behoeve van medewerkersbijeenkomst op 19 december
TD beleidsnotitie, z.j. [1980] zonder
auteur, archief TD SAA 1019/36 en
37.
16 Van der Toorn Vrijthoff, Notitie ten
behoeve van overleg OR-19 december 1986, 18 december 1986, archief
TD SAA 1019/176. Het rapport was
gemaakt door Ir. R. Kwik in opdracht
van de bank.
17 ‘Wat de revue passeert’, Revue
der Reclame Expres, 22 december
1972; interview F. Huygen met Van
Haren Noman, 10 november 2020.
18 Van der Toorn Vrijthoff, Notitie ten
behoeve van overleg OR-19 december 1986, 18 december 1986, archief
TD SAA 1019/176.
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techgebouw aan de Van Diemenstraat in Amsterdam. Heel wat medewerkers van het eerste uur hadden TD inmiddels verlaten of waren ontslagen,
onder wie de teamleiders Mijksenaar, Duijvelshoff-van Peski, Van de Wouw
en Wim van der Weerd, en de medewerkers Arlette Brouwers en Reynoud
Homan. De nieuwe krachten waren onder anderen Frank Adegeest
(computer), industrieel vormgever Rogier de la Rive Box (3D), Gijsbert Dijker (bewegwijzering), Olga IJspeert (afkomstig van de Sdu) en Frans Lieshout. Nog steeds was verbreding van disciplines het streven. Naast media
ging het over driedimensionale vormgeving, formulieren, verpakkingen en
een unit voor speciale uitgaven getiteld Total Design Editions. Tevens was
de directie in die jaren sterk gericht op overnames, fusies en nieuwe
(internationale) samenwerkingen met andere bureaus, mede met het oog op
het wegvallen van de grenzen in Europa na 1992. Bos vertrok in 1991, Van
der Toorn Vrijthoff elf jaar later. Met de komst van Hans Brandt (1988), die
het directeurschap in de jaren negentig overnam, werd het accent verlegd
naar identiteit en communicatiestrategie.
Hans Brandt tijdens een presentatie, 1996. (foto Wim Salis, archief
bureau Total Design Amsterdam)
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Huisstijl ministerie Onderwijs en Wetenschappen
Elliyah Dyson
Begin jaren tachtig liet het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
een huisstijl ontwikkelen door ontwerpbureau Total Design. Daarmee was
dit ministerie het tweede departement dat daartoe overging.1 Deze huisstijl
markeerde het begin van het beleid van Jelle van der Toorn Vrijthoff bij TD.
Qua vormgeving werd die bovendien beschouwd als een keerpunt in de
geschiedenis van het bureau, wat het belang van dit project benadrukt.2
Op basis van de archivalia van TD valt te reconstrueren hoe het ontwerpproces hiervan verliep.
De opdracht werd aanvankelijk verleend aan de Staatsdrukkerij en uitgeverij (Sdu) die destijds verantwoordelijk was voor al het overheidsdrukwerk.3 Dat bedrijf beschikte over een afdeling vormgeving welke directeur Hein van Haaren wilde versterken. Hij kwam van de PTT waar hij een
huisstijl had laten invoeren en wilde ook andere overheidsdiensten daartoe
overhalen.4 In de jaren zeventig had dat geleid tot een eerste ministeriehuisstijl, die van Binnenlandse Zaken, ontworpen door bureau BRS. Vanuit
de Sdu was Van der Toorn Vrijthoff daarbij betrokken geweest als hoofd
van de afdeling vormgeving. Toen hij overstapte naar TD nam hij de opdracht voor O&W mee.
De Sdu koos ervoor het project op te splitsen en grotendeels uit te besteden aan externe ontwerpbureaus. Op 3 februari 1982 werd de opdracht
formeel verstrekt: bureau Van Sambeek & Watano werd aangewezen voor
de bewegwijzering van het nieuwe O&W-gebouw, de afdeling vormgeving
van de Sdu nam de formulieren op zich en Total Design de rest.5 De aanleidingen waren een grondige reorganisatie van het ministerie, de behoefte
aan een optimalisering van de communicatie en de verhuizing van het departement naar Zoetermeer.6 Alle directoraten, diensten en afdelingen
zouden herkenbaar worden als onderdelen van één ministerie. Groot voordeel was dat de huisstijl tot kostenbesparingen zou leiden doordat het
drukwerk gestandaardiseerd en gesaneerd werd, en de productie gestroomlijnder verliep. Van der Toorn Vrijthoff was bij TD hoofdverantwoordelijk. Hij werd ondersteund door ontwerper Frans Lieshout die sinds 1979
bij TD werkte en overgestapt was naar zijn team.7 Op het ministerie was
Ad Maessen als directeur voorlichting de contactpersoon en de coördinator
van de klankbordgroep huisstijl die hij had ingesteld. Het project werd begroot op fl. 220.000,- en nam zo’n twee jaar in beslag.8 Het proces vond
plaats tussen 1982 en 1984 via overleg, presentaties en voortgangsrapporten.
Opdracht en aanpak
Interessant is dat het ministerie lang voor de opdrachtverstrekking aan de
Sdu al contact had gezocht met TD. Dat blijkt uit een uitgebreide brief van
Loek van der Sande aan Maessen in 1980, waarin hij zowel een schets
geeft van de TD-aanpak als een voorschot neemt op de eisen waaraan
een huisstijl voor een ministerie moet voldoen.9 In zijn omschrijving omvatte een huisstijl alle uitingen van een organisatie/bedrijf in een onderling
verband. De huisstijl was een hulpmiddel dat de identiteit, de taakstelling

1 Maaike Molenkamp, Martien Versteegh, De stijl van het Rijk. De visuele identiteit van de Nederlandse overheid, Amsterdam: Idea Books, 2010.
2 Hub. Hubben, Ontwerp: Total Design. De jaren tachtig, Wormer: Inmerc, 1989.
3 Brief Van der Toorn Vrijthoff aan de
Sdu, 15 juli 1982, archief TD SAA
1019/433.
4 Interview F. Huygen met Jelle van
der Toorn Vrijthoff, 3 november 2009.
Frederike Huygen, Hein van Haaren.
Hoffelijk en hardnekkig, Eindhoven:
ZOO producties, 2009.
5 Aldus de inleiding van Inventarisatie
Huisstijl Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, december 1982,
archief TD SAA 1019/433.
6 Van der Toorn Vrijthoff in het stuk
‘Waarom een huisstijl?’, 26 september
1983, archief TD SAA 1019/447.
7 Jeroen van Erp, Frans Lieshout,
Eindhoven: ZOO producties, 2018.
8 Van der Toorn Vrijthoff, brief aan
Sdu/ G. Bouwman, 23 juli 1982, archief TD SAA 1019/433.
9 Brief Van der Sande aan Maessen,
15 augustus 1980, archief TD SAA
1019/433.
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en de organisatiestructuur verduidelijkte, en was een onderdeel van het
communicatieproces. Buiten het drukwerk betrof het huisstijlprogramma
ook gebouwen, vervoermiddelen en stands.
Intern zou een huisstijl de informatie binnen de organisatie en met de andere overheidsdiensten bevorderen en een positief effect hebben op de motivatie van de medewerkers. Extern was het doel een ‘groot publiek met uiteenlopende belanghebbenden […] bekend te maken met het doen en laten
van het Ministerie.’10 Dat bestond uit sterk variërende doelgroepen: van
leerlingen, docenten, volwassenen en minderheden, tot pers, publiek en
vakbonden. TD stelde een gefaseerde aanpak voor. Die begon met informatie verzamelen ten behoeve van het programma van eisen, gevolgd
door een schetsontwerpfase en het uitwerken van de elementen. Aan het
slot volgde een handboek met alle voorschriften en richtlijnen. Elke fase
kende momenten van goedkeuring en terugkoppeling.
Voor O&W werd de gefaseerde aanpak verkort weergegeven als:
‘oriënteren en inventariseren, vormgevingsfase, fase van toepassing’.11
Maar feitelijk begon het proces na de formulering van enkele losse uitgangspunten in het najaar van 1982 met de vormgeving via schetsfases die
telkens met de zestienkoppige ‘klankbordgroep huisstijl’ van het ministerie
werden besproken. Tegelijkertijd inventariseerde het ministerie al het voorkomende drukwerk en die gegevens verwerkte TD in december tot een rapport. Het personeel werd op de hoogte gehouden via een tweetal artikelen
over de voortgang in het huisorgaan O&W-visie. Gedurende 1983 werd alles ingevuld en kwam er een huisstijlhandboek.
Opvallend is dat het programma van eisen niet veel woorden vuilmaakte
aan het ‘imago’ van het ministerie. ‘Over de sfeer die de huisstijl moet uitstralen, kan worden gezegd dat deze gebaseerd moet zijn op enerzijds de
dienstverlenende en anderzijds de leidinggevende functie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De sfeer moet zakelijk en efficiënt
zijn. O&W is ontvankelijk maar toch dirigerend, vriendelijk doch beslist,
maar nooit negatief autoritair.’12
Herkenbaarheid was van belang, maar de ontwerpers kregen ruimte om
met een niet-traditioneel vignet te komen. Een al te strakke huisstijl was
niet het uitgangspunt, het ministerie hield de mogelijkheid open om de specifieke doelgroepen – van kleuters tot ouders en hoogleraren – verschillend
te benaderen. Reeds vertrouwde periodieken moesten geleidelijk veranderen.
TD kreeg dus grote vrijheid en claimde die ook vanaf het begin. ‘De vormgevers hebben hieraan toegevoegd een eis die de grens van de mogelijkheden op een heel specifieke manier verlegd [sic], n.l. de vormgeving van
de huisstijl moet zich vrijelijk aan kunnen passen aan een steeds veranderende beeldcultuur en zo mogelijk daar zelfs een bijdrage aan te kunnen
leveren. Door deze relatie te leggen wordt er een opvoedend element ingebracht dat eigen is aan het Ministerie.’13 Later vertelde Van der Toorn Vrijthoff dat Maessen gevoel voor avontuur had en zelfs voor excentriciteit.
Het logo, de kleuren en de letter
September 1982 presenteerde TD de eerste schetsen van het logo. Van
der Toorn Vrijthoff stelde een combinatie van drie elementaire vormen voor:
vierkant, cirkel en driehoek. Dit waren tevens de symbolen van het Bauhaus, al zei hij dat er niet bij. Het is niet helemaal uit het verslag af te leiden
wat hij precies liet zien, er is daarin sprake van drie richtingen/stromingen.
Het artikel in O&W-visie benoemde de opties: vignet/logo, karakteristieke

Ontwerp/voorstel op basis van de
letters O en W en de ampersand.
(foto archief bureau Total Design
Amsterdam).

10 Ibidem, p. 2.
11 Inventarisatieverslag Huisstijl
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, december 1982, archief
TD SAA 1019/433.
12 Aldus verslag in O&W-visie, z.j.,
oktober of november 1982, z.p., archief TD SAA 1019/433.
13 Ibidem. Niet alle verslagen van
vergaderingen bleven overigens bewaard.
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typografie, variabele vormstructuur. Dat vertelde ook dat Van der Toorn
Vrijthoff de vergadering via de schetsen meenam in zijn ontwerpproces en
dat hij uitkwam op een ‘vormstructuur’. Het verhaal daarbij: ‘Het elementaire karakter van de gekozen vormen maakt ze geschikt om het proces
waaraan onderwijs onderhevig is te symboliseren. De mogelijkheden die
door onderwijs geboden worden kunnen verder gesymboliseerd worden
door de elementaire vormen volgens een bepaald patroon te verdelen en
tot nieuwe en oneindig variabele composities te komen.’15
Vormstudie voor huisstijl O&W
(foto uit boek Molenkamp/
Versteegh).

Op de vergadering ontstond vervolgens discussie, niet over deze cryptische formulering maar wel over de uitstraling: ‘Al te grote speelsheid doet
afbreuk aan het ministeriele karakter van O&W. Het is geen kleuterschool.’16 ‘Binnen O&W moet pluriformiteit mogelijk zijn. Een zoekende
mens moet geholpen worden zijn weg te vinden door de ambtelijke rijstebrij van papier. Hij of zij moet in de grijze massa mensen kunnen ontdekken die bereid zijn om antwoord te geven op vragen.’ Ook Van der Toorn
verwees naar het gevoel van de burger dat de Rijksoverheid als één grote
grijze massa overkwam. Hij legde uit dat hij in de schetsen vrij ver was gegaan, maar later indikken was beter dan te vroeg stoppen.
De schetsen werden verder uitgewerkt en voorgelegd aan plaatsvervangend secretaris-generaal Van Boven die het groene licht moest geven. De
ontwerpers waren daar niet bij, alleen representanten van de klankbordgroep. Maar de klankbordgroep rapporteerde dus wel tussentijds aan de
op een na hoogste baas. Van Boven had geen bezwaar tegen de symbolen in combinatie met de naam van het ministerie en was het ook eens met
het toepassen van twee lettertypes: de schreefloze Univers en de Century
Schoolbook met schreven.17 Mogelijkheden om de afkorting O&W toe te
passen moesten nog worden onderzocht.
Op de vierde vergadering lichtte Van der Toorn Vrijthoff de ontwikkeling
van het logo/vignet toe. Hij had studies verricht naar de schrijfwijze van de
naam, de rangschikking van de drie symbolen ten opzichte van elkaar en
van de tekst, en naar de leesbaarheid van het logo bij verschillende afme-

15 O&W-visie, z.j., oktober of november 1982, z.p. en zonder auteur, archief TD SAA 1019/433.
16 Verslag vergadering huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 22 september 1982, p. 2, archief
TD SAA 1019/433.
17 Brief Maessen aan Sdu/Leuvelink,
22 oktober 1982, archief TD SAA
1019/433.
18 Verslag vierde vergadering KLUIS
[Klankbordgroep huisstijl], 17 november 1982, archief TD SAA 1019/433.

10
tingen.18 De huisstijlgroep besprak al deze aspecten. Deelnemers vroegen
waarom de cirkel bovenaan stond en of het vierkante element niet te massief was, waarop Van der Toorn Vrijthoff antwoordde dat deze keuze niet
goed onder woorden te brengen viel omdat die te maken had met een
‘esthetisch gevoel, niet meer en niet minder’.19 Ze stemden over de vormgeving van de naam van het ministerie in Univers en keurden een voorstel
goed met de woorden ‘ministerie van’ in gelijke letters en ‘onderwijs en wetenschappen’ in vet. Het voorgestelde logotype O&W in combinatie met de
drie symbolen werd echter unaniem afgekeurd, ‘omdat men het niet mooi
vindt, de symbolen overheersen te veel en [het] doet daardoor denken aan
een vignet voor een goochelaar.’20 Anderen betwijfelden de gebruiksmogelijkheden. De ontwerper ging er opnieuw mee aan de slag. Ook ontstond
discussie over de toepassing van een of meer steunkleuren.
In een later stuk motiveerde en onderbouwde TD zijn voorstellen nogmaals.21 Het bureau relateerde onderwijs en wetenschappen aan jongere
generaties. ‘Het houdt in dat de wijze waarop het Ministerie zich presenteert
een getuigenis moet zijn van identificatie of inleefbaarheid met de doelgroep. Het is onze stellige overtuiging dat de beeldtaal die verder voortvloeit uit de keuze en compositie van deze symbolen zal getuigen van alertheid, slagvaardigheid en een bijna speelse bereidheid tot innovatie.’22 Het
vignet met de positie van de symbolen en de schrijfwijze van de naam lag
vast, maar de elementen waren ook bouwstenen die in afzonderlijke toepassingen vrij gehanteerd konden worden. In het uiteindelijke huisstijlhandboek stond als toelichting bij het beeldmerk: ‘De geometrische vormen komen terug in de verschillende fases van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan
de blokken waarmee kleuters spelenderwijs leren. En aan de teken- en
meetkundelessen in het voortgezet onderwijs. Ook in de wetenschap spelen geometrische vormen natuurlijk een rol.’
De kleuren werden bepaald op geel en grijs. Die zouden het ministerie onderscheidend maken van andere, konden gebruikt worden om hoofd- en
bijzaken van elkaar te scheiden en verhoogden de aantrekkelijkheid en attentiewaarde. Geel en grijs hadden een laag contrast met de witte ondergrond. Geel had daarenboven een belangrijke signaalwaarde.24 Alle afspraken en voorstellen mondden uiteindelijk uit in een representatieve set
drukwerk bij wijze van definitieve toets.
Intussen was al het ministeriële drukwerk in kaart gebracht.25 De inventarisatie toonde aan dat er een enorme verscheidenheid in omloop was aan
formaten, formulieren, papiersoorten, lettertypen en kleuren, en ook zat er
geen lijn in de gebruikte logo’s/vignetten. Rapporten zagen er totaal verschillend uit en er waren meer dan 52 verschillende enveloppen in gebruik.
TD stelde dus een forse reductie en standaardisatie van het drukwerk voor.
Bijzondere aandacht was er voor de formulieren en het beheer daarvan.
Het handboek wilde Van der Toorn eenvoudiger maken omdat het imago
van statussymbool daarvan hem niet aanstond, evenmin als ‘het volumineuse dat dit soort publicaties tot onhandelbare boeken maakt’.26 Uiteindelijk werd het toch een dikke ringband.

Schetsen voor briefpapier en
(onder) het logo. (foto’s archief bureau Total Design Amsterdam)

19 Ibidem, p. 1.
20 Ibidem, p. 2.
21 Van der Toorn Vrijthoff, Huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 7 juli 1983, archief TD SAA
1019/447.
22 Ibidem, p. 1.
23 Geciteerd naar Molenkamp/Versteegh
2010 [noot 1], p. 80.
24 Van der Toorn Vrijthoff, Handboek
huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 4 mei 1983, archief TD
SAA 1019/447.
25 Inventarisatieverslag Huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
december 1982, archief TD SAA
1019/433.
26 Van der Toorn Vrijthoff, Handboek
huisstijl Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 4 mei 1983, archief TD
SAA 1019/447.
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Ontwerp voor het handboek.
Twee voorbeelden van een
speelse toepassing van de geometrische elementen.
(foto’s archief bureau Total Design Amsterdam)
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De huisstijl van O&W markeerde de omslag die TD onder leiding van Van
der Toorn Vrijthoff maakte naar een minder dogmatisch-functionalistische
vormgeving, zoals hij schreef in het overzichtsboek Ontwerp: Total Design.
De jaren tachtig (1989). De grote flexibiliteit en het toepassen van speelse
elementen betekenden ook een vernieuwing in de ambtelijke overheidsvormgeving. De huisstijl weerspiegelde tevens een hang naar het postmodernisme. Frans Lieshout, die als teamlid van Van der Toorn Vrijthoff veel
werk voor het ministerie uitvoerde, bewonderde destijds Wolfgang
Weingart en April Greiman, twee gangmakers van het postmoderne grafisch ontwerpen.27 Lieshout speelde naar hartenlust met tekstkaders, lijnen, gelaagdheid, vlakken, vormen, perspectieven en foto’s. Aanvankelijk
gebeurde dat allemaal nog met de hand, maar met de komst van de
Aesthedescomputer in 1983 werd de O&W-stijl representatief voor de mogelijkheden van dit apparaat en voor de nieuwe TD-vormgeving waarmee
het bureau zich van andere onderscheidde. Beweeglijkheid en het erbij betrekken van de derde dimensie waren daarin belangrijke elementen.

27 Jeroen van Erp, Frans Lieshout,
Eindhoven: ZOO producties, z.j.
[2018].
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Voorstudies voor bladen in het handboek O&W. (foto’s Jelle van der Toorn Vrijthoff)

O&W: sociaal jaarverslag 1982-83 en 1983-84, ontwerp Frans Lieshout. Bij beide is
het zoeken naar de derde dimensie zichtbaar. De linker is nog handgetekend, de
rechter gemaakt met de Aesthedescomputer. (foto Wim Crouwel Instituut/NAGO).

In 1996 ging cultuur naar O&W waardoor de naam veranderde in ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dat betekende een nieuwe
huisstijl, maar bewindslieden en communicatieadviseur Joke Padmos
wensten een aanpassing van de bestaande huisstijl.28 Ook dit keer wendde men zich tot TD en kwam er een huisstijlcommissie. TD leverde verschillende voorstellen waaronder een logo in penseelstreek. ‘Dat was toch net
even té leuk’, aldus hoofd vormgevingsbeleid Matty Veldkamp, ‘en het was
een behoorlijk ander ontwerp dan het logo dat er al was.’29 Uiteindelijk
kwam er een variant van de bestaande huisstijl met vierkant, cirkel en driehoek in perspectief en in de kleuren rood, grijs en blauw. In 2003 verhuisde
het departement en kwam er weer een nieuwe huisstijl, dit keer van het bureau van Jacques Koeweiden en Paul Postma.

28 Molenkamp/Versteegh 2010 [noot 1].
29 Geciteerd naar Molenkamp/Versteegh 2010 [noot 1], p. 106.

Voorstel logo en het uiteindelijke logo uit 1996 (foto archief
bureau Total Design Amsterdam).
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Huisstijl ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1982-1989
Frederike Huygen
Total Design raakte begin jaren tachtig betrokken bij de huisstijl van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar was al het nodige
voorwerk verricht door een ‘werkgroep huisstijl’ die bovendien al een onderzoek naar de beeldvorming had laten uitvoeren door het Instituut voor
Psychologisch Marktonderzoek IPM. Daarna nam het ministerie voor het
kiezen van een ontwerpbureau pr-adviesbureau Hollander Van der Mey in
de arm.1 Zo kwamen ze tot een lijst van veertien bureaus die zich elk
schriftelijk zouden presenteren, waarna dat aantal teruggebracht werd tot
zes en vervolgens – na een gesprek – tot drie. Dat waren BRS, Tel Design
en TD.2 Die kwamen met een voorstel van aanpak en een begroting, en
voerden een proefopdracht uit. Begin mei 1982 ging de opdracht naar TD.
Volgens Ben Bos gaf de bekendheid van TD de doorslag alsmede hun ervaring en de professionele, niet-artistiek-kunstzinnige benadering.3
Voorgeschiedenis
Het ministerie kwam beslagen ten ijs, want de werkgroep huisstijl had al
vanaf 1978 vooronderzoek gedaan. Het wilde meer eenheid in de presentatie van het ministerie naar buiten, een grotere efficiency wat betreft het
uiteenlopende drukwerk en meer inzicht in het beeld wat er van het ministerie bestond.4 De werkgroep wendde zich eerst tot de Staatsdrukkerij en uitgeverij (Sdu) vanwege de daar opgebouwde ervaring, en kwam zo in
aanraking met Jelle van der Toorn Vrijthoff, destijds hoofd afdeling vormgeving aldaar. Dit werd gevolgd door de instelling van een begeleidingscommissie huisstijl en de opdracht aan het IPM om de identiteit en het beeld
van het ministerie te onderzoeken. De commissie stond onder leiding van
het hoofd publieksvoorlichting en rapporteerde aan de directeurengeneraal.
Inventarisatie van het drukwerk
van het ministerie, 1983.
(Stadsarchief Amsterdam)

1 Ben Bos, Operatie huisstijl kan beginnen: de specialist is gekozen, 25
mei 1982, archief Total Design SAA
1019/111 en 436.
2 Zie Stafoverleg, 16 maart 1982 en
brief J. Tanja aan TD, 4 maart 1982,
archief TD SAA 1019/45 en 436.
3 Bos [noot 1]: ‘Zo’n doelstelling
rechtvaardigt niet een dolle
“artistieke” benadering…of “wilde
kunstenaars”.’
4 Nota aan de secretaris-generaal, 3
april 1979, archief TD SAA 1019/436.
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Het IPM, opgericht in 1958, achterhaalde via enquêtes welk beeld en welke
gevoelens een bedrijf (of product, of logo) bij het publiek opriep.5 Het deed
een groot onderzoek, ook onder de vele werknemers/ambtenaren van Sociale Zaken (Soza), en kwam in 1980 met een zeer uitgebreide rapportage.
Soza was een complex ministerie waar vele diensten en taken onder vielen,
te verdelen in drie tot vier beleidsterreinen met elk een eigen directoraatgeneraal: arbeid (arbeidsinspectie), arbeidsvoorzieningen (het bestrijden
van de werkloosheid via de arbeidsbureaus), en overige diensten zoals het
stoomwezen, loonbureaus, centra voor vakopleidingen en meer. Sommige
onderdelen waren gecentraliseerd, andere juist sterk gedecentraliseerd.
Ook was er een tegenstelling tussen ‘Den Haag’ en de periferie. Het ministerie vormde op zichzelf dus geen eenheid, maar was sterk verdeeld en het
onderling contact was ook gering. Het IPM sprak ook wel over een ‘lege
identiteit’: ‘de identiteit van Soza is voor de werknemers een zeer verschillend gegeven. Op geen enkele manier telt het op naar een globale noemer
op basis waarvan men het totaal van Soza zou kunnen typeren.’6 ‘Men
weet dat men deel uitmaakt van Soza, maar men voelt zich geen deel van
Soza.’ De identificatie van de ambtenaren lag eerder bij hun taken en onderdelen dan bij het beleidsmakende ministerie. ‘In zijn algemeenheid’, aldus het IPM, ‘zou men er niet aan moeten beginnen de ingewikkelde strukturen van instellingen en regelingen duidelijk te maken.’ De conclusies kwamen neer op verbrokkeldheid, ondoorzichtigheid van het beleid en een gering geloof in effectiviteit. Daarenboven stond de cliënt te weinig centraal,
schoot het dienstbetoon tekort en was de interne organisatiecultuur voor
verbetering vatbaar.7 Of, zoals bureau Hollander Van der Mey het verwoordde: ‘Einddoel van het huisstijlproject is niet het creëren van een
“eenheidsworst” ter verheerlijking van de eenheid “Soza”, maar de optimale
relatie met de “cliënt” in al zijn gedaantes (zowel in- als extern).’8 Gebleken
was ook dat sommige onderdelen van het ministerie een eigen (deel)
identiteit hadden die men in stand wilde houden. Vandaar dat gedacht werd
aan de vorm van een moederhuisstijl met dochters.
Inventarisatie en vignet
Er lag dus al een heel pakket van eisen ter tafel voordat de ontwerpers van
TD erbij kwamen. Die stelden de hen bekende aanpak in fases voor en
budgetteerden die tot eind 1983 voorlopig op fl 240.000,-.9 De opdracht
werd in dat laatste jaar bijgesteld en verruimd tot en met de bewegwijzering
van het nieuwe kantoor, delen van de inrichting, een tentoonstellingssysteem, basisprincipes voor audiovisuele producties en een systeem voor de
productie van drukwerk en van formulieren.10 In dat jaar lag er ook een inventarisatierapport waarin al het drukwerk was doorgelicht, geanalyseerd
en beoordeeld.11 TD had daarvoor ook interviews afgenomen met werknemers. Duidelijk was dat er geen samenhang in dat drukwerk bestond en dat
er een grote verscheidenheid van in omloop was. Het rapport maakte ook
melding van scepsis ten aanzien van de huisstijl en verdeeldheid over dit
onderwerp onder de ambtenaren en diensten.
De huisstijl bestond uit een flexibel logo van silhouetten van mensen in
combinatie met een geometrisch vlak en lijnen – een stramien dat kon variëren qua compositie – en de naam van het ministerie, respectievelijk een
dienst of afdeling in een schreefloze letter. De silhouetten waren in de
proefontwerpen uitgewerkt in twee versies: als zwarte vormen en als lijnfi-

5 Wibo Bakker, Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en
modernisme in Nederland, 19601975, Rotterdam: uitgeverij 010,
2011.
6 Rapport IPM 1980, archief TD
SAA 1019/436; Wim Elsloo, ‘Sociale
Zaken op zoek naar nieuw gezicht’,
Ariadne/Revue der Reclame, 29
december 1981.
7 Toelichting op de huisstijl van de
begeleidingscommissie verstuurd
aan TD, 18 februari 1982, archief TD
SAA 1019/436.
8 Brief G.F. Boulogne aan TD, 18
februari 1982, archief TD SAA
1019/436.
9 Loek van der Sande, Voorstel voor
de ontwikkeling van een huisstijl
voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 5 april
1982, archief TD SAA 1019/436.
10 Brief Van der Toorn Vrijthoff aan
J. Tanja, 7 juni 1983, archief TD
SAA 1019/436.
11 Inventarisatierapport Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28 februari en april 1983. archief TD SAA 1019/436.
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guren. ‘Voor de figuren werden talloze figuranten gefotografeerd in een
professionele fotostudio. We waren er dagen mee bezig.’12 Duidelijk is dat
het logo verwijst naar menselijkheid, vriendelijkheid, dienstbaarheid,
saamhorigheid, en naar de verbondenheid van mensen in een netwerk.

Ontwerp en foto voor de silhouetten. (foto’s archief bureau Total
Design Amsterdam)

12 Jelle van der Toorn Vrijthoff in een
e-mail aan F. Huygen, 2 november
2020.
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Uit notulen van het werkoverleg binnen TD blijkt dat er vanaf 1984 gestaag
gewerkt werd aan de Sozahuisstijl en dat er nog diverse presentaties en
gesprekken op het ministerie plaatsvonden – o.a. over AV.13 Wel werd de
opdrachtformulering enkele keren bijgesteld toen het ministerie begin 1986
een beslissing uitstelde in afwachting van een nieuwe secretaris-generaal,
en negen maanden later toen het vignet vervolgens definitief werd afgewezen. Van der Toorn Vrijthoff: ‘De huisstijlcommissie van SZW was positief
over het eerste ontwerp. De nieuwe SG [secretaris-generaal] besloot geheel zelfstandig om er niet mee door te gaan. Toen een verrassing die bij
allen hard aan kwam. De argumentatie is nooit gecommuniceerd met TD,
de SG heeft nooit zijn besluit toegelicht.’14 Tevens was er sprake van een
verzelfstandiging van het directoraat Arbeidsvoorzieningen.
Het proces werd weer hervat, er moest een nieuwe komen. Dat werd een
huisstijl op basis van een zwart letterbeeld SZW met punten. Verschillende
teams hebben er aan gewerkt, onder meer dat van Hans Booms en Olga
IJspeert. Joost Klinkenberg, nauw betrokken bij het ontwerp: ‘Het aantal
uitingen waarmee de organisatie communiceerde en zich presenteerde was
werkelijk enorm. De stevige discussies staan me nog bij, slechte regie van
de SoZaWe-projectleider, de weerstand die ontstond, afnemend draagvlak.
En dan valt de bodem onder de klus uit.’15

Logovarianten 1984 en het uiteindelijke logo in 1989. (foto archief
bureau Total Design Amsterdam
en Wim Crouwel Instituut/NAGO)

13 Notulen werkoverleg TD 1984 en
1985; notulen Dagelijks Bestuur 1985
en 1986; notulen werkoverleg 19871989, archief TD SAA 1019/5, 49, 50,
53 en 55.
14 Van der Toorn Vrijthoff, e-mail aan
F. Huygen, 2 november 2020.
15 Joost Klinkenberg, e-mail aan F.
Huygen, 10 juni 2020; in het boek De
stijl van het Rijk (2010) van Maaike
Molenkamp en Martien Versteegh
wordt gesteld dat de minister er geen
heil in zag, maar dat is dus niet juist.
Soza accepteerde wel de rest van de
huisstijl, zie notulen Dagelijks bestuur,
1 september 1986, archief TD SAA
1019/50.
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Ontwerpen met de computer: TD en de Aesthedes
Frederike Huygen
Direct na zijn aantreden bij Total Design in 1982 schreef Jelle van der Toorn
Vrijthoff de nota ‘professionalisering en automatisering bij TD’.1 Die bouwde
voort op eerder ingezet onderzoek en richtte zich enerzijds op de werkprocessen en methodieken binnen TD en anderzijds op de technische ontwikkelingen in de grafische industrie. Van der Toorn Vrijthoff had al vanaf zijn academietijd belangstelling getoond voor de computer als hulpmiddel bij het ontwerpen en volgde na zijn opleiding in Den Haag vanuit het Royal College of
Art in Londen een cursus programmeren.2 Naar zijn stellige overtuiging kon
er specifieke programmatuur geschreven worden die met name zinvol was
voor het ontwerpen van huisstijlen en formulieren. Rond 1970 experimenteerde hij daarmee in Londen en werkte hij ook in de praktijk met geavanceerde
apparatuur, onder andere op The Experimental Cartography Unit. Daarnaast
maakte hij als freelancer technisch-wetenschappelijke illustraties. Bij de
Staatsuitgeverij en -drukkerij Sdu deed hij vervolgens vanaf 1976 als hoofd
afdeling vormgeving grote ervaring op met druktechnieken, ontwerpmanagement en huisstijlvormgeving voor de overheid.
Dit alles was interessant voor Total Design en de niet van ambities gespeende Van der Toorn Vrijthoff ging ermee aan de slag. Op het bureau vormden
de medewerkers werkgroepen die allerlei aspecten van automatisering, standaardisering en efficiency gingen onderzoeken, zoals procedures voor offertes en urenverantwoording, printers en plotters, basisbegrippen, checklists
en tekstverwerking.3 Dat was het interne aspect, de processen binnen TD.
Maar de relevante ontwikkelingen in de grafische en de communicatieindustrie werden ook bekeken, bijvoorbeeld computergestuurd zetten, viditel,
desktop publishing (DTP), scannen en ontwikkelingen op audiovisueel gebied. Computer Aided Design (CAD en in het bijzonder Autocad) was al sinds
de jaren zeventig in ontwikkeling, maar vooral bij architecten en ingenieurs
en minder bij grafisch ontwerpers.

1 Gedateerd mei 1982, archief TD
SAA 1019/173.
2 Rolf Mager, ‘Jelle van der Toorn
Vrijthoff verbreedt horizon Total Design’, Adformatie, 23 februari 1984 (nr
8), pp. 30-31, p. 31; Peter Ruarus,
‘Jelle van der Toorn Vrijthoff en het
geprogrammeerde “kijkplezier”’, Graficus 69 (1987), nr 39, pp. 30-34; Guus
Ros, Jelle van der Toorn Vrijthoff,
Eindhoven: ZOO producties, 2017.
3 Zie verslagen van deze werkgroepen, augustus en september 1982,
archief TD SAA 1019/170.
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Met dat onderwerp kwam Total Design in 1983 in aanraking toen Claessens
Product Consultants het bureau benaderde. Claessens had een ontwerpcomputer ontwikkeld maar voelde grote behoefte aan feedback van ontwerpersgebruikers om het systeem te vervolmaken.4 TD ging het apparaat – de
Aesthedes (een samentrekking van ‘aesthetic’ en ‘design’) – bekijken en was
enthousiast. Dit resulteerde in een samenwerking. Ontwerpers gingen bij
Claessens in Hilversum werken om het systeem te testen. In ruil voor de
knowhow mocht het bureau het systeem gratis gebruiken en zouden twee TDers een cursus krijgen bij CPC. Dat bedrijf wilde vervolgens de Aesthedes op
de markt te brengen en hoopte tevens op aankoop door TD. De TD’ers waren
Joost Klinkenberg en Van der Toorn Vrijthoff.

De Aesthedes was een groot meubel: een werktafel met drie kleine en drie
grote beeldschermen en een muis, met daaraan gekoppeld een plotter (een
computergestuurde tekenmachine).5 De kleine schermen gaven tekstuele informatie over kleuren en metingen. Het grote rechter- en linkerscherm
(monitoren) waren voor beeldmanipulaties: rechts voor de lagen, links voor
detailmanipulaties terwijl de middelste monitor het geheel toonde. Het schetsblok stond als het ware in het midden, terwijl het rechterscherm de laag weergaf waaraan gewerkt werd en het linkerscherm de mogelijkheid bood om op
een laag in te zoomen en die in detail te bewerken. De Aesthedes was een
vectorsysteem waarmee je perfect lijnen kon vormen en vervormen. De vectorbeelden werden vervolgens omgezet in pixelbeelden. Het bedieningspaneel bestond uit een enorm membraam-toetsenbord dat volledig vlak in het
tafelblad was verwerkt. Door de functieknoppen had het apparaat als groot
voordeel dat het ook bruikbaar was voor mensen die niet waren ingevoerd in
codes en mathematica, in casu ontwerpers. ‘Lijnvorming vindt niet plaats door
het intikken van coördinaten, maar met behulp van een functietoets en een
cursor. De gebruiker wordt niet belast met programmeercodes’.6 Indrukwek4 Van der Toorn Vrijthoff: Automatisering, 25 april 1983; Tussentijdse evaluatie praktijktoets via
CPC-werktekencomputer, 30 juni 1983; Automatisering – slotnotitie, 11 november 1983, archief
TD SAA 1019/36 en 173.
5 Voor meer informatie en de geschiedenis van de Aesthedes, zie: Gravisie nr. 11, Utrecht, mei
1986, een nummer geheel gewijd aan de Aesthedes, winnaar van de Gravisieprijs 1984. Prijs
en tijdschrift waren een initiatief van het grafische bedrijf Van Boekhoven-Bosch. Frank Adegeest en Jelle van der Toorn Vrijthoff, ‘Ontwerpen met de Aesthedes’, in: Grafische automatisering, deel D, augustus 1990, archief TD SAA 1019/595.
6 Aldus Claessens in Gravisie 1986, p. 8.

Gravisie 1986, ontwerp Desirée
DeKlerk, Karin Dunbar, Kees
Ruyter. (foto Wim Crouwel Instituut/NAGO)
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kend was het vermogen om kleuren te genereren en te manipuleren. De
kwaliteit van de plotter bleek evenwel nog niet voldoende en er was nog
geen geïntegreerde pagina-opmaak mogelijk van tekst en beeld. De koppeling met de systemen in de grafische industrie was nog een open vraag.
In 1984 kwam de eerste Aesthedes op TD, daarna volgden er nog twee.
Van der Toorn Vrijthoff prees de hoge accuratesse en de kwaliteit van de
(werk)tekeningen, het kleurbereik en de beeldbewerking, zoals het genereren van variaties.7 Bovendien voorzag hij grote mogelijkheden op het vlak
van animatie en video door de koppeling met filmrecorders en -camera’s.
Ofschoon hij signaleerde dat er op het gebruik van de computer een taboe
rustte als zou die de creativiteit van de ontwerper beperken, bestreed hij
deze opvatting ten zeerste. ‘Mijn ervaring in die tijd was dat collega’s zich
massaal keerden tegen het gebruik van computers. Regelmatig werd ik
openlijk bekritiseerd omdat men er van overtuigd was dat de computer de
creativiteit zou belemmeren. Interessant in dit verband is natuurlijk dat zes
jaar later grafisch ontwerpers massaal Apples kochten.’8
Details van werk gemaakt met de
Aesthedes, uit een omslag voor
een brochure voor de PTT en een
illustratie voor het omslag van
tijdschrift Compres, 1987 (Jelle
van der Toorn Vrijthoff). (foto archief bureau Total Design Amsterdam).

De computer was een stuk gereedschap en kwam in de plaats van de werktekenstudio. Het ontwerpproces viel op te delen in fases met aan het begin
veel creativiteit/conceptualiteit en vervolgens meer pragmatiek tijdens het
uitwerken. Vooral in de latere fases zou de computer een goed hulpmiddel
zijn, al betekende het dat de ontwerpers hun werkwijze moesten aanpassen
en zich moesten oefenen.
Er ontstonden inderdaad complexe en gelaagde ontwerpen met vreemde
perspectieven en schijnbaar onmogelijke vormen, bijvoorbeeld in het werk
van Frans Lieshout die zich binnen het bureau fanatiek op dit gereedschap
wierp.9 Hij zat in het team Van der Toorn Vrijthoff en dat was al verantwoordelijk geweest voor de huisstijl voor het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, die met zijn speelse en variabele interpretatie reeds vooruitwees
naar het computerwerk. Ook experimenteerde hij volop met patronen en
structuren. Toch bleek het apparaat voor de meeste ontwerpers nog te inge-

7 Van der Toorn Vrijthoff, ‘De
automatisering van het ontwerpproces’, in: Taak, plaats en middelen van de ontwerper in de
communicatie industrie, Rotterdam: Academie van Beeldende
Kunsten (verslag van studiedagen), 1987, pp. 43-45.
8 Van der Toorn Vrijthoff in een
e-mail aan F. Huygen, 15 november 2020.
9 Jeroen van Erp, Frans Lieshout, Eindhoven: ZOO producties, z.j. [2018].
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wikkeld en was assistentie van een ‘operator’ onmisbaar. Het op elkaar
afstemmen van werkwijzen van ontwerper en computer bleek niet eenvoudig. Zo herinnerde ontwerper Robert van Rixtel zich dat hij systematisch
moest werken en alles stap voor stap van tevoren moest doordenken, in
tegenstelling tot de situatie van nu waarin iemand direct op de computer
kan schetsen.10 Maar het genereren van varianten was daarentegen juist
een voordeel. Vergeleken met nu was het werken met de Aesthedes erg
arbeidsintensief.

Affiche voor het Holland Dance Festival, 1991, Frans Lieshout. (foto
Wim Crouwel Instituut/NAGO)
Logo voor stichting Enter, 1987, Robert van Rixtel. Het werd gemaakt
op basis van een patroon/grid van
vijf verschillende elementjes. (foto
Robert van Rixtel)

Ondanks de niet geringe kosten van aanschaf – de in bronnen genoemde
bedragen variëren van drie tot zes ton in guldens per stuk – gaf de
Aesthedes Total Design een voorsprong op zijn concurrenten en stond het
bureau weer in de voorste gelederen wat het experiment betrof.11 Andere
ontwerpbureaus konden zich een dergelijke investering niet veroorloven.
De eerste Aesthedes, bij TD in de wandelgangen de ‘Claes’ genoemd,
verscheen in september 1984. Een tweede kwam in 1985 en een derde in
1986. Van der Toorn Vrijthoff verwachtte niet dat de Aesthedes op korte
termijn ingehaald zou worden door de personal computer. De capaciteit
van de Apple Mac, op de markt gebracht in 1984, was volgens hem nog
lang niet krachtig genoeg. Maar hoe lang kon TD zijn voorhoedepositie
destijds behouden?12
Het Nederlands-Franstalige boek Ontwerp: Total Design. De jaren tachtig,
dat in 1989 de nieuwe koers in vormgeving moest onderstrepen en gemaakt was op de Aesthedes, werd niet erg positief ontvangen. Recensenten vonden dat TD met de postmoderne winden meewaaide, waarin anderen het bureau bovendien al waren voorgegaan, bijvoorbeeld Gert Dumbar en Hard Werken. TD werd qua vormtaal dus niet als vernieuwend gezien, maar als volgend in de ‘populariteitsmanie’ en de ‘dansende, scheef
geplaatste of schaduwletters’.13 De critici vonden niet alleen dat die vormgeving té decoratief, dronken en maniëristisch was, ze signaleerden ook
een grote eenvormigheid. ‘Je voelt een soort elektronische bezetenheid,

10 Karin van der Heiden, ‘Total Design
and the Case of the Aesthedes Computer: Changing the Tools of Dutch Graphic
Design in the 1980s’, AIS/Design Storia
e Ricerche, nr. 8, 2016. http://
www.aisdesign.org/aisd/en/total-designsistema-aesthedes-cambiare-glistrumenti-del-graphic-design-olandanegli-anni-ottanta; Joost Klinkenberg:
‘Achteraf gezien kon die kostbare Aesthedes ten opzichte van de Mac eigenlijk
heel weinig. Het stond allemaal nog in de
kinderschoenen. Bij Total Design kon
men nog niet denken in de richting van
de computer. En eigenlijk is dat pas de
laatste jaren goed op gang gekomen.’,
in: Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design
of a Lifetime. Ben Bos, Amsterdam: BIS
Publishers 2000, p. 78.
11 In 1983 kreeg TD het aanbod een
eerste Aesthedes aan te schaffen voor 1
½ ton maar daar ging het bureau nog
niet op in [brief Van der Sande aan CPC,
23 sept. 1983 archief TD SAA 1019/173].
In juli 1985 kwam de tweede ‘Claes’ zoals TD de computer had gedoopt
[stafoverleg 25 juli 1985, archief TD SAA
1019/45]; In Gravisie 1986 sprak Van der
Toorn over vier ton en in Adformatie
2002 over zes ton. Van der Heiden 2016
[noot 10] noemt drie ton maar vermeldt
ook dat de Aesthedes op de markt kwam
voor vijf ton. Uit het archief TD is informatie over de aanschafprijs niet te achterhalen. Van der Toorn Vrijthoff nu [email aan F. Huygen, 15 november 2020]:
‘De afspraak was dat TD de eerste
Aesthedes zou kopen na een jaar samenwerking en verbetering van de software. De prijs zou bepaald worden op
50% van de normale verkoopprijs.’ Hij
spreekt over een prijs van drie ton.
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een ontembare knoppen-geilheid.’14 Het was een herhaling van het verwijt
dat TD in 1979 al had gekregen in de pers. Wat toen als ‘nieuwe lelijkheid’
werd weggezet vanwege gebrek aan vormvariatie, heette nu ‘de nieuwe
meligheid’, maar was volgens de recensenten al even monotoon. Alles
waar auteur Hubben in zijn inleiding zo tegen fulmineerde – het postmodernisme – was volgens de kranten in dit boek te zien. Uit die stukken sprak
overigens ook een zekere designmoeheid.
Dat deze publicatie dezelfde afwijkende boekvorm kreeg als het eerdere
overzichtsboek uit 1983 was vermoedelijk geen erg handige zet. Een vergelijkbare computer-esthetiek sprak overigens ook uit het door TD ontworpen kerstnummer Grafisch Nederland 1988, maar die werd door de jury
van de Best Verzorgde Boeken juist geprezen als bizar en experimenteel
en door Hubben naar voren gehaald als meest spraakmakend.15 Hoe dan
ook, er ontstond een typerende TD-Aesthedesvormgeving.
Spread uit Grafisch Nederland,
1988 (met brailletekens), gewijd
aan het thema taal en ontworpen
door Joost Klinkenberg en Wim
Verboven van TD.

Beeld, media en beleid
Uit enkele interviews blijkt hoe Van der Toorn Vrijthoff de toekomst van het
bureau en het vak in die jaren zag. Vormgeving zou zich ten eerste professionaliseren en steeds meer een management-instrument worden.
‘Vormgevers communiceren met opdrachtgevers op beleidsniveau.’16 Ten
tweede zou het als informatie-instrument visueler en beeldend veelzeggender worden. Het visueel beleven en het kijkend lezen en leren zou toenemen onder meer via infographics. De visuele vertaling van informatie was
volgens hem van grote betekenis, vooral voor de overheid, die immers als
grootste taak het informeren had. Beeld en bewegend beeld zouden een
grotere rol krijgen in huisstijlen en het leveren van complete mediaconcepten.17 ‘Complete [museum]collecties, die nu door ruimtegebrek niet tentoongesteld kunnen worden, zouden via interactieve media […] voor het
publiek beschikbaar kunnen komen, compleet met animaties, live action en
documentaire fragmenten.’18
Uit zulke uitlatingen sprak een visie die zijn tijd vooruit was want het inter-

12 Uit de notulen van het werkoverleg
van 19 juni 1989: ‘Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de Apples komen
ter sprake. Jelle meent dat de kans dat
elke ontwerper op een Apple gaat werken, minimaal is en daarom zal er meer
met Apple-operators gewerkt moeten
gaan worden op de werkvloer…’, p. 3,
archief TD SAA 1019/55. Van der Toorn
Vrijthoff nu [e-mail aan Huygen, 15 november 2020]: ‘De Aesthedes was een
tekensysteem zoals wij nu kennen van
Adobe Illustrator. Geen pixelmanipulatie
zoals Photoshop of paginaopmaak zoals InDesign. De Apple-systemen werden pas in de late jaren 80 sterk genoeg
om met de Aesthedes te concurreren.
Het tweede TD-boek kon dan ook niet
op een Apple gemaakt worden. Dit gaat
misschien wat ver in de techniek maar
Apple kon niet in zeer hoge resoluties
doorrekenen naar rasterbeelden voor
drukwerk. Met name lijnpatronen zoals
de omslag van het tweede TD boek
waren niet mogelijk.
13 Erik Terlouw, ‘Total Design draait
mee’, Trouw, 11 januari 1990; Jaap
Huisman, ‘Total Design neigt naar eenvormigheid’, de Volkskrant, 16 december 1989.
14 Terlouw 1990.
15 Hub. Hubben, ‘Best verzorgde boeken nemen het op tegen voddenbalen’,
de Volkskrant, 23 september 1989.
16 Rolf Mager 1984 [noot 2], p. 31.
17 Peter Ruarus 1987 [noot 2]; Gert
Staal, ‘De vader, de zoon en de nieuwe
geest van Total Design’, Items (1987)
22, pp. 16-17.
18 Staal 1987, p. 17.
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net was er nog niet. Ze maken ook de ‘koers Jelle’ van die jaren duidelijk:
inzetten op schaalvergroting, verbreding en professionaliteit. De keuze voor
meer beeld sloot bovendien aan op zijn eigen kracht als ontwerper en illustrator. Hij stond voor de koppeling van een functionele aanpak en beeldende communicatie. Die verklaart tevens het grote belang dat er binnen TD
aan Media Design werd gehecht.
De Aesthedes was mogelijk ook de reden om meer aandacht aan verpakkingsontwerp te gaan schenken. Dat onderwerp lijkt een vreemde eend in
de bijt van een ontwerpbureau als TD. Verpakkingen waren doorgaans in
handen van gespecialiseerde ontwerpers en bureaus, en lagen ook veel
meer in het verlengde van marketing. Maar Claessens Product Consultancy
was juist dankzij dit specialisme gegroeid. Bij CPC moderniseerden en restylden ze bestaande verpakkingen door er minieme verschillen in aan te
brengen, bijvoorbeeld voor de roodmerkkoffie van Douwe Egberts.19 Traditionele elementen waar de consument aan gehecht was, mochten daarin
niet te sterk gaan veranderen. Met de Aesthedes kon CPC op detailniveau
werken en het bedrijf creëerde uit het kennen en herkennen van productverwachtingen via visuele eigenschappen een eigen vakgebied.
Ontwerp visitekaartje TD verpakkingen, 1990. (foto Stadsarchief
Amsterdam)

Ben Bos was bij zijn vertrek in 1991 kritisch op de automatiseringskoers die
volgens hem te zeer een doel op zichzelf was geworden. ‘Automatisering
mag nooit een maskering worden voor gebrek aan karakter.’20 Het werk
dat met de computer tot stand kwam, vond hij bloedeloos en hij voelde zich
aan de kant gezet als ‘oude garde’. Van der Toorn Vrijthoff later: ‘Opeens
kregen we veel meer mogelijkheden, er konden nieuwe vormen worden bedacht – denk aan het in perspectief rondzetten van tekst bijvoorbeeld, iets
dat je handmatig niet of nauwelijks voor elkaar krijgt. Maar die nieuwe mogelijkheden hadden ook een nadeel: het ontwerpen werd soms wel erg
technology-driven. […] Ik vond echter dat je niet voor de technologie opzij
moest gaan, ook al leidde dat in het beginstadium misschien wel eens tot
uitwassen. En verder: ik was in die tijd erg ambitieus, ik wilde de toekomst
in en ik wilde mijn stempel drukken op die ontwikkeling.’21 Vanaf 1990 zouden de ‘Claezen’ bij TD gaan verdwijnen.

19 Max von Kreyfelt, ‘Zegt u maar wat
u hebben wilt, ik kan het maken’,
Items (1985) 17, pp. 4-9; zie ook de
tekst van Claessens in Gravisie 1986.
20 Hub. Hubben, ‘Nestor van Total
Design stapt op’, de Volkskrant, 21
september 1991; Zie ook Bos’ uitspraken in: Dirk van Ginkel, Paul Hefting,
Design of a Lifetime. Ben Bos, Amsterdam: BIS Publishers 2000. Daarin
zegt Wim Verboven dat de computervormgeving wel eens ten koste van de
boodschap ging en dat hij daar als
oudgediende van TD ook moeite mee
had.
21 Van Ginkel/Hefting 2000, pp. 149150.
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Total Design, Media Design
Odilia Mundy
Total Design zag de komst van nieuwe media in de jaren tachtig als een
kans om klanten meer diensten en disciplines aan te kunnen gaan bieden.
Toen directeur Loek van der Sande in contact kwam met Dirk Jan van Haren
Noman, maakten ze plannen voor een audiovisueel communicatieadviesbureau.1 In 1985 leidde dat tot de oprichting van dochterbedrijf Media Design
met Van Haren Noman aan het hoofd. Hij had aan de Erasmus Universiteit
het audiovisuele centrum geleid en was vervolgens een eigen bedrijf op dat
gebied begonnen.2 Hoe verging het deze tak binnen het bureau?
Over het begin van Media Design is in het archief van TD weinig informatie
te vinden. Maar in een artikel in Trouw kwam Van Haren Noman aan het
woord over de nieuwe onderneming.3 Hoewel er nog geen telefoonnummer
of briefpapier was, bestond Media Design al wel. Het werd omschreven als:
‘advisering, ontwikkeling, ontwerp en realisatie van de moderne media (film,
televisie, beeldplaat en inter-actieve media).’ Voorbeelden die Van Haren
Noman noemde, waren het op video zetten van de onderhoudsmanuals van
schepen en vliegtuigen, die pakken met handleidingen overbodig maakten.
Daarnaast sprak hij over televisiebeeld zoals de introductie van het journaal
of de visuele vormgeving van een commercial voor een bank. Een eerste
opdracht was een programma over het ontstaan van de Nederlandse taal
voor het onderwijs. Ook was Media Design bezig met een beeldplaat voor
de Erasmus Universiteit, met vijfduizend dia’s over de celstructuren van het
menselijk lichaam. ‘Een beeldplaat biedt fantastische mogelijkheden’, aldus
Van Haren Noman, ‘want je hebt die boekenkasten niet meer. Denk eens
aan musea. Wat het Rijk nu in de kelders heeft, kun je allemaal op beeldplaat zetten, waardoor het toegankelijk wordt.’
Hij was optimistisch, ofschoon hij de markt ondoorzichtig noemde en de ontwikkelingen niet goed kon overzien. Voor TD zag hij mogelijkheden in informatieoverdracht met een accent op de culturele sfeer, dat wil zeggen: onderwijs, voorlichting, training en de overheid.
Folder Course Design, 1986. (foto
Wim Crouwel Instituut/NAGO)

1 Groot Direktie Overleg, 12 november
1984, archief TD SAA 1019/47.
2 Gesprek F. Huygen met Dirk Jan van
Haren Noman, 10 november 2020. Van
Haren Noman was de zoon van cineast
Theo van Haren Noman en opgeleid
aan de Filmacademie.
3 ‘Media Design: communicatie voorbij
ouderwets briefpapier’, Trouw, 29 oktober 1985. https://www.delpher.nl/nl/
kranten/view?facets%5Btype%5D%
5B%5D=artikel&query=%
22media+design%
22&coll=ddd&sortfield=date&identifier=
ABCDDD:010828277:mpeg21:a0286&r
esultsidentifier=ABCDDD:010828277:m
peg21:a0286.

25
Eind 1986 stuurde TD een persbericht uit dat de oprichting van Course Design aankondigde, in samenwerking met Media Design en Total Design.4
Dat was gericht op educatieve programma’s met interactieve media ten behoeve van het onderwijs. TD voorzag dat de markt voor computerondersteund onderwijs zou groeien van tien miljoen gulden naar twee- tot
driehonderd miljoen. Twee jaar later werd deze ‘tak’ echter samengevoegd
met Media Design. Het onderscheid was dat Course Design over interactieve media ging en Media Design over lineaire media zoals video en film.5 In
een memo nodigden mededirecteuren Ben Barkman en Willem Sellink alle
medewerkers uit voor een ‘praatje’ met betrekking tot de filosofie en de activiteiten, en een demonstratie van de producten van Media Design.6 Deze
bijeenkomst werd afgesloten ‘op Franse wijze, dat wil zeggen met wijn,
kaas, stokbrood en andere lekkernijen’.7
Vouwblad Media Design, 1990.
(foto Wim Crouwel Instituut/
NAGO)

De audiovisuele markt en de positie van Media Design
Wat verstond men in de pre-internettijd onder ‘nieuwe media’? Het beleidsplan van 1990 gaf een analyse van de audiovisuele industrie. Het beschreef
dat die vanaf 1975 een enorme groei had doorgemaakt; de omzet van de
branche groeide uit van veertig miljoen gulden tot vijfhonderd miljoen.8 Onder de audiovisuele industrie vielen bedrijven die zich bezighielden met film,
video of band-dia producties en met interactieve mediadragers zoals beeldplaat, CD-I en CD-ROM. Door de economische groei en technische ontwikkelingen waren er veel visuele bedrijfjes ontstaan in het laatste kwart van
de twintigste eeuw. Vele hiervan waren eenmansbedrijfjes, slechts een
handvol werd gezien als een groot bedrijf, wat betekende dat er minimaal
vijftien mensen in vaste dienst waren. Dat er steeds meer overkoepelende
brancheorganisaties kwamen, was volgens dit plan een teken dat er behoefte was aan de professionalisering van de audiovisuele industrie.

4 Persbericht, 5 november 1986, archief TD SAA 1019/181.
5 Werkoverleg, 28 januari 1988, archief TD SAA 1019/54.
6 Ben Barkman en Willem Sellink,
memo ’Integratie Course Design en
Media Design’, 30 maart 1988, archief
TD SAA 1019/232; Barkman werkte in
het hbo als projectleider voor computergestuurd onderwijs in de paramedische sector; Sellink was onderwijskundig medewerker van de stichting Academie voor Fysiotherapie.
7 Van Haren Noman, Jaarverslag Media Design – 1988, 16 april 1989, archief TD SAA 1019/233.
8 Beleidsplan Media Design, zonder
auteur, 22 augustus 1990, archief TD
SAA 1019/233.
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Die professionaliteit bracht TD naar voren als een punt waarop het bureau
zich onderscheidde van die vele kleine bedrijfjes. Het andere punt was een
goede communicatie met de opdrachtgever. En verder noemde het de
kwaliteit van de TD-vormgeving, die lag in attentiewaarde, functionaliteit en
technische uitvoering.
Informatieoverdracht was al vanaf het begin een kernwaarde geweest binnen TD. Wim Crouwel, een van de oprichters, was bovendien altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe technische ontwikkelingen zoals de computer.
Jelle van der Toorn Vrijthoff volgde hem daarin. Hij introduceerde de ontwerpcomputer Aesthedes in 1984 op het bureau. In dat opzicht was de
stap naar nieuwe media niet vreemd. Met de Aesthedes konden namelijk
ook animaties gemaakt worden.
Fysiodisc, beeldplaat over fysiotherapie voor de Hogeschool van
Amsterdam, 1988. (foto Wim
Crouwel Instituut/NAGO)

Media Design noemde zichzelf in dit plan verder onderscheidend, omdat
het via TD meerdere diensten kon leveren: van regisseur tot grafisch ontwerper. Vanwege het brede scala aan vaste krachten en freelancers beschikte Media Design bovendien over de benodigde expertise: videoproducenten, computerspecialisten, onderwijskundigen, communicatie-experts
en ontwerpers. In een brochure positioneerde Media Design zich als een
allround audiovisueel bureau en benadrukte het eveneens de relatie met
TD. Die garandeerde de kwaliteit van visuele elementen binnen de communicatie, ‘niet alleen voor de puur esthetische, maar ook voor de – uit het
oogpunt van gebruikersgemak – zo belangrijke functionele aspecten van
de vormgeving’.9 Het aanbod bestond uit audiovisuele producties tot en
met communicatiepakketten en adviezen. De brochure lichtte de werkwijze
van Media Design niet toe, maar in het interview in Trouw vermeldde Van
Haren Noman dat er op basis van een briefing van de opdrachtgever een
synopsis werd geschetst. Als dit plan werd goedgekeurd volgde het ontwikkelen van het draaiboek.10
Opdrachtgevers
Het beleidsplan ging ook in op het werven van opdrachtgevers.11 In eerste
instantie zouden contacten van TD worden aangesproken en op middellange termijn moest het portfolio leiden tot een eigen klantenbestand. Een
overzicht laat zien dat de opdrachtgevers van Media Design inderdaad

9 Brochure Media Design
‘Audiovisuele- en computer communicatie’, z.j. [1990] en zonder auteur,
archief TD SAA 1019/664.
10 ‘Media Design: communicatie
voorbij ouderwets briefpapier’.
Trouw, 29 oktober 1985.
11 Beleidsplan Media Design, zonder auteur, 22 augustus 1990, archief TD SAA 1019/233.
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veelal vanuit de overheid kwamen.12 Zo waren er bijvoorbeeld video’s en
interactieve programma’s ontwikkeld voor de Hogeschool van Amsterdam
en de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Buitenlandse
Zaken. Daarnaast hadden ook farmaceutische bedrijven de hulp ingeroepen
van Media Design, zoals Janssen Farmaceutica en Glaxo. Andere opdrachtgevers waren TRN Accountants, Philips en Randstad Uitzendbureau.
Het boek Ontwerp: Total Design. De jaren tachtig uit 1989 toonde als voorbeelden een interactief opleidingsprogramma voor fysiotherapeuten op
beeldplaat, het videoprogramma Focus on Finance uit een campagne om
de financiële positie van Philips intern te verbeteren, een animatie en video’s voor Janssen, een interactief computerprogramma dat een medicijn
van Glaxo onder de aandacht van huisartsen bracht en een video over een
Europees wetenschappelijk tijdschrift voor Onderwijs en Wetenschappen.
Het zag er allemaal dus veelbelovend uit, maar hoe verliep het in zakelijk
opzicht met Media Design?
Omslag video Wetenschapsbeleid in perspectief voor het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1989. (foto archief bureau Total Design Amsterdam)

Verloop Media Design
Uit het jaarverslag over 1988 blijkt dat de omzet- en winstontwikkeling was
achtergebleven bij de prognoses.13 Acquisitie van nieuwe opdrachten
vormde het grootste obstakel. Daarom voorspelde Van Haren Noman voor
het volgende kalenderjaar een bescheiden omzet. Gebrek aan acquisitiekracht werd ook gesignaleerd op een directievergadering.14 Er werden op
dat moment brochures en diskettes uitgestuurd naar bedrijven, maar er gebeurde te weinig met betrekking tot de follow-up. Van der Toorn Vrijthoff
was tijdens dit overleg van mening dat de acquisitie structureel moest worden vergroot en evenwichtiger moest zijn, en dat er meer ideeën moesten
komen om te zorgen voor nieuwe opdrachtgevers. Tevens gaf hij aan dat er
speciale aandacht diende te zijn voor de interactieve producten en minder
focus op video, aangezien Media Design voor dit specialisme zijn positie
moest verbeteren.
Op de daarop volgende vergaderingen kwamen actiepunten met betrekking
tot acquisitie aan de orde.15 De vraag was waarom pogingen, ondanks uitgebreide presentaties bij potentiële opdrachtgevers, niet hadden geleid tot
concrete opdrachten. Telefoongesprekken met ‘prospects’ moesten de oor-

12 Overzicht recente opdrachtgevers
Media Design, zonder auteur, 14 april
1989, archief TD SAA 1019/233.
13 Van Haren Noman, Jaarverslag
Media Design – 1988’ 16 april 1989,
archief TD SAA 1019/233.
14 Notulen directie-overleg 9 februari
1989, 26 april 1989, archief TD SAA
1019/233.
15 Memo Actiepunten Acquisitievergadering Media Design – 3 mei, archief TD SAA 1019/233. Lang niet
alle notulen zijn bewaard gebleven.
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zaken uitwijzen. Daarnaast werd besloten een brief met antwoordkaart te
sturen naar degenen die de brochure en diskettes hadden ontvangen. Tevens wilden de directeuren een artikel in een managementtijdschrift plaatsen om meer bekendheid te verkrijgen. Een nieuwe mailing, gericht op
hoofden van opleidings- en trainingsafdelingen, op afdelingen voor in- en
externe communicatie en marketing van grotere bedrijven stond ook op de
lijst actiepunten. In het geval van een kleiner bedrijf ging de mailing rechtstreeks naar de directeur.
In 1989 schreef Van der Toorn Vrijthoff een beleidsnota over heel TD.16
Hij bepleitte daarin uitbreiding, verbreding en versterking van het bureau,
maar was kritisch over Media Design. ‘Na enkele jaren kan geconcludeerd
worden dat de audiovisuele kant als discipline nauwelijks van de grond gekomen is en de interactieve media steeds weer zorgen baart voor continuïteit.’17 Het management ervan was te zwak en er moest ofwel meer tijd
ingestoken worden door de directie, ofwel een aparte manager komen. Beide kostten echter geld. ‘Indien dit niet gebeurt blijven de zorgen groot, en
de overlevingskansen klein, met als uiterste consequentie een opheffing
van Media Design.’18
De wereldboot, 1993 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken,
een videomagazine voor het basisonderwijs over het dagelijks
leven van kinderen in ontwikkelingslanden. (foto archief bureau
Total Design Amsterdam)

Van Haren Noman was sinds 1986 mededirecteur van TD en had daarom
minder tijd aan Media Design kunnen besteden. De door Van der Toorn
Vrijthoff geopperde mogelijkheid om Media Design door een fusie met een
ander mediabedrijf aanzienlijk te versterken, vond evenwel geen doorgang.
Hoewel Media Design in die periode uit de rode cijfers verwachtte te raken,
kwam dat niet uit.19 Begin jaren negentig stond Media Design in de min.
Heel TD maakte toen enkele slechte jaren door en er vond bovendien een
reorganisatie plaats. Dit had tot gevolg dat Media Design werd ‘afgevroren’.20 Toen de reorganisatie in 1992 tot een nieuwe holding leidde, werd
Media Design overgeheveld naar dochteronderneming TD Maastricht.
Drie jaar later kwam het onderwerp ‘nieuwe media’ opnieuw op de agenda
en meldde Van der Toorn Vrijthoff dat ‘TD op alle gebieden en ontwikkelingen achterloopt’.21 Hij wilde en mocht in 1996 het onderwerp ‘4D’ verder
onderzoeken en kwam toen met een nota waarin hij serieuze aandacht
voor de nieuwe media bepleitte.22 Inmiddels had het internet zijn intrede

16 Van der Toorn Vrijthoff, Total Design,
Internationalisering en uitbreiding, 16
januari 1989, archief TD SAA 1019/185.
17 Ibidem, p. 6.
18 Ibidem.
19 Begroting Media Design, z.j. en zonder auteur, archief TD SAA 1019/233.
Daaruit blijkt dat er voor 1990 een verlies
van fl 32.947,- werd verwacht, voor 1991
een winst van fl. 10.013,- en voor 1992
een winst van fl. 66.331,20 Vergadering directie-or, 20 januari
1992, archief TD SAA 1019/189.
21 Vergadering Raad van commissarissen, 7 november 1995, archief TD SAA
1019/70.

29
gedaan, een ontwikkeling die door ontwerpers alom nauw gevolgd werd. ‘De
komende jaren zullen de ontwerpbureaus hun posities zoeken en innemen in
de snelgroeiende markt van 4D’, zo schreef hij. Er zou concurrentie komen op
dat vlak en hij wilde met TD een kwalitatief hoogstaande positie kunnen innemen en een multidisciplinair bureau blijven. De directie was intussen echter
gewijzigd door de toetreding van Hans Brandt. Hij veranderde TD in een bureau voor strategisch communicatieadvies. Webdesign was daar een onderdeel van.

Videoband Rembrandt en zijn
verven voor DSM, 1993. (foto
archief bureau Total Design
Amsterdam)

22 Van der Toorn Vrijthoff, beleidsnota, september 1996, archief TD SAA 1019/71.
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Total Design: een multidisciplinair bureau? Het 3D-team
Elisa Ros Villarte
Dit artikel staat in het teken van het reilen en zeilen van het 3D-team in de
jaren tachtig en negentig. Allereerst wordt gekeken naar de verwachtingsvolle
beginjaren en de casestudie Parc de la Villette in Parijs. Die opdracht leek
een unieke, internationale kans voor Total Design, maar pakte uiteindelijk financieel niet goed uit. Vervolgens worden de latere jaren van het 3D-team
geanalyseerd. Destijds werden er verschillende ideeën geopperd om het
team te reorganiseren waaronder een verzelfstandiging ervan. Uit de vele
beleidsplannen en toekomstvisies blijkt dat deze afdeling heel kwetsbaar was
en dat TD worstelde met zijn multidisciplinaire ideaal.
Een hoopvolle start: 1982-1988
Bij TD kwam in het voorjaar van 1982 een 3D-team van de grond met Wim
van der Weerd als teamleider en Francien van Hoorn als assistente. Dit team
ging zich bezighouden met bewegwijzering, tentoonstellingen en ruimtelijke
vormgeving.1 Dat sloot aan bij de ambitie die TD vanaf het begin al had gehad: ‘alle ontwerpen onder een dak’.2 Hoewel het ideaal van een integrale en
totale vormgeving in de jaren zestig was stukgelopen, leefde het idee om het
dienstenpakket te verbreden en grote multidisciplinaire opdrachten te verwerven rond 1980 weer op.
Het 3D-team zou de andere teams ondersteunen op het gebied van bewegwijzering, interieurarchitectuur (tentoonstellingen) of productontwikkeling, totdat het zelfstandige opdrachten kreeg.3 Aanvankelijk kreeg het echter te weinig ruimtelijk werk uit de andere teams.4 Opdrachten waar het team aan
meewerkte waren een tentoonstelling in museum Boijmans Van Beuningen,
de kantoren van de ANWB en de bewegwijzering van het nieuwe ministerie
van Buitenlandse Zaken.5 Voor die laatste opdracht werden bescheiden middelen gebruikt omdat TD er pas bij betrokken was na een valse start en het
beschikbare budget al gedeeltelijk was besteed. Daarom koos het 3D-team
voor een handelsproduct – het Routextsysteem, ontwikkeld door Paul
Mijksenaar en Gerard Unger – dat het aanvulde met eigen, specifieke onderdelen ‘om het uit de sfeer van de “standaard-oplossing” te halen’.6
In 1984 breidde het 3D-team zich uit vanwege de joint venture met GK Industrial Design Associates van de Japanse ontwerper Kenji Ekuan. Een GK Europe/Global Design zou via TD opdrachten van Japanse bedrijven op de Europese markt gaan uitvoeren. Directeur Loek van der Sande, tevens supervisor van het 3D-team, zag dat als ‘een unieke en kansrijke mogelijkheid voor
verdere ontwikkeling en diversificatie van TD’.7 Hij was tevens voorstander
van meer productvormgeving binnen TD. Daarom werd Norbert Roozenburg,
werkzaam op de afdeling Industrieel Ontwerpen van de TH Delft, aan het 3Dteam toegevoegd voor twee dagen in de week.8 Gunstig was bovendien het
vooruitzicht op een grote bewegwijzeringsopdracht, die voor het hoofdkantoor
van de Hongkong en Shanghai Bank in Hongkong, verkregen via de Britse
architect Norman Foster.9
Maar in 1985 waren kostenbeheersing en bezuinigingen aan de orde en het
jaar daarop kwam het bureau in grote financiële problemen te verkeren.10
Van der Sande werd ontslagen en nam het project Global Design mee. Wim
van der Weerd vertrok eveneens en richtte een eigen bureau op. De directie
besloot toen het 3D-team te verzelfstandigen en af te bouwen. Dat betekende

Bewegwijzering ministerie van
Buitenlandse Zaken en de
Hongkong en Shanghai Bank in
Hongkong, 1984. (foto uit boek
TD ‘89 en archief bureau Total
Design Amsterdam)

1 Groot Direktie Beraad, 22 maart
1982, archief TD SAA 1019/36.
2 Frederike Huygen, Wim Crouwel:
Modernist, Eindhoven: Lecturis,
2015, p. 176.
3 Groot Direktie Beraad, 22 maart
1982; stafvergadering, 5 mei 1982,
archief TD SAA 1019/36 en 45.
4 Volgens handgeschreven notities,
mogelijk van Francien van Hoorn,
archief TD SAA 1019/45.
5 Volgens een handgeschreven
lijst, archief TD SAA 1019/45.
6 Hub. Hubben, Ontwerp: Total
Design. De jaren tachtig, Wormer:
Inmerc, 1989, p. 58.
7 Loek van der Sande, Notitie aan
Wim Crouwel en directie, Joint venture GK/TD, 1 augustus 1984, archief TD SAA 1019/47, p. 2.
8 Directieberaad, 7 februari 1984,
archief TD SAA 1019/47.
9 Aanvullende opmerkingen van de
directie bij de jaarstukken over
1983, juni 1984, archief TD SAA
1019/47.
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het voorlopige einde voor dat team, terwijl TD wel ruimtelijke opdrachten bleef
binnenhalen zoals bewegwijzering en interieurarchitectuur.
Parc de la Villette (1984-1986): een internationale kans loopt ongelukkig
af
In 1984 dong TD mee naar een grote opdracht voor de huisstijl van het Parc
de la Villette, samen met vier Franse ontwerpbureaus en het Engelse bureau
Pentagram.11 Het project Villette betrof de herontwikkeling van een enorm
terrein (165.000 m²) in het noordoosten van Parijs. Vroeger werd daar in grote
hallen de veemarkt gehouden en daarna had de stad er een abattoir gepland.
Tijdens het presidentschap van François Mitterrand werd echter besloten om
het terrein in te richten als een stadspark waarin ‘natuur en industriële civilisatie, wetenschap en kunst, onderwijs en recreatie werden geïntegreerd’.12 ‘Een
uiterst ambitieus en prestigieus project, typisch Frans van grandeur en ook
niet los te zien van politieke bedoelingen.’13 Het was één van de ‘grands travaux’ waarmee Mitterrand de Franse traditie voortzette om belangrijke publieke instellingen onder te brengen in monumentale gebouwen en het culturele
leven een forse impuls te geven. Een belangrijke institutie op het park was het
Cité de la Musique, waar onder meer een conservatorium en concertzaal in
waren ondergebracht. De andere heette Cité des Sciences et de l’Industrie en
was een groot museum voor wetenschap en techniek.14 De doelgroepen van
het park waren zowel onderzoekers en deskundigen als het grote publiek. De
politieke intentie van het samenbrengen van die verschillende groepen was
‘een nieuw burgerschap’ en gaf het project ‘een utopische dimensie’.15

TD ontving voor het ontwerpen van vier onderdelen van de huisstijl 40.000 FF
en 30.000 FF voor de bewegwijzering van het museum.16 Het bureau had hoge verwachtingen en hoopte dat het veel werk zou opleveren. Uiteindelijk
mocht het Parijse ontwerpcollectief Grapus de definitieve huisstijl ontwerpen

10 Zie o.a. Groot Direktie Beraad,
5 augustus 1985; verslag financiële commissie, juni 1986; Van der
Toorn Vrijthoff, Notitie ten behoeve van overleg OR-19 december
1986, 18 december 1986, archief
TD SAA 1019/38, 213 en 176.
11 Directievergadering, 2 juli
1984, archief TD SAA 1019/47.
12 Hugues Boekraad, Mijn werk is
niet mijn werk. Pierre Bernard.
Ontwerpen voor het publieke domein, Baden: Lars Müller Publishers, 2006, p. 186.
13 Brochure TD, Bewegwijzering,
1986, z.p., archief TD SAA
1019/652.
14 Hub. Hubben 1989 [noot 6], p.
61.
15 Boekraad 2006 [noot 12], p.
186.
16 Directieberaad, 23 juli 1984,
archief TD SAA 1019/.47.
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en TD de bewegwijzering van het museum. Het 3D-team moest wel samenwerken met de Franse Dominique Baudry, opdat de bewegwijzering zou aansluiten op de expositie-elementen.17 Het museum was groot en omvatte
naast tentoonstellingsruimten een mediatheek, een congrescentrum en een
parking. ‘In de vormgeving van de bewegwijzering is gestreefd naar herkenbaarheid, zonder een groot of modieus contrast met de architectuur van het
gebouw en de inrichting’, aldus TD.18
Het 3D-team ontwikkelde een modulair systeem, zodat informatie en pictogrammen gemakkelijk verwisseld konden worden. ‘Bewegwijzeringen zijn
meestal dynamische en open-ended systemen: onderhevig aan veranderingen als gevolg van interne verhuizingen, nieuwe functies van ruimten, andere
routes, e.d. Aan het ontwerp dient daarom een beheerssysteem gekoppeld te
worden dat de gebruiker in staat stelt om efficiënt op de mutaties in te spelen.’19 TD creëerde een systeem van verlichte en onverlichte panelen die met
gestandaardiseerde bevestigingsmiddelen eenvoudig aan draagstructuren,
wanden en plafonds vielen aan te brengen. Bovendien konden de panelen
aan elkaar geklikt worden en waren veel onderdelen onderling uitwisselbaar.
De bewegwijzering ging uit van een massale bezoekersstroom met veel buitenlanders. Daarom stond belangrijke informatie op de borden in meerdere
talen. Ook werden er pictogrammen gebruikt. TD had daarvoor een serie van
82 symbolen ontworpen. ‘In het algemeen probeert TD het veelvuldig gebruik
van pictogrammen te vermijden; bij uitgesproken internationaal bezochte, grote en multifunctionele projecten is toepassing van deze symbolentaal soms
noodzakelijk.’20 Ook had het 3D-team een databasemanagementsysteem
ontwikkeld om overzicht te houden op de enorme hoeveelheid gegevens over
type paneel, plaats, bevestigingswijze en tekst. Daarnaast adviseerde het
team over het toepassen van grote elektronische displays en stelde het een
bewegwijzering voor blinden voor. ‘De door TD voorgestelde letter (de Gill) is
na intensief overleg als standaard voor alle typografie binnen het museum
overgenomen.’21

Kostenoverzicht La Villette augustus 1986.

17 Loek van der Sande, Bezoekverslag Parc de la Villette, 18 oktober
1984, archief TD SAA 1019/48.
18 Brochure TD, Bewegwijzering,
1986, z.p., archief TD SAA
1019/652.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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Begin 1985 bleken de kosten voor TD al fl 150.000,- hoger te zijn dan het gecalculeerde budget.22 Volgens Roozenburg was dat tijdens de aanloopperiode al duidelijk, maar besloot de directie toch door te gaan. Er werd nog beter
op het budget gelet en er kwam meer controle op het project. Roozenburg
meldde vervolgens een ander probleem: er was nog geen projectverzekering
afgesloten, waardoor TD een aanzienlijk financieel risico liep.23 Villette eiste
blijkbaar een verzekering voor de risico’s van ontwerpfouten en de mogelijke
gevolgen daarvan. Het meerwerk aan het project nam toe en ook qua tijdsplanning liep de opdracht uit. Een kostenraming in de zomer van 1985 voorzag een tekort van fl. 355.000,- tot eind 1986. Onder meer vanwege de uitloop
van het project was een heronderhandeling van het contract noodzakelijk. Een
voorstel voor honorering van het extra werk lag bij Villette, maar het was onzeker of de opdrachtgever dat ging accepteren.
Een jaar later was er wel een aanvullend contract toegezegd maar had TD er
al ruim 3500 uren in zitten van tien werknemers en een stagiaire. Een extra
kostenpost van fl. 44.000,- was het gebruik van de computer.24 Een post van
circa 3½ ton aan rekeningen stond nog uit. Roozenburg voorzag een totaal
verlies van vijf ton. Hij concludeerde in de evaluatie dat het ontwerpwerk gedeeltelijk en de realisatie van het project compleet was onderschat. Op basis
van het contract waren de werkzaamheden verkeerd ingeschat. TD zag te laat
in dat voor deze opdracht een team ter plekke nodig was. Ook het gebrek aan
organisatie bij Parc de la Villette was onvoorzien.25
Het verloop van de opdracht Villette leidde mede tot het ontslag van Van der
Sande en bracht TD op de rand van faillissement.26 Villette weigerde het restant voor het normale werk te betalen en wilde dat TD afzag van andere vorderingen.27 De zaak werd eind 1988 nog besproken met advocatenkantoor
Stibbe, Blaisse & De Jong in Parijs maar leidde niet tot een rechtszaak.
Na de financiële tegenslag van Villette, stelde Van der Weerd in het najaar
van 1986 voor om 3D te verzelfstandigen. ‘Het doel van dit voorstel is te komen tot een drastische kostenreductie zonder echter het servicepakket van
TD aan te tasten.’28 Hij somde de oorzaken op, die een winstgevend 3D-team
bemoeilijkten. Ten eerste hanteerde het team voor Nederlandse begrippen
hoge tarieven. Ten tweede kon het loon van de ontwerpers nauwelijks omlaag
omdat het werk goed opgeleid personeel vereiste. Ten derde waren de projecten slechts betaalbaar voor enkele grote bedrijven waar het 3D-team dan
van afhankelijk werd. Daarnaast vereiste vooral het specialisme bewegwijzering een relatief lange inwerkperiode van nieuwe medewerkers, waarbij het
bovendien onzeker was of die bleven vanwege de vaak onderschatte
‘administratieve’ kant van dit werk. Deze impasse zou volgens Van der Weerd
kunnen worden doorbroken door los van TD een zelfstandig bureau op te richten voor ruimtelijke vormgeving.
Het gebruik van nieuwe technologie zoals de computer, zou de vaste lasten
tot een minimum beperken. Zijn idee was dat TD bij grote opdrachten zou optreden als ‘main consultant’ met zijn bureau als sub-consultant, vergelijkbaar
met een hoofd- en onderaannemer of een architect en binnenhuisarchitect.
Hun gedeelde verleden was een voordeel omdat ze elkaars werkwijze kenden.
In deze opzet zou TD dus zijn multidisciplinaire karakter behouden. Daarnaast
wilde Van der Weerd werken met 3D-CAD-software. In zwarte pen stond echter bij het voorstel geschreven dat Van der Weerd niet de juiste man was,
want hij ambieerde geen groot team. Het plan ging niet door, maar Van der
Weerd verliet wel het bureau en begon voor zichzelf.

22 Directieberaad, 4 februari 1985,
archief TD SAA 1019/49.
23 Groot Directieoverleg, 5 augustus
1985, archief TD SAA 1019/38.
24 Directieberaad, 24 februari en 8
augustus 1986, archief TD SAA
1019/49.
25 Directievergadering, 4 februari
1985, archief TD SAA 1019/49.
26 Van der Toorn Vrijthoff, Notitie
ten behoeve van overleg OR-19 december 1986, 18 december 1986,
archief TD SAA 1019/176; de investeringen in de Aesthedescomputer
speelden daar ook een rol in.
27 Ruud Koster, Verslag van reis
Parijs, 23 november 1988, archief
TD SAA 1019/241.
28 Wim van der Weerd, Voorstel tot
verzelfstandiging van de 3D-sektor,
1 november 1986, archief TD SAA
1019/64, p. 2.

34
Beleidsplannen en toekomstvisies: 1989-1994
In de jaren negentig bleef de mogelijke verzelfstandiging van het 3D-team op
de agenda staan. Vanaf 1988 werkte het aan een grote opdracht: de herinrichting van alle Nederlandse postkantoren. Het verzelfstandigde PTT Post
wilde van zijn stoffige en klantonvriendelijke imago af, en alle postkantoren
werden verbouwd tot open, winkelachtige ruimtes.29 Industrieel ontwerper
Stan Spangenberg – als freelancer bij TD gekomen – stelde het jaar daarop
een beleidsplan op voor de herstart van het 3D-team. Hij behandelde markt-,
product- en projectkeuze, acquisitie en promotie. Er lagen volgens hem drie
soorten markten binnen het bereik van het team, namelijk projectontwikkeling, industrieel ontwerpen en industriële vormgeving.30 Onder industrieel
ontwerpen viel bijvoorbeeld verlichting, stands en bewegwijzering, maar als
TD 3D zich daar op richtte was imagebuilding nodig.
Balie voor accountants Moret &
Limperg, 1989. (foto archief bureau Total Design Amsterdam)

Qua producten en projecten werden nog geen keuzes gemaakt, maar vooral
vragen gesteld: ‘Zijn dit bijvoorbeeld produkten die een innoverende werking
hebben, op een innoverende manier zijn ontworpen of op een innoverende
wijze zijn vervaardigd?’ In ieder geval mocht de keuze niet alleen maar gebaseerd zijn op economische motieven of het imagebuildingproces tegenwerken. Voor het punt acquisitie vergeleek Spangenberg 3D met de afdeling
2D, waar opdrachten vooral binnenkwamen via netwerken. Doelgerichte promotie was daar vaak niet noodzakelijk, want veel nieuwe klanten vonden zelf
hun weg naar het ontwerpbureau via mond-tot-mondreclame of door eerder
werk. Een nadeel hiervan was dat andere markten nauwelijks werden bereikt
en er geen sprake kon zijn van diversificatie. Spangenberg was geen voorstander van deze passieve aanpak, want die viel slecht te sturen en te controleren. Daarom moest 3D potentiële klanten direct gaan benaderen. Ook
vond hij dat het 3D-team gepromoot diende te worden in vakbladen.
In zijn plan behandelde hij verder: organisatie, werkwijze, kostenbatenanalyse en planning/toekomstbeeld. De samenstelling van het team
hing af van het soort opdrachten en de omvang daarvan. Als voorbeeld van
de werkwijze gaf Spangenberg een cyclisch ontwerpproces schematisch
weer, van analyse en probleemstelling tot productie en het testen van het
product. Uit de kosten-batenanalyse kwam naar voren dat een team van
twee man fl. 280.000 bruto zou kosten. Het team kon zelfredzaam zijn als

29 Frans Bosman, ‘Dwarsliggen loont
voor Total Design’, Het Parool, 23
september 1991.
30 J.C. Spangenberg, Beleidsplan of
een visie op een 3D-team, aan directie TD, 5 juli 1989, archief TD SAA
1019/160, p. 4.
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het een marktaandeel zou behalen van tussen de 0,1 en 0,13%. De opbouwfase zou minstens twee jaar duren. In de drie jaar daarna zou het team moeten doorgroeien met twee verschillende takken, een voor industrieel ontwerpen en een voor projectontwikkeling. ‘De totale omzet moet uitgroeien tot
750.000,- à 1.000.000 gulden.’31 Spangenberg noemde hier ook de mogelijkheid van een zelfstandige bv die nauw zou samenwerken met TD. Een
goed beleidsplan was noodzakelijk, omdat de eerste projecten en producten
de toon zouden zetten. Met blauwe pen was erbij geschreven: ‘Wat willen
wij?’ ‘Trend in multidisciplinaire-opzet.’

Schema uit plan Neven 1989.
(Stadsarchief Amsterdam)

Daarna schreef teamlid/interieurarchitect Matthijs Neven, die op verzoek van
directeur Dirk Jan van Haren Noman bij TD was gekomen, eind 1989 een
uitgebreid memo over 3D.32 Hij stelde teamuitbreiding voor en wilde een
meer functionele structuur die zowel de resultaten als de werksfeer ten goede zou komen. ‘Het moet een echt projectteam worden met een duidelijke
taakomschrijving per individueel teamlid.’33 Dat wilde zeggen: een team met
een tweekoppige leiding om zowel de logistieke aspecten als de creatieve
aspecten optimaal aan te kunnen. Het project ‘Postkantoor ‘90’ had immers
aangetoond hoe complex sommige opdrachten konden zijn, met vele betrokkenen – van de opdrachtgever tot externe en interne uitvoerders – en uiteenlopende problemen.
Balie voor de Deutsche Post,
1993. (foto Roos Aldershoff/
Wikimedia)

Het memo Neven gaf tevens een analyse van de algemene problemen waar
3D mee kampte. Behalve een tekort aan projectleiding was er sprake van
teveel ontwerpcapaciteit in verhouding tot de uitwerkcapaciteit, een te grote
werkbelasting, te hoge uurtarieven en liet de acquisitie te wensen over. Het
betekende dat het 3D-team onvoldoende toegerust was om tegelijkertijd aan
verschillende opdrachten voor meerdere opdrachtgevers te werken.
Het jaar daarop, eind 1990, kwam er nogmaals een bedrijfsplan voor de afdeling TD 3D, dit keer van industrieel ontwerper Jeroen Janssen.34 Zijn
hoofdvragen waren: ‘Wat is onze markt?’, ‘Wat is de identiteit van TD?’ en
‘Wat zijn de financiële consequenties?’ De directie had aangegeven dat er
behoefte was aan commerciële teamleiding op directieniveau, mede ter ondersteuning bij het zoeken naar nieuwe contacten of het verbeteren van

31 Ibidem, p. 18.
32 Matthijs Neven, Memo aan de
directie, 4 december 1989, archief
TD SAA 1019/185, p. 1.
33 Ibidem.
34 Jeroen Janssen, Bedrijfsplan
TD voor een nieuw op te zetten
afdeling ruimtelijke vormgeving:
TD 3D, 19 december 1990, archief
TD SAA 1019/63. Welke positie
Janssen had binnen TD is onbekend.
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oude. Er moest meer aan acquisitie worden gedaan en het team diende versterkt te worden met een teken- en uitwerkkracht. Het plan was om het aantal declarabele uren te verhogen (van gemiddeld 1260 naar 1600/1650),
waardoor de uurtarieven omlaag konden zodat ze parallel liepen met honorariumregels van de vakvereniging voor interieurarchitecten BNI en er meer
tijd zou zijn voor projecten. Daarnaast wilde de directie de projectadministratie automatiseren. Het uiteindelijke doel was het verzelfstandigen van
het 3D-team, maar wel als een onderdeel van de TD-holding die de directie
bezig was op te richten. TD zou optreden als manager/ontwerper met 3D
als architect/projectleider voor de realisatie.35
Stands voor Ahrend op de Orgatecbeurs in Keulen, 1996 en
1998. (foto archief bureau Total
Design Amsterdam en Jeroen
van Putten/Wikimedia)

De jaren na 1990 waren financieel niet gunstig voor TD, al stond 3D er niet
slecht voor, mede doordat het postkantoorconcept overgenomen werd door
de Deutsche Post. Ook de interne verhoudingen stonden in die jaren zwaar
onder druk. Er werden heel wat rapporten, beleidsplannen en analyses gemaakt, en de meeste daarvan vonden dat de afdeling 3D versterkt diende te
worden. Er moest meer verzakelijking komen en de acquisitie bleek een
zwak punt. Pas rond 1994 herstelden de financiën zich.

35 Directie aan 3D-team, 19 november 1990, archief TD SAA
1019/185.
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Voorstel voor het Imhoff Chocolademuseum, Keulen, ca 1992,
Stan Spangenberg. (foto archief
bureau Total Design Amsterdam)

Het team 3D werd naast Neven bemand door ontwerper Rogier de la Rive
Box en interieurarchitect Radboud van Beekum. Laatstgenoemde schreef:
‘In de eerste 26 jaar van het bestaan van TD is 3D nooit uitgegroeid boven
het niveau van wat grafici lijken te denken dat het is; een vouw in een stuk
papier.’36 Een geschiktere term dan 3D vond hij ‘architectonische vormgeving’ of ‘interieurarchitectuur’.37 Van Beekum zag de grote opdrachtgever
PTT echter tegelijkertijd als boosdoener, omdat het 3D-team daardoor geen
noodzaak voelde om een eigen visie te ontwikkelen.38 Opdat het team niet
te zeer zou leunen op één opdrachtgever pleitte hij voor diversificatie. De
culturele sector was in zijn ogen ondervertegenwoordigd: ‘De markt ervoor
is moeilijk, maar de daar te halen publiciteit aantrekkelijk. Bovendien is een
eenzijdig steunen op het bedrijfsleven niet goed voor een bedrijf als het onze.’39 Wat hem betrof moest er meer aandacht komen voor de inrichting
van openbare ruimten, zoals banken en overheidsgebouwen. ‘Gelet op de
werkzaamheden van TD van de afgelopen twee jaar, de daarin ontwikkelde
expertise en de mogelijkheden in de markt, is versteviging van de interieurpoot en speciaal het deelgebied ontwerpen voor publieke ruimten een logische stap.’40
Van Beekum benadrukte tevens dat de ontwerper een onafhankelijke adviseur was, die het recht had vast te houden aan een eenmaal goed bevonden ontwerp. ‘Uiteindelijk werkt hij voor een ontwerpbureau en niet in een
hoerenkast.’41 Mogelijk zette hij zich hiermee af tegen de teneur binnen TD
om in slechtere tijden meer commerciële opdrachten binnen te halen, of
vreesde hij het loslaten van een ethisch hoogstaande houding.
De leiding van de afdeling Ruimtelijke vormgeving lag vanaf voorjaar 1991
in handen van industrieel ontwerper Rogier de la Rive Box. ‘Velen kennen

36 Radboud van Beekum, Functiebeschrijving ‘3D-team’ binnen TD, 8
april 1991 archief TD SAA
1019/185.
37 Van Beekum, Afdeling Ruimtelijke Vormgeving, z.j., archief TD
SAA 1019/64, p. 1.
38 Van Beekum, Open deuren,
open vragen, 22 november 1990,
archief TD SAA 1019/62.
39 Van Beekum aan J. Janssen, 21
december 1990, archief TD SAA
1019/62, p. 1.
40 Van Beekum, Functiebeschrijving ‘3D-team’ binnen TD, 8 april
1991, archief TD SAA 1019/185, p.
2.
41 Ibidem.
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hem voorts vanwege zijn actieve rol in de ontwikkeling en promotie van het
industrieel ontwerpen in Nederland.’42 Hij kreeg de opdracht om de 3Dafdeling uit te breiden en te professionaliseren. Zijn beleidsplan verwees
naar de oprichtingsdoelstelling van TD als maatgevend: ‘Het ontwikkelen en
uitwerken van ideeën betreffende vormgeving op alle gebieden teneinde
waar mogelijk eenheid van gedachten (“Total Design”) hierin tot stand te
brengen.’43 Het nogal breedsprakige plan was een verhandeling over ontwerpen in relatie tot de mens/gebruiker en de omgeving. Die probeerde hij
in modellen te vangen met enerzijds de aspecten analyse, vormgeving, uitvoering en anderzijds de bureaustructuur van beleid, strategie en implementatie. De la Rive Box gaf echter geen concrete aanbevelingen anders
dan dat het hele bureau zich achter een gemeenschappelijk uitgangspunt
zou moeten scharen. Terugblikkend zei hij later dat de afdeling naar zijn
mening moest verzakelijken.44
Box kreeg niet veel gelegenheid zijn plan tot uitvoering te brengen, want hij
besloot in 1992 TD te verlaten.45 Van Haren Noman werd interimteamleider van het team en TD ging op zoek naar een nieuwe leider. Diens
hoofdtaak, aldus de profielschets, was acquisitie. Verdere taken waren: projectleiding en gesprekspartner bij opdrachten. Hij waakte ook over de kwaliteit. Als persoonskenmerken werden genoemd: teamwerker, 35-45 jaar en
een representatief, sociaal en tactvol voorkomen [intelligent is doorgekrast].
Met zwarte pen was daar bij geschreven: ‘Verzelfstandiging? Nee.’46 De
opvolging werd evenwel bevroren in verband met de financiën.
Toch kwam er hulp toen productvormgever Richard van Herwijnen zich aanbood om zich grotendeels onbezoldigd voor 3D in te gaan zetten. Hij werkte
als freelancer in Parijs maar zocht naar mogelijkheden in Nederland.47 Dit
leidde wederom tot een uitgebreid rapport over TD en de ruimtelijke vormgeving in 1993.48 TD had volgens hem wel enige bekendheid als ruimtelijk
bureau, maar niet op het gebied van productontwikkeling. Grote voordelen
waren de reputatie en ervaring van TD, de internationale aanwezigheid, creativiteit en capaciteit. Van Herwijnen wilde zich richten op het hogere marktsegment, op grote complexe projecten en producten met een lange levensduur. Bewegwijzering stond ook nog op de lijst van mogelijkheden, met
daarachter de naam van teamlid Dorien Sibbel. Maar het bureau diende gezien de economie en de markt, uiterst flexibel te zijn. TD moest openstaan
voor een breed productpakket en voor het samenwerken met tijdelijke arbeidskrachten. In een latere evaluatie noemde hij het teamleiderschap van
3D een zwakke plek evenals de piramidale beslissingsstructuur van TD,
maar zag hij wel mogelijkheden voor een TD Parijs.49 Verder moesten de
vaste lasten en de uurtarieven omlaag, en stelde hij een meer horizontale
teamstructuur voor met autonome cellen en projectleiders. Het project
vormde de kern van waaruit andere disciplines en bureaus (waaronder architectenbureaus) als satellieten functioneerden. Qua pr en acquisitie moest
TD iemand aantrekken om meer bekendheid te geven aan de 3Dactiviteiten.
Verzelfstandiging 3D-team
Gedurende 1994 bleef TD 3D een zorg voor het bestuur. Directie en commissarissen wezen op het ontbreken van leiding en senioren. Van Haren
Noman gaf het team onvoldoende aandacht want hij had er te weinig tijd
voor.50 Omdat 3D financiële risico’s op kon leveren voor het bedrijf TD wilden ze de verzelfstandiging doorzetten. Bijkomende voordelen daarvan waren meer efficiency, lagere tarieven en een grotere slagvaardigheid.51 Vol-
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gens de directie had deze beslissing niets te maken met de financiële positie van 3D – die goed was – en ook niet met de benoeming van Hans
Brandt tot adjunct grafische vormgeving. ‘De multidisciplinaire opzet van
Total Design blijft onder alle omstandigheden behouden.’52 Wel verzocht
de directie het team om een nieuw bedrijfsplan.
Zo kwam er een ondernemingsplan TD Ruimtelijk bv, als onderdeel van de
holding Total Design International (TDI).53 Dat was een herhaling van zetten, want de teneur ervan kwam overeen met wat in alle eerdere rapporten
al was gezegd en geschreven. 3D bestond toen uit: Radboud van Beekum
(vormgeving), Matthijs Neven (realisatie), industrieel ontwerper Dorien Sibbel (analyse en concept) en coördinator Marianne Steyer (secretariaat en
administratie). Het team vond uitbreiding niet nodig en stelde zich voor
waar nodig met freelancers te gaan werken. Financiële onderbouwing ontbrak echter. Commissaris Jan Willem Schrofer meende: ‘Een sluitend plan
verwachten van een groep zonder leiding is te veel gevraagd.’54
Van Herwijnen zette de zaken nogmaals op een rij en concludeerde dat de
visie van en op het 3D-team onduidelijk bleef. ‘Voordat de ingenieur een
auto ontwerpt moet de ontwerper zich afvragen óf we wel met de auto willen en hóé die er dan uit moet zien.’55 Intussen herstelde het vertrouwen in
de positie van TD zich in 1994 weer dankzij de goede cijfers en had de afdeling 3D uitzicht op opdrachten in het Midden-Oosten zoals een grote olie
- en gastentoonstelling in Oman. TD Ruimtelijk bleef echter in het luchtledige hangen. Er was in 1995 nog steeds geen leider, de coördinator vertrok
en het werk liep terug. Bovendien stond er een groot niet invorderbaar bedrag uit. Toch zagen directie en de vestigingen TD Maastricht en Keulen
het kunnen aanbieden van een totaalpakket als essentieel voor TD.56
Dezelfde kwesties bleven maar doorzeuren als kiespijn. Najaar 1996 werd
alweer gevraagd: ‘Heeft Total Design nog steeds de pretentie om totaal te
zijn, dus multi-disciplinair?’ en ‘Hoe moeten we 3D profileren en naar buiten brengen?’57 Van der Toorn Vrijthoff had die pretentie. In zijn visie
moest TD multidisciplinair blijven, hoewel hij constateerde: ‘Met betrekking
tot 3D moet worden vastgesteld dat het juiste management om die discipline uit te bouwen onder de huidige omstandigheden niet binnen Total Design aanwezig is.’58 Hij stelde zich voor 3D uit te bouwen door middel van
een partnerschap, maar de commissarissen wilden in plaats daarvan een
Inrichting Rijksmuseum Amsterdam, 1995. (foto Dutch Design
Daily)
52 Ibidem, p. 2.
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nieuwe directeur 3D. Van der Toorn Vrijthoff ging zich richten op het versterken van 4D en per 1996 werd Hans Brandt mededirecteur van Total
Design Amsterdam. Hij zou het accent van het bureau verleggen naar
merkstrategie, communicatie en identiteit, wat het einde van TD 3D betekende.59
Conclusie
Met een 3D-team streefde TD naar een onderscheidende positie als multidisciplinair ontwerpbureau. Uit de bronnen komt een aanhoudende zoektocht naar voren naar de vorm van dit team, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Meerdere modellen en visies passeerden tussen 1986 en 1996
de revue. Er waren relatief veel wisselingen wat betreft teamleiders en medewerkers. Dat leidde tot onrust en doorlopende verschuivingen.
Het ongelukkige verloop van de opdracht voor Parc de la Villette leek in
eerste instantie de doodsteek te betekenen voor het 3D-team. De ruimtelijke afdeling herpakte zich echter in de jaren negentig en breidde toen uit.
Het team oogstte succes met het ontwerp voor de balies van de postkantoren PTT, dat in 1991 met de Kho Liang Ie-prijs werd onderscheiden. Gesignaleerde problemen bleven echter spelen zoals de hoge uurtarieven, een
geringe bekendheid en de noodzaak van acquisitie. Ook de vorm waarin
dat team moest opereren stond voortdurend ter discussie, met als belangrijkste vraag: wel of niet verzelfstandigen, afbouwen of uitbouwen.
Het team had lange tijd geen leiding waardoor het niet op directie- of beslissingsniveau was vertegenwoordigd of daar een stem had. Binnen het
bureau bleven ze een eiland, ook fysiek, want ze zaten in een andere ruimte. Problemen leken niet opgelost te worden maar zich voort te slepen. De
beslissing om er in te investeren werd keer op keer teniet gedaan door tegenvallers op de begroting van heel TD. Die bleven dus uit. Verder bleef de
acquisitie een heet hangijzer. Een probleem was tevens de capaciteit, want
die bleek beperkt vanwege de grote arbeidsintensiteit van het werk. Ook
het al dan niet samenwerken met andere, externe partijen was een terugkerende kwestie. Welke taken wel of niet uitbesteed moesten/konden worden en het fuseren of overnemen van een ontwerpbureau, dat bleven vragen waar geen eenduidig antwoord op kwam.
Brandt wees later op verschil van inzicht in de directie.60 Terwijl Van der
Toorn Vrijthoff vast wilde houden aan het concept multidisciplinariteit koos
hij voor de afbouw van 3D omwille van de financieel-economische continuïteit van het bedrijf. Daarbij kwam dat de cultuur binnen 3D – gericht op
het individuele product en details – afweek van die binnen de meer op
communicatie gerichte 2D. Het relatieve isolement van het 3D-team en het
ontbreken van een krachtige teamleider maakte zijn positie er niet sterker
op.
Enkele opdrachten TD 3D
Eén van de meest succesvolle projecten van het 3D-team van TD was dat
voor de nieuwe postkantoren 1990.61 TD ontwierp balies in drie typen:
geldzaken, postvervoer, informatie. Met uitzondering van dat eerste type
waren ze zonder glas (dus: open) en ze kenmerkten zich door asymmetrische vormen en gebogen lijnen. Drie verschillende kleuren markeerden de
diverse diensten/functies via een verlichte strook. Het ging om honderden
kantoren in het land. De jury van de Kho Liang Ie-prijs waardeerde in TD
de handhaving van continuïteit en het zoeken naar nieuwe wegen. De
Deutsche Post nam dit kantoorconcept in 1993 over voor 1200 kantoren.

59 Vergadering Raad van commissarissen, 7 november 1995, archief TD
SAA 1019/70; Ellen Nap, ‘Bureau in
de breedte’, Adformatie, 7 april 2005
[nr 14), pp. 30-31.
60 Brandt in telefoongesprek met F.
Huygen, 26 mei 2020.
61 Frans Bosman, ‘Dwarsliggen loont
voor Total Design’, Het Parool, 23
september 1991.
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Voor de Salon International des Musées et des Expositions (SIME) in 1992
in Parijs, verzorgde TD 3D de Nederlandse inzending. Deze internationale
beurs vond plaats in het Grand Palais, waar tien Nederlandse musea zich
presenteerden vanuit de Rijksdienst Beeldende Kunst.62 TD ontwierp twee
grote taartpunt-achtige vitrines.
In datzelfde jaar richtte TD 3D ook de expositie Een wereldreiziger in papier
in over kaarten en atlassen in het Paleis op de Dam. Daarnaast werkte het
aan de inrichting van het RIAGG-kantoor Dordrecht en die voor het Rijksmuseum.

TD en met name Van der Toorn Vrijthoff, ging de markt in het MiddenOosten exploreren wat leidde tot de inrichting van een hotel in Dubai, winkelinrichtingen en werk voor het Nationaal museum in Jemen. In Oman won
TD de competitie voor de inrichting van een grote olie- en gastentoonstelling
in 1995 die uitging van de grote staatsoliemaatschappij PDO ter gelegenheid van de viering van de 25e onafhankelijkheidsdag van het Sultanaat.63
De expositie had een hightech-uitstraling en gaf een breed beeld van alle
aspecten van olie- en gaswinning, met veel bewegende en interactieve onderdelen. In die tijd was er een team ‘TD Special Projects’ voor multidisciplinaire projecten van internationaal karakter.

62 Willem van der Post, ‘Musea in
taartpunten’, Algemeen Dagblad, 14
januari 1992.
63 Persbericht, 20 februari 1995,
archief TD SAA 1019/70. PDO staat
voor Petroleum Development Oman.
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Olie– en gastentoonstelling, 1995
en een beursstand van papier,
jaren 90. (foto’s en ontwerp Jelle
van der Toorn Vrijthoff)
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Total Design gaat in de verpakkingen
Rowena Mulders
Aan het eind van de jaren tachtig waren er bij Total Design plannen om een
afdeling verpakkingen op te richten. Dit was voor het ontwerpbureau een
specialisme wat voorheen niet of nauwelijks werd beoefend en wat, gezien
zijn niet op consumentengoederen gerichte portfolio, niet erg voor de hand
lag. Verpakkingen lagen eerder in het verlengde van reclame en werden
meestal door specialistische bureaus ontworpen. Waarom ging TD in de
verpakkingen en hoe verliep dat?
Mei 1989 benaderde de jonge Engelsman Mark Berresford directeur Dirk
Jan van Haren Noman met de vraag of er bij TD plaats was voor hem als
consultant op het gebied van verpakkingsontwerp.1 Daar stond het bureau
voor open. Er volgde een gesprek en Berresford kreeg de opdracht om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.2 Het haalbaarheidsonderzoek resulteerde in een uitgebreid businessplan. Dit plan vermeldde dat TD, vooruitlopend op het ontstaan van de Europese Unie, bezig was met een strategie
om zijn positie te versterken. Het bureau wilde de verwachte concurrentie
van andere Europese bureaus opvangen door uitbreiding naar andere landen en een verbreding van zijn aanbod.3 Berresford ging uit van de sterke
en creatieve positie van TD en diens goede reputatie. Hij vermeldde dat
daar 45 mensen werkten en dat de verwachte omzet meer dan zeven miljoen gulden bedroeg. Met een afdeling verpakkingen zou dat alleen nog
maar meer worden. Na het financieren van de aanloopkosten van fl.
230.000,- zou er een break-even volgen en in het derde jaar een winst van
een ton.
Verpakkingen voor het CLB, Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst, ontworpen in het
verlengde van de huisstijl, 1986-87,
team Daphne Duijvelshoff-van
Peski. (foto Wim Crouwel Instituut/
NAGO)

Businessplan voor Total Design Packaging
Berresford merkte op dat er een verschil was tussen Nederland en Engeland. In Engeland was verpakkingen een gebied dat bediend werd door gespecialiseerde bureaus, terwijl de reclamebureaus zich bezighielden met
productontwikkeling in relatie tot het positioneren van merken. Dat betekende het samenwerken van ontwerpbureau en reclamebureau. De Britse ont-

1 Memo Dirk Jan van Haren Noman
aan directieleden, 18 september 1989,
archief TD SAA 1019/188.
2 Ibidem.
3 Mark Berresford, Businessplan for
Total Design, 2 augustus 1989, archief
TD SAA 1019/188.
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werpbureaus waren qua organisatie gemodelleerd naar de reclamebureaus.
Dat wil zeggen, ze hadden – in tegenstelling tot de Nederlandse bureaus –
een team van in marketing gespecialiseerde accountmanagers in huis voor
de contacten met de klant, terwijl de ontwerpers zich louter concentreerden
op het ontwerpen. Daardoor opereerden die bureaus volgens hem meer
professioneel. Nederland had daarentegen het voordeel dat er een groter
designbewustzijn was in het publieke domein. In het algemeen merkte Berresford op dat de consument veeleisender was geworden, dat merken belangrijker werden evenals niche-marketing en een verdere segmentering
van de markt. Hij voorzag het ontstaan van grote en meer Europese merken.
Het ontbreken van marketingexpertise en accountmanagers zag Berresford
in zijn analyse als een van de zwakke punten van TD, evenals het ontbreken van een signatuur, de hoge prijzen en het gegeven dat het bureau vooral gezien werd als een bureau voor grafische vormgeving. Hij vroeg zich
ook af of het bureau wellicht té creatief was, maar dat bezwaar zou wegvallen door te kiezen voor een focus op de top van de markt. De beste oplossing was het oprichten van een eigen verpakkingsunit, want een fusie of
overname had teveel nadelen en leverde ook minder winst op. Nadelig kon
bijvoorbeeld zijn: een verschil in bedrijfscultuur, minder controle en weerstand van bestaande klanten/relaties. ‘As a result of this the packaging unit
can develop its own identity, but its culture and philosophy can have similar
characteristics to that of the parent company.’4
Maar de markt van consumentenverpakkingen – FMCG oftewel de ‘fast moving consumer goods’ – week af van de markt die Total Design op dat moment bediende. Enige zelfstandigheid was dus gewenst, maar de connectie
met TD moest behouden worden als lid van de ‘Total Design Group’, ook in
de naam. Voorwaarde was wel dat die dochter als consultant marketingadviezen moest kunnen leveren. Hij wilde een account director voor de leiding
en klantcontacten, geassisteerd door een junior ontwerper. In volgende jaren zouden die versterkt gaan worden met een creatief directeur, een account executive en een extra ontwerper.
In alle opzichten moest een ‘Total Packaging Concepts’ streven naar een
hoog niveau, inclusief ‘radical and exciting new designs to create an exceptional image and reputation’, al tekende hij daarbij aan dat strakke en commerciële briefings daar niet altijd ruimte voor boden.5 Computerprogramma’s als CAD (Computer Aided Design), de Quantel Paintbox, de Aesthedes en de Mac konden helpen om hoog in te zetten op de professionaliteit
van de nieuwe afdeling.
Presentatiemodel Westar horloges voor de Al-Futtaimgroep,
1989-91. (foto archief bureau Total Design Amsterdam)

4 Ibidem, p. 16.
5 Ibidem, p. 19.
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Op het verlanglijstje van Berresford stond een ruim budget voor een marketingplan. Dit was volgens hem van levensbelang om hoge ogen te gooien in
de marketingwereld en bekendheid te creëren voor deze afdeling. Hij wilde dat
aanpakken via advertenties en artikelen in vakbladen, mailings en een brochure. De conclusie van het businessplan was dat een afdeling verpakkingen een
goede toevoeging zou zijn voor Total Design.

Briefhoofd Total Design
Packaging, 1990. (foto Wim
Crouwel Instituut/NAGO)

Packaging gaat van start en loopt ten einde
Begin 1989 had directeur Jelle van der Toorn Vrijthoff in een nota reeds aangegeven meer disciplines te willen kunnen gaan aanbieden.6 Verpakkingen
achtte hij opportuun, omdat daar door het toegenomen designbewustzijn bij
het publiek hogere esthetische eisen aan werden gesteld. Hij dacht op dat moment echter aan het overnemen van een bestaand bureau, in casu De Wit
Coppenhagen dat juist in creatief opzicht zwak stond. Dat duo werkte op vele
vlakken: van vormgeving tot huisstijl, verpakkingen, reclame en productpresentatie.7 Enkele jaren eerder had vakblad Ariadne dat bureau gekenschetst
als een kameleon omdat het een eigen stijl ontbeerde. Met Berresford kwam
de optie van een eigen afdeling verpakkingen in zicht.
Over de achtergrond van Berresford is weinig bekend, behalve dat hij enige
ervaring had op het gebied van verpakkingen en hij bij of voor het bedrijf Clyde
Petroleum Exploratie werkte, een olie en gasproducent.8 Voorjaar 1990 werd
hij bij TD account director voor de verpakkingsunit die onder Van der Toorn
Vrijthoff viel. Hij begon met het voorbereiden van de pr en de huisstijl voor deze afdeling.9 Op 3 mei verscheen een persbericht over Total Design
Packaging, in zowel Nederland als Engeland. Dat noemde voorbeelden van
opdrachten voor Twinings (thee), CLB (Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst) en Trouw, een bedrijf in geneesmiddelen voor dieren. Ook
vermeldde het de Amerikaanse firma Pennzoil (o.a. motorolie) en horlogefabrikant Westar uit het Midden-Oosten. Het bericht positioneerde de verpakkingen
van TD als onderscheidend wegens ‘a more creative and challenging design
solution’.10 TD leverde geen verpakkingen die op andere leken (‘me too’verpakkingen), volgde geen modieuze trends maar beloofde unieke en effectieve ontwerpen op basis van analyses. Ook benadrukte het persbericht dat de
afdeling een goede aanvulling was op de wensen van de internationale klanten van Total Design.
Vervolgens stelde Berresford een marketingplan op waarin hij een strategie
ontvouwde om de verpakkingsmarkt te veroveren.11 Dat betrof mailings en

6 Van der Toorn Vrijthoff, Notitie ten
behoeve van directie-overleg
89.01.17, 16 januari 1989, archief
TD SAA 1019/185.
7 Flory Jansen, ‘Het succesvolle
kleurverschieten van een 20-jarige
kameleon’, Ariadne, 23 maart 1982,
pp. 33-36. De Wit Coppenhagen
was opgericht in 1962.
8 Zoeken via internet leverde geen
enkele informatie over hem op.
9 Berresford, Huisstijl design brief, 8
maart 1990, archief TD SAA
1019/188; schetsen voor deze huisstijl bleven bewaard in 1019/667.
10 Persbericht, 3 mei 1990, archief
TD SAA 1019/188.
11 Berresford, Total Design Packaging. Marketing Strategy, 8 mei
1990, archief TD SAA 1019/188.
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andere pr, en het opbouwen van een database van contactpersonen. Na
elke actie dienden die mensen telefonisch benaderd te worden. Nogmaals
somde hij de pluspunten van TD op: zijn reputatie was goed, er was veel
ervaring in huis, evenals een divers team van ontwerpers en twee Aesthedescomputers. Een goed ontwerp had visuele impact, was functioneel, voldeed aan de gestelde eisen en bood een esthetische meerwaarde. Het
kwam tot stand met hoogtechnologische middelen en op basis van onderzoek. De mate van onderzoek verschilde per project en kon ook inhouden
dat de klant advies kreeg over naamgeving. Een laatste punt was het streven naar milieuvriendelijke verpakkingen. De kosten van dit plan werden
geraamd op fl. 49.911.Verpakkingen voor de Franse
supermarkt Carrefour en voor
Godard ganzenleverpaté. 199091, ontworpen door Total Design
Solution in Parijs. (foto’s archief
bureau Total Design Amsterdam)

Het probleem was volgens hem echter, dat TD eerst meer ervaring moest
opbouwen op het gebied van verpakkingen alvorens het zich ‘consultants
for packaging and brand identity’ kon noemen. Er moest een portfolio van
opdrachten ontstaan, want anders kon de unit zich niet presenteren met een
brochure. Die kwestie speelde gedurende heel 1990.12 Buiten Pennzoil,
CLB en Westar had TD een opdracht van Andrelon shampoo, en via de Parijse vestiging Total Design Solution kon werk voor Godard en Carrefour getoond worden. Er was ook nog geen verpakkingsontwerper aangenomen.

12 Zie: Berresford, Total Design
Packaging, Status Report, 15
oktober 1990 en Brochure – design brief, 4 december 1990,
archief TD SAA 1019/188.
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Wanneer dat gebeurde en of dat gebeurde, valt uit de archiefstukken niet
op te maken. Wél zou deze figuur te zijner tijd uit moeten groeien tot de creatieve directeur van de afdeling.13 Een huisstijl werd wel gerealiseerd en
ook waren brieven aan potentiële klanten verstuurd, die vervolgens werden
nagebeld.
Verpakkingen voor Pennzoil op
de autovak-RAI 1993. (foto archief bureau Total Design Amsterdam)

De afdeling verpakkingen werd in 1992 opgeheven vanwege de slechte financiële situatie waarin het bureau toen verkeerde en het bijstellen van beleidsplannen (zie het artikel ‘Veranderingen en turbulente tijden…’ van Laura Groenewegen Méndez). Later verklaarden betrokkenen dat de verpakkingstak mislukte doordat TD te weinig bekendheid had als ontwerpbureau
voor verpakkingen, Berresford het Nederlands onvoldoende beheerste en
te weinig initiatieven had ontplooid naar klanten toe. Als Engelsman had hij
bovendien een te klein netwerk in Nederland. Omgekeerd had hij meer
mankracht verwacht, maar verschilde hij daarover van mening met Van Haren Noman.14
Destijds, aan het begin van de mondialisering, was de druk daarvan sterk
voelbaar in de designsector (zie ook het artikel van Ezra Glasbergen, ‘Van
Amsterdam tot de Antillen…’). Er heerste enerzijds angst voor concurrentie
van de reclamebureaus die enorm verbreedden door allerlei specialismen in
huis te halen waaronder grafisch ontwerp.15 Anderzijds wilden ontwerpbureaus grote, internationale klanten niet mislopen en hen een breed pakket
van diensten kunnen bieden. Van Haren Noman kwam zelf van een reclamebureau dat een schaalvergroting had ondergaan – Young & Rubicam –
en mogelijk was dat van invloed op het beleid van TD. Op een overleg met
de teamleiders zei hij: ‘Het bureau moet zich sterk maken tegen de oprukkende concurrentie van collega-ontwerpbureaus alsmede van de reclamebureaus.’16 Terugblikkend zag hij dat er met verpakkingen veel geld te verdienen viel en dat paste in zijn strategie om het bureau meer financiële zekerheid te geven.17 Van der Toorn Vrijthoff zag in het boek Ontwerp: Total
Design. De jaren tachtig als tendens dat reclame, marketing en design meer
in elkaar gingen overlopen. Dat was geen vreemde gedachte, want binnen
de ontwerpersvakvereniging BNO (toen nog bNO) werden hevige discus-

13 Berresford, notitie Packaging designer, 30 oktober 1990 aan Van Haren Noman en Van der Toorn Vrijthoff, archief TD SAA 1019/188.
14 Aldus verschillende zegslieden
vanuit het bureau in: Richard van
Herwijnen, Acquisitieplan 3D, 15 oktober 1993, archief TD SAA 1019/64;
de uitspraken kwamen achtereenvolgens van Van Haren Noman en Arnout Janssen; de vergadering van
directie en ondernemingsraad van 4
december 1991 meldt dat Berresford
ontslag nam, archief TD SAA
1019/181.
15 Zie bijvoorbeeld: Hans Vonk,
‘Designers zoeken “total identity”’, de
Volkskrant, 27 mei 1989; Theo Stielstra, ‘Klein maar fijn is de kracht van
ontwerpbureaus’, de Volkskrant, 8
september 1990; Wilbert Schreurs,
Geschiedenis van de reclame in Nederland, Utrecht: Het Spectrum, 2001;
de ADCN (Art Directors Club Nederland) ging in 1990 verpakkingen als
een aparte categorie beoordelen; de
bNO kwam met een Platform
Packaging Bureaus.
16 Verslag Algemeen beleidsoverleg,
19 juni 1991, p. 4, archief TD SAA
1019/9.
17 Gesprek F. Huygen met Van Haren Noman, 10 november 2020.

48
sies gevoerd over het onderwerp design en marketing.18 Grotere bureaus
die opereerden vanuit marketing in plaats van vanuit design, werden gezien
als ‘commercieel’ en als niet creatief. Het beleid van de bNO was rond 1990
sterk gericht op de acceptatie van het meer commerciële ontwerpen en professionalisering.
Maar marketing en een gerichtheid op consumentengoederen was nu juist
helemaal vreemd aan TD met zijn traditie in de publieke sector en het algemeen belang. De verpakkingen die het bureau ontwierp, lagen doorgaans in
het verlengde van huisstijlen. Ze waren onderdeel van de corporate identity
en vormgegeven als een ‘familie’ met een sterke groepsidentiteit: hetzelfde
merk, dezelfde letters et cetera. Daardoor waren de onderlinge verschillen
nauwelijks zichtbaar, wat in een supermarkt bijvoorbeeld niet werkt. Het bureau was juist altijd verre gebleven van commercie en dat paste ook totaal
niet bij zijn benadering, zijn cultuur en zijn opdrachtenpakket. Vanuit dat
oogpunt was verpakkingen een wezensvreemde ‘move’. Van der Toorn
Vrijthoff achteraf: ‘De vormgevers binnen Total Design “weigeren” hun vormentaal aan te passen aan de markteisen.’19 Ook ontwerper Joost Klinkenberg schreef naderhand dat het ‘verschijnsel klant, doelgroep en markt’
vreemd was aan TD.20 Bovendien was er concurrentie van bureaus als
Claessens, Ten Cate Bergmans, VBAT en Millford-Van den Berg, die op het
gebied van consumentenverpakkingen een sterke positie hadden.
Met het toegenomen belang van branding en door de groei van reclame- en
ontwerpbureaus vervaagden de grenzen tussen marketing en bedrijfsstrategie. Veel activiteiten vielen onder de noemer communicatie. Waar Van der
Toorn Vrijthoff had ingezet op verbreding via vele disciplines teneinde de
continuïteit van TD als bureau zeker te stellen, concentreerde zijn opvolger
Hans Brandt zich weer op ‘corporate identity’ en maakte hij van TD het strategisch communicatieadviesbureau Total Identity.

18 Sybrand Zijlstra, Speciale editie
van Vormberichten, februari 1996;
Rob Huisman, Eugene Bay, Eindhoven: ZOO producties, 2018.
19 In: Richard van Herwijnen, Acquisitieplan 3D, 15 oktober 1993, z.p.,
archief TD SAA 1019/64.
20 In een toelichting bij het Rootscahier over Frans Lieshout, 3 oktober
2018, http://dutchdesigndaily.com/nl/
nieuw/roots-cahier-frans-lieshout/.
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Van Amsterdam tot de Antillen: de internationalisatie
van Total Design
Ezra Glasbergen
In de jaren tachtig kreeg Total Design verschillende grote opdrachten van
buitenlandse klanten, zoals het ontwerpen van de bewegwijzering van het
hoofdkantoor van een grote bank in Hongkong en die voor het museum
voor wetenschap en techniek in Parijs, een huisstijl voor de Generale Bank
in Brussel en voor de stad Bordeaux. Sommige daarvan hadden uitgewezen dat de klant beter bediend kon worden door een aanwezigheid ter plekke. Maar er waren meer redenen om in te zetten op internationalisatie en
schaalvergroting.
In een beleidsnotitie begin 1989 schreef Jelle van der Toorn Vrijthoff: ‘Na
1992 zullen de grenzen binnen de EEG weliswaar wegvallen maar de traditionele cultuurgebieden zullen nog vele decennia blijven bestaan. De omvangrijke internationalisatie van het bedrijfsleven doet de vraag naar een
netwerk-service voorzien. Dit en de relatief decentrale positie van Amsterdam in dit geheel heeft ons doen besluiten Total Design te versterken en uit
te breiden in binnen- en buitenland.’1 Het openstellen van de grenzen in de
EU voor vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten maakte het bedrijven gemakkelijker om internationaal zaken te doen. Bovendien verwachtte
Van der Toorn Vrijthoff dat kleine ontwerpbureaus het in de toekomst niet
zouden redden.2
In die jaren ontplooide TD met hulp van Ruud Koster, die bij TD commissaris was, tal van activiteiten om die internationale markt te betreden. Er werden gesprekken aangeknoopt met vele, verschillende partijen om tot samenwerking te komen. Het bureau beliep als het ware een dubbelspoor van
eigen vestigingen elders en van groei door fusies. In dit artikel volgen we
TD in zijn – soms grillige – parcours dat tot interessante avonturen leidde,
maar helaas niet altijd succesvolle resultaten opleverde. Welke ideeën zijn
gelukt en welke zijn toch niet doorgegaan, en waarom? Terugblikkend betreft het een bijzonder tijdsgewricht, de periode van de groei van grote internationale design consultancies en reclamebureaus, en een meer globale
economie. Het artikel behandelt de TD-kantoren in Parijs en Brussel, het
ontstaan van de holding TD Internationaal en de vestigingen in Maastricht
en Keulen. Ook andere projecten zoals een mogelijk TD Curaçao en de exploratie van het Midden-Oosten, komen aan de orde.
De visies op internationalisering en de flirt met reclamebureaus
Ruud Koster kreeg in 1988 de vraag of hij wilde adviseren bij de plannen
voor kantoren in het buitenland. Hij was afkomstig uit de reclame en had het
bureau Van Staal & Koster opgericht dat samenging met Young & Rubicam.3 Daar had ook TD-directeur Dirk Jan van Haren Noman gewerkt en hij
had bij zijn aanstelling de wens dat Koster kwam.4 In de reclamewereld waren fusies, overnames en schaalvergroting destijds aan de orde van de dag,
evenals internationalisering.5 Koster vreesde dat TD Nederlandse opdrachtgevers zou verliezen aan designbureaus die wel internationale vestigingen hadden. ‘De kans op vestigingen van sterke internationale designbureaus werd opeens levensgroot met daaraan verbonden de toenemende
internationalisatie van bedrijven (cliënten) in Nederland. Ik voorzag dat dit
tot gevolg kon hebben dat ook onze cliënten bij verdere internationalisatie
(bijvoorbeeld fusies) gebruik zouden willen maken van hier gevestigde inter-

Bewegwijzering Hongkong en
Shanghaibank in Hongkong, 198486, uitgevoerd onder leiding van
Wim van der Weerd.
Brochure voor Randstad Frankrijk,
ca 1990, team Ben Bos.
(foto’s Wim Crouwel Instituut/
NAGO)

1 Van der Toorn Vrijthoff, Notitie
Total Design, Internationalisering en
uitbreiding, 16 januari 1989, archief
TD SAA 1019/185, p. 1.
2 Zie ook zijn uitspraken in het boek
Ontwerp: Total Design. De jaren
tachtig (1989).
3 Cees van Staal, ‘Die stijl van
buroleiden sterft met mij uit’, Nieuwstribune 5 (1988) februari, pp. 10-11.
4 Telefoongesprek F. Huygen met
Van Haren Noman, 10 november
2020. Hij had behoefte aan een
‘gewiekste zakenman’ naast hem.
5 Wilbert Schreurs, De geschiedenis
van de reclame in Nederland,
Utrecht: Het Spectrum, 2001.
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nationale designbureaus. Wilden wij ons hiertegen beschermen dan was
internationalisatie van Total Design voor de hand liggend.’6
Koster schatte zulke ontwikkelingen dus in als een bedreiging. Die concurrentie voorzag ook de ontwerpersvakvereniging bNO waar men bovendien
vreesde dat Nederlandse ontwerpbureaus overgenomen zouden worden
door het buitenland.7 Met name het Britse bureau Wolff Olins vormde een
‘gevaar’ omdat het werkte voor diverse grote klanten in Nederland zoals
AKZO en banken.8 De bNO wilde potentiële opdrachtgevers duidelijk maken dat ook Nederlandse bureaus grote opdrachten aankonden.9 Eugene
Bay, bestuurslid van de sectie ontwerpbureaus, was zelfs van mening dat
lokale bureaus in de toekomst gingen verdwijnen en dat de markt zich na
1992 vooral op de internationaal werkende bureaus zou gaan richten.
In de visie van Koster op de positie van TD in relatie tot de internationale
markt dacht hij echter niet dat het bureau een fors marktaandeel zou veroveren op de andere bureaus. De ‘enige waardevolle zaken’ die TD volgens hem bezat waren de bekendheid in Europa en de kwaliteit van het
werk. Het bureau beschikte niet over ‘liggende gelden of credietfaciliteiten’,
‘managementcapaciteiten voor het leiden van buitenlandse ondernemingen’, ontwerpers die naar het buitenland gestuurd konden worden, of een
‘administratieve structuur voor de bewaking van internationale ondernemingen’.10 De internationalisering zou daarom vooral om de continuïteit van
het merk ‘Total Design’ gaan.
TD stapte dus met een redelijk nuchter beeld Europa in, maar had tegelijkertijd geen geringe ambities. De beleidsnota noemde Spanje, Zwitserland,
Canada en Duitsland als mogelijkheid, maar de eerste optie was een kantoor in Parijs.11 In alle plannen stond het kwaliteitsimago van TD voorop en
op grond van die reputatie wilde TD zelf de (artistieke) regie in handen houden. Koster formuleerde drie voorwaarden voor een eventuele samenwerking met andere bureaus: 1. het kantoor behield bij voorkeur de naam Total
Design, of Total Design werd ten minste in de naam genoemd; 2. de kwaliteit van het werk in de internationale vestigingen zou door TD worden gecontroleerd; 3. de aandelen van de partner in TD zouden niet meer dan
30% bedragen en TD wilde minimaal hetzelfde percentage aandelen in internationale vestigingen.12 Van der Toorn Vrijthoff sprak over ‘een netwerk
van ontwerpbureaus in Europa met de naam Total Design en een creatief
beleid uit dezelfde stal’.13
Koster, Van Haren Noman en Van der Toorn Vrijthoff voerden eind jaren
tachtig gesprekken met grote reclamebureaus die zich destijds aan alle
kanten aan het verbreden waren door alle mogelijke specialismen in huis te
halen en links en rechts bedrijven opkochten. Het waren veelal contacten
van Koster zoals de groep BDDP (Boulet, Dru, Dupuy, Petit) en TBWA in
Frankrijk (Tragos, Bonnange, Wiesendanger, Ajroldi), Young & Rubicam en
Landor in Londen. Dit waren allemaal grote internationale conglomeraten
die bezig waren met expansie over de hele wereld. Zij zouden geïnteresseerd zijn in penetratie van de designmarkt en sommige kwamen ook in
Amsterdam om serieus verder te praten, zelfs over een reeks joint-ventures
in Europa.14
TD leek door zijn keuze voor een breed aanbod aan diensten (o.a. verpakkingen) en internationalisering vatbaar voor een groei volgens het ‘model
reclamebureau’. De onderhandelingen liepen echter veelal stuk omdat TD
zeggenschap over de kwaliteit en het design wilde, en die grote bureaus
allemaal een meerderheidsbelang eisten wat voor TD weer niet aanvaardbaar was.

6 Ruud Koster, memo, 21 februari
1989, p. 1, archief TD SAA 1019/241.
7 Hans Vonk, ‘Designers zoeken
“total identity”’, de Volkskrant, 27 mei
1989.
8 Sybrand Zijlstra, ‘Vijf jaar geschiedenis van het vak’, Vormberichten
februari 1996, pp. 22-30.
9 Hans Vonk, ‘Designers zoeken
“total identity”’, de Volkskrant, 27 mei
1989; in het artikel kwamen voorzitter
Rob Huisman en Eugene Bay aan het
woord.
10 Koster, memo, 21 februari 1989,
p. 2, archief TD SAA 1019/241.
11 Nota [noot 1]; notulen vergadering
2 oktober 1989; Ruud Koster, memo’s, 21 februari en 19 september
1989, archief TD SAA 1019/241 en
240.
12 Ruud Koster, memo, 24 februari
1989, archief TD SAA 1019/241.
13 Van der Toorn Vrijthoff, verslag
bespreking dd 89.04.15 met Willem
Kars van Hard Werken, 17 april 1989,
p. 2, archief TD SAA 1019/185. In zijn
beleidsnota van 16 januari 1989 [noot
1] schreef hij: ‘Een fusie waarbij de
naam Total Design verloren gaat
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.’ [p. 2]
14 Verslagen van reizen naar Parijs
en Londen in 1988, 1989 en 1990,
plus correspondentie en memo’s van
Ruud Koster, archief TD SAA
1019/241, 243, 244, 245 en 249.

51
TD in Parijs 1990-1992
Het lag voor de hand om in Parijs te beginnen, aangezien TD daar al verschillende opdrachten had uitgevoerd. Tijdens het werk voor het Parc de la
Villette was al gebleken dat het lastig was het project vanuit Amsterdam te
bedienen.15 Andere Franse ingangen waren de competitie voor het Louvre,
een huisstijl voor het museum voor hedendaagse kunst in Bordeaux, een
gunstig gesprek bij Eurodisneyland en de huisstijl voor de stad Bordeaux.
Veelzeggend was bovendien dat het boek over TD in 1989 als een Nederlands-Franstalige editie verscheen.
Voor het kantoor in Parijs voerde TD gesprekken met diverse Franse ontwerp- en reclamebureaus die hen optimistisch stemden.16 Ze liepen op
niets uit maar de Franse ontwerper Philippe Apeloig, die al enkele malen
stage bij TD had gelopen, had wel oren naar samenwerking.17 Er werd een
ruimte gevonden en een huurcontract afgesloten. Apeloig trok zich terug,
maar omdat dat contract er nu eenmaal was, besloot TD in 1990 ontwerper
Michel van der Sanden naar Parijs te sturen. Hij zat daar alleen en probeerde werk binnen te halen, onder andere via de Frans-Nederlandse Kamer
van Koophandel waar Guy Plessen verantwoordelijk was voor de Nederlandse export. Vervolgens vond TD een partner in een joint venture met de
Franse vestiging van het Britse bureau Design Solution. Dat bureau, gespecialiseerd in retail, branding en verpakkingen, kon daar zijn klant Carrefour
beter bedienen.18 De bureaus zouden elkaars expertise versterken en het
werk zou groeien.
Per 1991 was er dus een Total Design Solution met een internationaal team
van een stuk of zes mensen. Plessen werd directeur, de creatieve verantwoordelijkheid lag bij TD Amsterdam, de financiële bij Design Solution Londen.19 Dat team werkte volgens de Britse creatief directeur Paul Vickers
uitstekend samen, al kwamen de opdrachten vooral vanuit Design Solution
en slaagde TD er veel minder in om opdrachten te verwerven.20 Maar de
berichten die Plessen naar Amsterdam stuurde, waren minder optimistisch.21 Hij was druk bezig de financiële administratie te verbeteren en budgetoverschrijdingen binnen de perken te houden. Hoewel hij die moeilijkheden wist op te lossen, was de markt voor design na de Golfoorlog en de
‘design boom’ aanzienlijk verslapt. Bovendien ontbrak het hem aan middelen om stevig aan klantenwerving te doen.

Voordat de potentie van het bureau echter eventueel tot bloei had kunnen
komen, leidden financiële problemen tot de ineenstorting van Design Solution Londen dat failliet ging en de Parijse vestiging daar eind 1991 in mee-

Logo voor Bordeaux, 1989. (foto
Wim Crouwel Instituut/NAGO)

Visitekaartje Total Design Solution,
1991. (foto Paul Vickers)
Voorstel voor het museum voor
hedendaagse kunst Bordeaux, ca
1986-88, Daphne Duijvelshoff-van
Peski. (foto archief bureau Total
Design Amsterdam)
15 Ben Bos in: Hub. Hubben. Ontwerp:
Total Design. De jaren tachtig. Wormer:
Inmerc, 1989, pp. 29-30; zie ook het
artikel over team 3D.
16 Verslagen reizen naar Parijs dd.
21/22 nov. 1988 en 5 en 6 jan. 1989;
Koster en Van der Toorn Vrijthoff’ in:
beleidsplan 16 januari 1989 [noot 1].
Gesprekken met BDDP, Hotshop, BED,
Polymago, archief TD SAA 1019/243
en 244.
17 E-mail Michel van der Sanden aan
F. Huygen, 13 november 2020.
18 Van Haren Noman zag mogelijkheden tot omzet bij de European Council,
Bordeaux, Disneyland en de European
Space Agency. Hij schatte die op een
tot twee miljoen FF, brief aan Deirdre
Morrow van Design Solution Londen, 1
okt. 1990, archief TD SAA 1019/249.
19 Aldus Van der Sanden in een brief
aan directie TD/Plessen, 19 november
1991, archief TD SAA 1019/245.
20 E-mail P. Vickers aan F. Huygen, 12
november 2020.
21 Notitie Plessen aan Van Haren Noman, 4 nov. 1991 en ‘annual report
1990-1991’, 8 november 1991, archief
TD SAA 1019/249; gesprek Plessen
met F. Huygen, 15 november 2020.
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sleurde.22 Plessen signaleerde overigens wél onderlinge cultuurverschillen
tussen de Nederlanders en de Britten, een zoeken naar identiteit van het
bureau en te geringe bemoeienis vanuit Amsterdam.23 Vickers in retrospect: ‘both London & Amsterdam had little understanding of the French
market and clients, which complicated relationships and relationship building. Both offices had great reputations in their respective countries but this
counted for little in France in the 90’s, which was a considerably less global
place than it is today. Plus, the French market was less sophisticated in
terms of design culture, branding and the benefits of design than elsewhere in Europe and did not fully appreciate the benefits that design thinking, strategy and consulting could bring to business.’24 In 1993 werd Total
Design Solution Parijs uiteindelijk opgeheven.

Total Design Brussel
In Brussel bestond al sinds 1983 een klein kantoor van Total Design omdat
Ben Bos opdrachten kreeg van Randstad België en Interlabor.25 Ook zijn
klant Furness zat daar en er was uitzicht op een huisstijlopdracht van de
Société Generale de Banque/Generale Bank Maatschappij. Die kwam tot
stand omdat Jacques Richez, ontwerper van het beeldmerk, zijn collega
Bos bij de bank introduceerde. Het leidde tot een vestiging Total Design
Brussel in april 1991, waarmee Brussel een dochteronderneming werd.26
Destijds werd de bedrijfsstructuur van TD van een stichting omgezet naar
een holding met verschillende bv’s. De holding was Total Design Internationaal (TDI), de dochterondernemingen: TD Amsterdam, TD Brussel en
TD Maastricht (opgericht in 1992). Kwaliteit, beleid, management en financiën werden centraal geregeld vanuit TDI. Daarvoor droegen de dochters
een jaarlijkse bijdrage af.
De directie van de Brusselse vestiging kwam in handen van Anne Leemans, een zakenrelatie van Van Haren Noman. De financiële resultaten
van deze dochter waren echter wisselend. In 1993 maakten verslagen van
vergaderingen melding van verliezen, noemde de TD-directie de situatie
bedreigend en sprak ze van ‘het jaar van de waarheid’.27 Deze cijfers gingen gepaard met zorgen over de projectadministratie en de samenwerking
met Leemans, die te wensen overliet. Er waren tevens problemen met afboekingen en overschrijdingen.28

Huisstijl Generale de Banque/
Generale Bank België (tas), 1987,
team Ben Bos (foto Wim Crouwel
Instituut/NAGO)
Jaarverslag voor de AG groep/
Fortis, 1993, Total Design Brussel. (foto archief bureau Total Design Amsterdam)
22 Van der Sanden: ‘Design Solution
Sarl verrichtte zelf werk, maar was er
vooral om opdrachten naar London te
sturen. Bij het faillissement van Design Solution in Engeland bleek dat
die nog een enorm bedrag open had
staan dat Design Solution Sarl moest
betalen. Design Solution Sarl had
“werk in London uitbesteed”. Dat geld
kon halverwege 1991 Total Design
Solution niet (snel genoeg) verhalen
op de Franse klanten, voor wie het
werk was gedaan. Het Engelse Design Solution trok TDS mee ten onder.’ E-mail aan F. Huygen, 13 november 2020.
23 Notitie Plessen, 4 november 1991:
‘Twee culturen botsten en nu leven
deze designculturen in een gewapende vrede. Jelle zou hier enige orde of
toekomstperspectief in brengen,
maar helaas, zijn gave tot ordening
bleef wegens geringe aanwezigheid
tot nul beperkt en Total Design Solution blijft zoeken naar identiteit. (…)
TD heeft met Design Solution een
financieel wrak gekocht.’, archief TD
SAA 1019/249.
24 E-mail Paul Vickers aan F. Huygen, 12 november 2020.
25 Ben Bos, ‘Als Kuifje op Nova Zembla’, Addmagazine.be, nr 6, oktober
2007, p. 41 https://isuu.com/
hugo.puttaert/docs/addmagazine_6;
Groot Direktie Beraad, 2 sept. 1983
meldt de oprichting van een kantoor
in Brussel, archief TD SAA 1019/36.
26 Notulen directievergadering TDI,
12 maart 1993; Bos, brief aan Kimmo
Linkama, 2 mei 1991, archief TD SAA
1019/72 en 241.
27 Notulen directievergadering TDI,
12 maart 1993, p. 3 en 21 juli 1993,
archief TD SAA 1019/72.
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Bos vatte de moeilijkheden in Brussel later als volgt samen: ‘We liepen ons
te pletter op overheden, financiële instellingen, het zichzelf armlastig noemende spoorwegbedrijf. Er was weinig vreugde aan te beleven, temeer
daar de collega’s uit Amsterdam het project ook al niet van harte ondersteunden.’29 Naast dit gebrek aan steun vanuit Amsterdam speelde tevens
het cultuurverschil tussen de twee landen.30 Bos verliet TD bovendien in
1991. Uiteindelijk verkocht de holding TD Internationaal in 1994 55% van
de aandelen in TDB.31 Het bureau Brussel bleef echter daarna nog bestaan.
Vestiging op Curaçao
Plannen voor een vestiging op Curaçao kwamen in 1989 ter sprake toen
George Lichtveld zich meldde voor samenwerking.32 Hij was daar geboren
en getogen, maar had rechten gestudeerd in Nijmegen voor hij in dienst
kwam van de Curaçaose overheid. Lichtveld was geen ontwerper maar
adjunct-directeur Algemene Zaken bij Landsradio, een telecommunicatiedienst van de overheid. Daar kwam hij in aanraking met het fenomeen
huisstijl en hij overwoog een ontwerpbureau op te richten. Hij schreef: ‘Op
het gebied van de moderne visuele communicatie valt er op de Nederlandse Antillen nog een zeer groot braak terrein te ontginnen.’33 Lokale reclamebureaus leverden volgens Lichtveld een middelmatige tot slechte kwaliteit, waardoor veel bedrijven hun ontwerpopdrachten in de VS of Venezuela onderbrachten. Hij stelde een agentschap voor waarbij TD Curaçao
plaatselijke opdrachten binnen zou halen en de kleine opdrachten zelf zou
afhandelen, terwijl de grotere opdrachten doorgestuurd zouden worden
naar TD Amsterdam.
De directie van TD reageerde terughoudend, maar tekende wel een intentieverklaring.34 Uiteindelijk kwam een TD Curaçao echter niet van de
grond, omdat de directie een nadere beslissing uitstelde in afwachting van
meer managementcapaciteit in eigen gelederen.35
TD Maastricht en mogelijkheden in Keulen
September 1992 ontstond er een TD Maastricht dat onder leiding kwam
van Marcel Speller. Hij was jaren eerder ontwerper in het team van Daphne Duijvelshoff-van Peski geweest, maar werkte bij multinational DSM als
designmanager. DSM besloot na een reorganisatie zijn afdeling vormgeving af te stoten en dit werk vormde de basis van de vestiging TDM. TD
nam enkele werknemers en die opdracht – goed voor negen ton – over.36
Speller zag grote mogelijkheden in Limburg en de euregio, want er waren
daar geen grote bureaus die zoveel diensten konden aanbieden, de timing
was goed en er waren potentiële klanten. TDM bediende inderdaad ook
andere plaatselijke opdrachtgevers zoals de gemeente Maastricht, Agfa,
Océ en het waterleidingbedrijf Limburg.
Het leek een stabiele vestiging die weinig in de rode cijfers terecht kwam.
Op het hoogtepunt werkten er wel 20 mensen. Maar het contract met DSM
was afgesloten voor een periode van vier jaar en toen dat in 1996 ten einde liep, bleken de financiële resultaten heel wat minder gunstig. De afhankelijkheid van die ene opdrachtgever had TD Maastricht de das omgedaan.
Speller vertrok en het bureau kwam in 2002 onder leiding van Eric Bommezijn, wiens beleid weinig succesvol was. Vervolgens bracht Martijn Kagenaar van Total Identity de vestiging weer tot bloei en fuseerde die met Vermeulen Design.

28 Zie ook de vergaderingen van de
Raad van commissarissen in 1993 en
verder, archief TD SAA 1019/67, 68
en 69. Hans van der Linden meldde in
1993 dat TDB een schuld had aan
TDA en dat Leemans zich verzette
tegen de holding, dwars lag bij de
urenregistratie en de financiële verantwoording, Van der Linden, Advies
Total Design Brussel nv, 9 maart
1993, archief TD SAA 1019/67 en 25.
29 Bos, ‘Als Kuifje…’ [noot 25], p. 41.
30 Gesprek F. Huygen met Hans
Brandt, 6 november 2020; Brandt
meende dat hierin ook een rol speelde dat de opdracht voor de Thalys
door TD Amsterdam werd uitgevoerd,
Van der Toorn Vrijthoff meende van
niet.
31 Managementinformatie Total Design, december 1994, archief TD SAA
1019/74; in 1996 is er sprake van het
terugkopen van de aandelen TDB,
maar weet men niet goed wat te doen
met deze vestiging.
32 George R. Lichtveld, brief aan TD,
21 juni 1989, archief TD SAA
1019/240.
33 Ibidem.
34 Notulen vergadering, 2 nov. 1989,
p. 2; Tweede concept intentieverklaring TD Curaçao, 29 november 1989,
archief TD SAA 1019/240 en 241.
35 Notulen vergadering, 5 december
1989; Van Haren Noman, brief aan
George Lichtveld, 21 dec. 1989, archief TD SAA 1019/241 en 240; in het
werkarchief TD bevinden zich wel
ontwerpen voor een telefoonboek
Curaçao.
36 Notulen vergadering Raad van
commissarissen, 2 april en 27 juli
1992; Ondernemingsplannen Total
Design Maastricht 1992-1996, juni
1992, archief TD SAA 1019/66 en
255; de gegevens over Maastricht in
het archief lopen maar tot 1994, aanvullende informatie kwam uit een gesprek van F. Huygen met Hans
Brandt, 6 november 2020 en van Martijn Kagenaar in een e-mail, 5 december 2020.
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Folder voor DSM, Caprolactam,
1992-96, Total Design Maastricht
(foto archief bureau Total Design
Amsterdam)

In de jaren negentig werd veel gesproken over een Total Design Duitsland.37 Hans Paul Brandt, die in 1988 bij TD was gekomen, was de grote
motor achter dit plan. Hij kwam uit Berlijn waar hij visuele communicatie had
gestudeerd; daarna had hij gewerkt bij het Amsterdamse bureau BRS en in
Zwitserland.38 Binnen TD kreeg Brandt in 1990 een eigen team. Hij viel onder meer op doordat hij zich kritisch uitliet over het beleid en zich graag bemoeide met het bureaumanagement. Mede dankzij hem kwamen er Duitse
klanten naar TD, zoals Roland verzekering, het Imhoff chocolademuseum
van Stollwerck en Mediapark Keulen. In die periode besprak hij met Koster
de mogelijkheden van een Duitse vestiging. Duitsland was aantrekkelijk omdat het ontwerpen er voornamelijk door reclamebureaus werd uitgevoerd en
TD aan de bestaande ontwerpcultuur wat toe te voegen had door zijn werkwijze en stijl.39 De regio Keulen zat vol mediabedrijven en drukkerijen, en
er waren daar al contacten en opdrachtgevers.
In 1993 ging Brandt met een voorstel voor een Total Design Duitsland naar
de directie.40 Hij verwachtte daar een omzet te halen van tussen de 5 en
7,5 ton. Brandt wilde de acquisitie in Duitsland uitbouwen en deze klanten
‘betere service, minder reis/koerierskosten en een nauwere samenwerking
met hun grafische toeleveranciers’ bieden.41
Duitse klanten werden tot dan toe bediend vanuit Amsterdam. Directie en
commissarissen voorzagen dan ook dat een aparte Duitse vestiging de positie van TD Amsterdam aanzienlijk zou verzwakken. Een kleiner TDA betekende dat de overhead in gevaar kwam. Ze aarzelden tevens omdat de vestiging een investering van circa vier ton met zich meebracht.42 Om die redenen was Van der Toorn Vrijthoff er niet voor en hij achtte Brandt ongeschikt als leider van een eventueel TD Keulen.43 Andere bezwaren kwamen van Leemans en Speller. Beiden vreesden dat een TD Keulen ten koste zou gaan van hun positie en tot minder werk zou leiden. TDM dacht Duitse klanten nodig te hebben en mogelijk was dat voor TDB ook het geval.44
Brussel stond er financieel niet goed voor en verdere tegenslagen waren
niet wenselijk. In de woorden van Leemans: ‘Internationalisatie moet maar
kan alleen als ze geen bedreiging vormt voor de bestaande vestigingen.’45
Brandt zette zijn Duitse opdrachtenpakket in om binnen TD een zwaardere
positie te verkrijgen. Hij zou afzien van zijn vertrek uit Amsterdam, mits daar
tegenover stond dat hij een grotere rol binnen TDA kreeg. Zo geschiedde: in
1994 werd hij directeur TDA grafische vormgeving en nam hij aandelen in
de holding, een jaar later was hij adjunct.46 Enkele ontwerpers en opdrach-

37 Stukken over TD Duitsland/
Keulen in archief TD SAA
1019/256; jaarverslag 1994,
1019/75.
38 https://hanspaulbrandt.nl.
39 Ondernemingsplan Total Design
Köln, 3 april 1994, archief TD SAA
1019/256.
40 Memo TD Duitsland van Brandt
aan Van Haren Noman en Van der
Toorn Vrijthoff, 13 april 1993, archief TD SAA 1019/68.
41 Hans Brandt, memo, 11 oktober
1993, archief TD SAA 1019/72.
42 Notulen Raad van commissarissen in 1993 en 1994, archief TD
SAA 1019/68 en 69.
43 In zijn ogen was Brandt oncollegiaal en niet in staat om de gezagsverhoudingen te accepteren, Van
der Toorn Vrijthoff, Kandidatuur
directeursfunctie Total Design
Duitsland, aan RvC 14 februari
1994, archief TD SAA, 1019/68.
Keulen werd ook gekozen vanwege
de bereikbaarheid.
44 Jaarverslag 1994; brieven van
Speller aan Van Haren Noman, 10
juni 1993 en aan RvC, 11 juli 1994,
archief TD SAA 1019/75 en 256.
45 Anne Leemans, brief aan Van
Haren Noman, 7 november 1993,
archief TD SAA 1019/72.
46 Notulen vergaderingen Raad
van commissarissen, 16 mei, 31
augustus 1994 en 23 februari 1995,
archief TD SAA 1019/69 en 70; email Brandt aan F. Huygen, 26 oktober 2020, gesprek Huygen met
Brandt, 6 november 2020.
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ten gingen naar Total Design Maastricht en in 1994 werd een ‘steunpunt
Keulen’ operationeel als een soort bijkantoor.47 Een jaar later leek TD Keulen zich redelijk te ontwikkelen met een geschatte omzet van drie ton en
twee Duitse vormgevers in dienst.48 Maar de directie bleef op zoek naar
een Duits bureau om mee samen te werken. Daartoe werden in 1996 gesprekken gevoerd met Fischer & Scholz uit Berlijn en Rupport Consulting uit
Keulen.49 Die liepen echter niet uit op een structurele samenwerking, al had
TD met Fischer aan de Duitse postkantoren gewerkt. Rond 1997 was er een
TD-bureau in Keulen operationeel als franchise.50 Na het vertrek van Speller uit Maastricht bleek er echter niemand te vinden die Maastricht en Keulen samen kon leiden.
Twee affiches voor Mediapark
Keulen, ca 1994, Total Design
Keulen (foto’s archief bureau Total Design Amsterdam)

Big is beautiful?
In dit artikel is een globaal overzicht gegeven van de internationalisatie van
Total Design, van Parijs tot de holding Total Design Internationaal met zijn
vestigingen. Dit verliep niet zonder slag of stoot en leverde niet altijd bevredigende resultaten op. In Parijs bleven opdrachten uit en ging de partner
failliet; Brussel was financieel onstabiel en wat betreft de onderlinge verhoudingen problematisch; Maastricht was te zeer afhankelijk van één opdrachtgever; Keulen leidde tot bezwaren van andere vestigingen in de holding.
Een TD Curaçao kwam niet van de grond.
In 1989 werd de toekomst door TD met veel optimisme en zelfvertrouwen
tegemoet gezien. In beleidsnotities en het boek over Total Design sprak
toen een uiterst van zichzelf overtuigd bureau dat technisch en creatief
vooropliep. In het beleid werd versterking als Europees en internationaal
bureau gezien als een noodzaak. Tegelijk met de internationalisering werd
ingezet op een verbreding van het aanbod door verpakkingen, audiovisuele
en ruimtelijke vormgeving te gaan aanbieden. Maar ofschoon Van der Toorn
Vrijthoff in de publicatie Ontwerp: Total Design: de jaren tachtig voorzag dat
design, reclame en marketing meer in elkaar gingen grijpen, bleef het beleid
gericht op kwaliteit. Designwaarde en kwaliteit postuleerde TD in vele nota’s
en beleidsplannen als zijn ‘unique selling points’. De behoefte daaraan zou
het bureau uiterst aantrekkelijk maken voor anderen.

47 Memo Hans Brandt, 2 september
1994 maakt melding van de huur
van een ruimte in Keulen. Ontwerper
Erich Ranzau van TDA ging half in
Maastricht en half in Keulen werken,
archief TD SAA 1019/256.
48 Notulen vergadering RvC, 23
februari 1995, archief TD SAA
1019/70.
49 Notulen vergadering TDI, 12 januari 1996, archief TD SAA 1019/76.
50 Bas van Lier, ‘Total Design
steeds meer Total identity’, Adformatie, 15 juli 1999; Van Haren Noman,
memo Fischer & Scholz, 13 februari
1996, archief TD SAA 1019/76.
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Het gevolg was dat er gesprekken plaatsvonden met talloze mogelijke partners: van grote marketing/reclamebureaus als BDDP, TBWA en Young &
Rubicam, tot kleinere en/of meer verwante bureaus als Hard Werken, Landmark, studio Dumbar, de studio van de Sdu, Dedato en ontwerpbureaus in
Frankrijk, Denemarken, Finland en Maleisië. Vrijwel altijd stuitte dat op bezwaren en gingen de plannen niet door. Het motief bleef de versterking van
de eigen positie op de markt en in financieel opzicht. Soms ging het over
versterking door aanvullende diensten/capaciteiten of opdrachtgebieden,
andere keren leek louter een grotere omvang of meer financiële armslag het
doel.
Twee problemen traden daarbij aan het licht: TD had zelf nauwelijks financiële draagkracht en evenmin voldoende managementcapaciteit. Het opkopen
van andere bureaus was in die jaren voor TD niet haalbaar. Omgekeerd
wenste Total Design niet onder de vleugels van andere ondernemingen te
opereren of de zeggenschap over het bureau op te geven. Het stelde de
eigen naam als kwaliteitskeurmerk voorop en wilde geen minderheidsbelang.51 Maar financieel was Total Design met zijn onevenwichtige bedrijfsresultaten geen aantrekkelijke partij, ook niet voor investeerders.52 De andere kant van het verhaal is dat het bureau dankzij deze opstelling onafhankelijk bleef en voort bleef bestaan ondanks de slechtere jaren die juist vanaf
1990 aanbraken. Maar de indruk die uit notulen en verslagen oprijst, is dat
TD met iederéén wel onderhandelingen leek aan te gaan. De vraag komt
dus op of het bureau wel een juist beeld had van zichzelf. Het grootse denken kwam niet erg overeen met de werkelijke positie.
Affiche voor het European Space
Agency, jaren negentig. (foto Wim
Crouwel Instituut/NAGO)

Aan de andere kant was internationaliseren in die tijd een ‘buzzword’ in de
designwereld, vooral de Britse bureaus groeiden als kool. TD had een sterke identiteit vanuit het modernisme en ook veel ervaring met grote pro-

51 Van der Toorn Vrijthoff, notitie Total
Design, Internationalisering en uitbreiding, 16 januari 1989: ‘Een fusie waarbij de naam Total Design verloren gaat
wordt uitdrukkelijk uitgesloten’ [p. 2] en
in zijn nota over TD van 27 september
1996 schrijft hij: het bureau ‘wil van zijn
naam een zelfstandig kwaliteitslabel
maken.’ [p. 15], archief TD SAA
1019/185 en 71.
52 Een accountantsrapport van TRN
stelde bijvoorbeeld naar aanleiding van
de waarde van de certificaten: ‘De intrinsieke waarde wordt geflatteerd door
een zeer excentrieke verbouwing in
een gehuurd pand welke voor een derde geen enkele waarde heeft. Bovendien is er geen financier te vinden die
bereid is een lening te verstrekken voor
deze aandelen.’, 26 november 1991,
archief TD SAA 1019/66.
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jecten. In andere Europese landen was het designbewustzijn minder ontwikkeld of was een modernistische traditie afwezig. Dat daar kansen lagen,
was dus geen vreemde gedachte. Maar op een of andere manier slaagde
TD er onvoldoende in om meer van dat soort werk binnen te halen. En een
aantal opdrachten zoals het museum in Bordeaux en de Deutsche Post
werd niet uitgevoerd door de plaatselijke vestigingen maar door Amsterdam.
Rond 1991 was er wel een nieuwe holdingstructuur van een bv, die deelname van derden gemakkelijker maakte, maar werd op grond van analyses
van TD door organisatieadviseurs in combinatie met slechte vooruitzichten
het verder internationaliseren in de ijskast gezet.53 Toen betere tijden aanbraken, kwam die wens weer tevoorschijn in de vorm van een vestiging in
Keulen. Bovendien intensiveerden de contacten in het Midden-Oosten.
Blad uit het handboek huisstijl
voor de Thalys, 1995, Jelle van
der Toorn Vrijthoff. (foto Van der
Toorn Vrijthoff)

Het Midden-Oosten
Ben Bos had begin jaren tachtig al gewerkt voor de Al-Futtaimholding in
Dubai en voor de Middle East Bank. Later meldde het grote handelsconglomeraat Al-Futtaim zich opnieuw via de directeur van zijn reclamebureau, de
Nederlander Frits Baylé.54 Dat resulteerde in een logo en ander werk, en
TD probeerde in Dubai een vestiging te openen. Door de Golfoorlog en de
onrust in het Midden-Oosten kwam daar echter een einde aan, maar het
werk voor Al-Futtaim ging door en werd vanuit Amsterdam uitgevoerd. Vervolgens won TD de pitch voor een grote olie- en gastentoonstelling in 1995
in Oman.55 Zulke opdrachten – en die voor de hogesnelheidstrein Thalys –
leidden ertoe dat TD de internationalisatie in 1995 weer in zijn beleid opnam.56 Tevens verzorgde TD de bewegwijzering van de metrolijn naar de
luchthaven Chek Lap Kok in Hongkong, waarvan Norman Foster de architect was. Door het werk in Oman raakte Van der Toorn Vrijthoff verder betrokken bij het grote en langdurige project van de restauratie van het nationaal museum in Jemen, waar de Nederlandse overheid ontwikkelingshulp
aan bijdroeg. Dit betekende dat hij er tussen 1998 en 2002 de helft van zijn
tijd doorbracht. Na zijn vertrek bij TD voerde hij nog diverse projecten in de
regio uit.

53 Zie het artikel ‘Veranderingen en
turbulente tijden’ van Laura Groenwegen Méndez elders in dit nummer.
54 E-mail Van der Toorn Vrijthoff aan
F. Huygen, 15 december 2020.
55 Interview F. Huygen met Van Haren Noman, 10 november 2020, en
met Van der Toorn Vrijthoff, 24 november 2020; e-mail Van der Toorn,
15 december 2020; de opdrachtgever
was PDO, Petroleum Development
Oman, waar een Nederlander projectleider was.
56 Jaarverslag, 2 maart 1995, archief
TD SAA 1019/70.
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Belettering voor Oman National
Electronics, jaren 90. (foto archief
bureau Total Design Amsterdam)

Welke meerwaarde leveren nieuwe vestigingen op? Uiteraard gaven ze een
holding een betere financiële basis, al stond daar een investering in management tegenover. Ook staat het goed op het cv en het briefpapier, en
betekent een groot bureau betrouwbaarheid en zekerheid voor grote klanten. Grote opdrachten komen makkelijker binnen bereik, maar die brengen
tegelijkertijd risico’s met zich mee. Het belangrijkste voordeel bleek echter
te zijn: het werven van lokale, nieuwe klanten en de bestaande opdrachtgevers die gingen internationaliseren ter plekke van dienst zijn.
TD bediende met zijn vestigingen inderdaad vooral plaatselijke klanten. Die
kregen in een decentraal opgezet ‘concern’ – een netwerk – betere service.
Maar het management van de TD-vestigingen bleek verre van eenvoudig:
administratief niet, en inhoudelijk niet. Het centrale management was bij lange na niet toereikend om de vestigingen behoorlijk te kunnen superviseren
en bij te staan.
Colin Forbes, werkzaam bij een ontwerpbureau dat met succes internationaliseerde – namelijk Pentagram – schreef enkele artikelen over het leiden
en besturen daarvan.57 Hoe bewaak je daarbinnen een gemeenschappelijke bedrijfscultuur en voorkom je dat er – zoals Van Haren Noman ook constateerde – een reeks losse ‘koninkrijkjes’ ontstaat?58 Forbes achtte onderling overleg van de partners en tussen de diverse vestigingen cruciaal, dat
vond bij Pentagram plaats via commissies. Bij Total Design had de structuur
met partners echter plaatsgemaakt voor een bestuurlijk model van een directie en medewerkers. Tevens ontstond er een scheiding tussen creatief
en zakelijk management. Maar er was ook domweg te weinig managementcapaciteit in huis en het ontbrak aan regelmatig contact tussen hoofd- en
bijkantoren. Pas halverwege de jaren negentig ontstond er een betere bestuursvorm met meer aandeelhouders en een breder gedeeld zeggenschap.
De internationaliseringsplannen en de drang naar groei lijken achteraf bezien op teveel gedachten te hinken. Toenadering zoeken tot grote concerns
en conglomeraten, tot reclame, verpakkingen en marketing paste niet bij de
TD-cultuur. Die ‘flirt’ riep dan ook intern weerstand op bij medewerkers die
zich niet meer herkenden in een bureau met een onduidelijke identiteit

57 Alice Rawsthorn en Colin
Forbes. ‘Design & Business.’ Graphis (1992) mei, p. 18-20; Colin
Forbes, ‘Transition’, 1992, http://
www.pentagram.com/news/colinforbes-on-the-structure-ofpentagram.
58 Memo aan Directieoverleg, 1
september 1995, archief TD SAA
1019/75.

59
(zie het artikel ‘Veranderingen en turbulente tijden…’). Verder suggereert
die dat de directie gevoelig was voor een zich laten opkopen door anderen,
al verschillen de meningen daarover. In 1999 was dat bijna het geval toen
het Amerikaanse Lippincott en Margulies een groot bod neerlegde. Het
was verleidelijk, maar Brandt stemde tegen en de deal ging niet door.
Rond die tijd werden ook gesprekken gevoerd met Interbrand en Landor.
Brandt loodste het bureau vervolgens een nieuw tijdperk in.
De vele onderhandelingen die TD vanaf 1989 voerde met andere partijen
wijzen op pogingen om een meer commerciële koers te gaan varen
(verpakkingen). Fusies en samenwerkingen hadden echter ook puur en
alleen tot doel om te groeien, de continuïteit zeker te stellen en kapitaal te
verwerven. Daar speelde een zekere zelfoverschatting wat betreft de eigen
reputatie en een zucht tot avontuur. Tegelijkertijd bevond TD zich in een
fase waarin het zocht naar een positie ten opzichte van de concurrentie
van reclamebureaus en die van internationaal werkende ontwerpbureaus.
Het Nederlandse paspoort, 1994,
Jelle van der Toorn Vrijthoff en
André Mol; het ministerie van Binnenlandse Zaken bedacht dat
daar een reeks afbeeldingen uit
de geschiedenis van Nederland in
moest komen. (foto Van der
Toorn Vrijthoff)
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Veranderingen en turbulente tijden: 1990-1994
Laura Groenewegen Méndez

De jaren rond 1990 waren voor Total Design bijzonder tumultueus. Het
beleid veranderde ingrijpend, evenals de organisatiestructuur, die werd
omgezet in een overkoepelende holding/bv. Op het bureau heersten grote
spanningen tussen directie en medewerkers, de koers stond ter discussie
en er kwamen allerlei externe adviseurs aan te pas. Het waren cruciale
jaren op alle fronten en niveaus.
Beleidsplan 1990
Jelle van der Toorn Vrijthoff karakteriseerde Total Design medio 1990 in
een beleidsplan als een weinig hiërarchische organisatie waarin samenwerken belangrijk was.1 Er bestonden op dat moment vier sectoren: grafische vormgeving, verpakkingen, ruimtelijke vormgeving en audiovisuele
media. Van der Toorn Vrijthoff was creatief directeur en had Dirk Jan van
Haren Noman als zakelijk directeur naast zich, terwijl Ben Bos verantwoordelijk was voor de publiciteit, Total Design Brussel en Total Design Editions.2 Het beleidsplan wilde alles opbouwen en versterken, en een grotere synergie tussen de afdelingen. Voor grafische vormgeving in het algemeen verwachtte Van der Toorn Vrijthoff geen groei op de markt, maar
wel voor TD als bedrijf. ‘Verwacht mag worden dat het aantal personeelsleden zowel in de ontwerpteams als in de ondersteunende sectoren in zijn
totaliteit nog met twintig tot vijfentwintig personen zal kunnen toenemen.’3
Grafische vormgeving was nog steeds de toonaangevende activiteit, met
name identiteitsprogramma’s en alle daaruit voortkomende vormen van
visuele communicatie, behalve reclame.
In het beleid was de internationalisering nog steeds bepalend via vestigingen in de belangrijkste culturele centra van Europa. Die moesten opereren
op basis van het organisatiemodel en het creatieve model van Amsterdam. De vestigingen zouden ontstaan via lokale samenwerkingen of fusies en een zekere mate van zelfstandigheid hebben.
Wat betreft de positie van het bureau merkte Van der Toorn Vrijthoff op
dat TD zich onderscheidde van andere door zijn kwaliteit. De criteria die
de kwaliteit van een ontwerp bepaalden, omschreef hij als: attentiewaarde,
functionaliteit en technische uitvoering. De TD-vormgeving kenmerkte zich
door een lange levensduur en functionaliteit. Verpakkingen daarentegen
hadden een grotere relatie met de consument. Daarin zouden marketingprincipes op een creatieve manier geïntegreerd moeten worden met esthetische principes, zodanig dat er een evenwicht tussen die twee ontstond. Door de gezamenlijke criteria zouden de verschillende teams gelijkwaardig opereren en de TD-ontwerpen zich in kwaliteit niet van elkaar onderscheiden.
Op dit beleidsplan, voorgelegd aan de deelnemers van het algemeen beleidsoverleg, volgden brieven van Hans Brandt met aanvullende opmerkingen.4 Hij vond dat TD meer aandacht moest hebben voor de klant, wiens
profiel in zijn ogen nog te onbekend bleef. Diens eisen moesten voorop
staan en dat zou bijdragen aan een hogere kwaliteit en aan het imago van
Total Design. Volgens Brandt gingen de steeds complexere eisen van de
klant zwaarder meetellen. Opdrachtgevers wilden vooraf meer zekerheid
dat de verwachte kwaliteit daadwerkelijk waargemaakt werd. Kwaliteit re-

1 Van der Toorn Vrijthoff, Beleidsplan Total Design, 15 juni 1990, p. 2,
archief TD SAA 1019/9.
2 Zie ook: Directie-taakverdeling
1991, archief TD SAA 1019/181.
3 Van der Toorn Vrijthoff, Beleidsplan Total Design, 15 juni 1990, p. 2,
archief TD SAA 1019/9.
4 Brief van Hans Brandt over vernieuwingen betreffend klantgerichte
kwaliteit, september 1990; brief
Brandt, 20 juli 1990; memo Brandt
aan beleidsoverleg, 15 januari 1990,
archief TD SAA 1019/9.
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lateerde hij aan werkprocessen, procedures en verantwoordelijkheden,
maar ook aan creativiteit, vernieuwing en technologie. Het werd uitgewerkt
op een voor TD typerende manier: een uitgebreid stappenplan voor het
ontwerpproces.5

Een nieuwe organisatievorm
In 1990 besloten directie en commissarissen om allerlei redenen tot veranderingen, hetgeen leidde tot diverse rapporten en plannen van externe adviseurs. De veranderingen hadden ten eerste betrekking op de wens van
de zittende twee directeuren om te participeren in het aandelenkapitaal en
de winstdeling.6 De aandelen waren tot dan toe ondergebracht in een
stichting. Door het opheffen van de stichting zou het voor derden gemakkelijker worden om financieel in TD te participeren. Ten tweede wilde men
met het oog op de verdere internationalisering en om fiscale redenen een
nieuwe overkoepelende holding-bv in het leven roepen. Een bv zou de
structuur optimaliseren — met name in relatie tot het samenwerken met
andere partijen — en flexibeler maken. De holding TD Internationaal zou
diverse dochterondernemingen omvatten, waaronder Total Design Amsterdam en de vestigingen elders. De holding zou het management van die
vestigingen op zich nemen en TD Amsterdam zou in deze constructie niet
lijden onder hun financiële verplichtingen.7
Dit alles betekende dat TD van een min of meer ideële stichting met de
werknemers als ‘eigenaren’, in een echt bedrijf veranderde. Van Haren Noman: ‘het bedrijf was zoals dat heet “in dode hand”. Niemand heeft belang
bij winst, het bedrijf is van niemand en dat vond ik niet wenselijk’.8 Bij aandeelhouderschap krijgen het winst-maken en de geldwaarde van het bedrijf
een grotere invloed op de koers van de organisatie. Macht en zeggenschap
zijn in handen van degenen die de aandelen bezitten. Brandt: ‘Bij een BV

5 Van der Toorn Vrijthoff, Voorbeeld
van ontwerpproces Total Design, 22
mei 1991; notulen algemeen beleidsoverleg, 15 januari 1991, archief TD
SAA 1019/189 en 9.
6 TRN Groep, Plan van aanpak Total
Design, 10 mei 1990, archief TD SAA
1019/189.
7 Clifford Chance Amsterdam, Reorganisation of the Total Design Group, 23
oktober 1990, archief TD SAA 1019/186
en 189; de stichting was destijds opgericht om juist de medewerkers medeeigenaren van het bedrijf te maken en
vreemde invloeden op het bestuur te
weren.
8 Telefoongesprek F. Huygen met Van
Haren Noman, 10 november 2020.
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verandert het karakter van een bedrijf en TD werd een meer zakelijk in
plaats van een creatief geleid bureau’.9 De holding kreeg formeel zijn beslag in 1992.
De derde factor die tot veranderingen leidde, betrof de interne organisatie
en de onderlinge verhoudingen inclusief de taken van directie en medewerkers. De verhoudingen waren verstoord geraakt en er heerste grote onvrede en onrust, die in de loop van 1991 toenam, vooral na het vertrek van
Ben Bos.10 Er speelden dus heel veel verschillende kwesties tegelijkertijd
in een groeiende en complexe organisatie waarvan de koers ook nogal wisselend was.
Toen de financiële resultaten over de eerste maanden van 1991 bekend
werden, bleek de omzet van TD drie ton lager dan voorzien en werd er aan
het einde van het jaar zelfs een verlies van zes ton verwacht.11 Op de beleidsvergadering in juni werd dit toegeschreven aan de onzekere economische situatie. Opdrachtgevers gaven minder uit en schoven projecten voor
zich uit. Om de nijpende situatie te bestrijden moest er flink bezuinigd worden en vielen ontslagen niet uit te sluiten. Van Haren Noman wilde dat vanwege de heersende onvrede met de grootste zorgvuldigheid aanpakken.
De relatie tussen directie en medewerkers was problematisch. Teamleiders
waren van mening dat er te weinig aan acquisitie werd gedaan en dat de
directie teveel gericht was op de internationalisering. Geruchten over de
penibele economische situatie tastten bovendien het imago van TD aan.
Dat imago vonden ze rommelig en onduidelijk. ‘Teamleiders vinden dat de
directie te hard van stapel gelopen is en bovendien te versnipperd bezig is,
met te veel onderwerpen tegelijk en niet volgens een uitgestippeld beleidsplan, waardoor een aantal onderdelen zoals Packaging, Editions e.d. niet
de gewenste resultaten opleveren.’12 Ze wilden dat er een managementteam en een acquisitiewerkgroep kwam waarin teamleiders zitting hadden.
De directie zegde een (nieuw) beleidsplan toe.
Reorganisatieplannen en adviezen
Intussen was op verzoek van de ondernemingsraad een extern adviesbureau ingeschakeld voor een analyse en advies: bureau Looten de Sonnaville. Looten stelde een aantal fundamentele maar voor de hand liggende vragen: wie zijn we?, wat doen we?, wat is het profiel van TD?, wat heeft TD in
huis?, wat wil TD in de toekomst?, wat verlangt de markt?, et cetera.13 Het
signaleerde een sterke groei van TD, die geleid had tot een complexere
organisatie waarin twee krachten op elkaar inwerkten: het beheersbaar maken van de organisatie en meer ruimte voor het creatieve proces. ‘U heeft
op dit moment het gevoel, dat de huidige structuur waarbinnen gewerkt
wordt en de onderlinge taakverdeling van directie en medewerkers, dit
spanningsveld niet meer voldoende kan opvangen. Ook vindt u dat de organisatie flexibeler gestructureerd moet worden, zodat zij in staat is om
adequaat op marktveranderingen te kunnen reageren.’14 Looten wenste
een beleidsplan van de directie op basis waarvan een veranderingsplan in
werking gezet kon worden. De implementatie daarvan zou het beste kunnen geschieden door een in te stellen projectgroep. Dat garandeerde dat
de hele organisatie het plan zou steunen en dragen.
Looten vond in zijn uitgebrachte advies dat de financiële basis van het bedrijf eerst gezond gemaakt diende te worden.15 De primaire focus moest
liggen bij de grafische vormgeving en 3D vroeg om versterking. Het advi-

9 Interview F. Huygen met Hans
Brandt, 6 november 2020.
10 Vergadering directie-or
[ondernemingsraad], 18 september
1991, archief TD SAA 1019/181.
11 Notulen Algemeen beleidsoverleg, 19 en 24 juni 1991; accountant
TRN schatte het verlies op 26 november 1991 in op fl 677.145,-,
archief TD SAA 1019/9 en 189.
12 Notulen Algemeen beleidsoverleg, 19 juni 1991, p. 3; Van Haren
Noman, Notulen voor nieuwe organisatiestructuur, juni 1991; begin
1990 hadden de teamleiders ook al
aan de bel getrokken en om meer
informatie gevraagd. Ze vroegen
zich af of TD niet té sterk aan het
groeien was qua personeel, wilden
meer informatie over de positie van
Ben Bos en constateerden: ‘Wij
hebben het gevoel dat de directie
vaak niet op één lijn staat. Mede
hierdoor worden er zaken niet goed
doorgesproken, of op z’n beloop
gelaten.’ [brief teamleiders aan directie, 23 maart 1990], archief TD
SAA 1019/9, 189 en 7.
13 Looten de Sonnaville, brief aan
directie Total Design, 19 juni 1991,
z.p; Offerte en plan van aanpak
voor de reorganisatie van Total
Design, 18 juli 1991, archief TD
SAA 1019/189.
14 Ibidem, z.p.
15 Looten de Sonnaville, Het advies
aan de directie en RvC, 25 november 1991, archief TD SAA
1019/189.
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seerde de internationalisatie te bevriezen en verdere diversificatie stop te
zetten. In financieel opzicht lagen er verschillende opties: aantrekken van
vreemd vermogen, samenwerken met derde partijen of op eigen kracht verder gaan. Het management en de markt waren twee belangrijke knelpunten. Dat de ontwerpers (teamleiders) ook managementtaken vervulden,
vond Looten fundamenteel verkeerd en het bureau moest meer marktgeoriënteerd gaan opereren. Wat betreft de interne verhoudingen benadrukte
het advies een zorgvuldig proces van veranderingen, opdat het personeel
niet de indruk zou krijgen dat alles bij het oude bleef. ‘De motiverende werking van dit onderzoek en het geloof dat er nu echt iets gaat gebeuren, is
van essentieel belang; deze energie moet in optimale zin benut worden.’16
Het antwoord van TD was een concentratie op 2D, beëindiging van de diversificatie, beperkte internationalisering, betere omschrijvingen van taken
en functies, en een scherpere controle vanuit de directie op projecten en
teams.17 Er werd inderdaad een acquisitieteam en een managementteam
in het leven geroepen van teamleiders, een directielid en financieel manager Hans van der Linden. Dat teamoverleg had een louter adviserende taak
en intussen bleven de ontwerpers nog steeds verantwoordelijk voor het
projectmanagement, al sprak men ook over ‘projectleiders’.18 Hoe een grotere marktgerichtheid werd vertaald, was niet duidelijk. In financieel opzicht
werden de teugels eind 1991 strakker aangehaald. Meer controle op processen en strakke budgettering werden ingevoerd.19 Met deze maatregelen en een nieuw beleidsplan hoopte Total Design een goed 1992 in te
gaan.
Helaas, de jaren daarop bleven financieel precair. Sommige dochters deden het beter dan andere, maar de directie bleef zoeken naar een kapitaalkrachtige partner. Er was een buffer nodig in de vorm van een substantieel
eigen vermogen om fluctuaties op te vangen.20 De continuïteit van het bedrijf stond onder druk. TD Editions, de verpakkingen en TD Parijs werden
gestopt en Media Design werd omgezet naar dochter TD Maastricht. Met
TD Brussel bleven de verhoudingen gespannen, wel werd er in 1994 een
TD Keulen in het leven geroepen.
Een interne crisis
Ben Bos was zomer/najaar 1991 in grote onvrede vertrokken en liet dat ook
blijken in de pers.21 Hij zette zich af tegen het management en bekritiseerde de TD-vormgeving die in zijn ogen al te zeer door de computer bepaald
werd. Zijn vertrek leidde binnen TD tot meer onrust en onduidelijkheid; verhalen en geruchten circuleerden zonder dat de directie een en ander verhelderde.22 De sfeer onder het personeel was volgens de ondernemingsraad beroerd: ‘Er zijn op directie/teamleidersniveau in roddelsfeer denigrerende opmerkingen gemaakt over mensen, hierdoor voelen velen zich in
hun huidige haven bedreigd en zullen hun antenne elders op afstemmen.’23
Looten de Sonnaville had ook al geconstateerd dat de relatie tussen management en personeel een structureel zwakke schakel was in het bedrijf.
De stroom aan nieuwe plannen en reorganisaties zette die relatie verder op
scherp. De nieuwe activiteiten leken alleen maar geld te kosten en daarvoor moesten de goedlopende teams in zekere zin opdraaien, omdat zij het
geld moesten verdienen en de resultaten verbeteren.24 Dat zette kwaad
bloed, evenals het feit dat een managementteam laat werd ingesteld.
Maart 1992 kondigde een aantal gewaardeerde medewerkers aan onmid-

16 Ibidem, z.p.
17 Jan Willem Schrofer, Concept aan
RvC, directie en Looten, 26 november 1991; Concept Beleidsplan 1991,
archief TD SAA 1019/189.
18 Notulen vergadering RvC, 23 december 1991; notulen vergadering
RvC en or, 20 januari 1992, archief
TD SAA 1019/66 en 181.
19 Van der Linden, Planning en begroting voor het jaar 1992, oktoberdecember 1991, archief TD SAA
1019/9.
20 Aldus commissaris Schrofer in
een brief aan Joris Loudon, 17 mei
1994; zie ook: bijeenkomst medewerkers en Schrofer op 24 augustus
1992, archief TD SAA 1019/69 en 67.
21 O.a. Hub. Hubben, ‘Nestor van
Total Design stapt op’, de Volkskrant,
21 september 1991.
22 Notulen vergadering directie-or,
18 september 1991, archief TD SAA
1019/181. De reden voor zijn vertrek
was volgens Van der Toorn Vrijthoff
dat met Bos was afgesproken dat hij
vanaf 1990 als directielid zou terugtreden. Toen dat ogenblik aanbrak
wilde Bos dat echter niet meer en
forceerde de directie het besluit. Zie:
interview F. Huygen met Van der
Toorn Vrijthoff, 3 november 2009; in
Dirk van Ginkel, Paul Hefting, Design
of a Lifetime. Ben Bos, Amsterdam:
BIS, 2000 zegt Bos dat hij zich buitengesloten voelde omdat hij niet bij
al het directieoverleg werd betrokken.
Zijn onvrede nam bovendien toe toen
zijn in te wisselen certificaten
[aandelen in de stichting TD] gaandeweg 1991 door de reorganisatie en
tegenvallende resultaten veel minder
waard bleken te zijn dan voorzien.
Zie daarvoor archief TD SAA
1019/220: correspondentie over certificaten en aandelen Total Design. De
afwaardering van de certificaten per
eind 1991 hing volgens accountant
TRN ook samen met een ‘zeer excentrieke verbouwing in een gehuurd
pand welke voor een derde geen
enkele waarde heeft. Bovendien is er
geen financier te vinden die bereid is
een lening te verstrekken voor deze
aandelen.’ Rapport TRN, 26 november 1991, archief TD SAA 1019/189.
De waarde ging omlaag van circa fl
2400,- per stuk naar fl 108,70. Bos
kreeg geen compensatie in de vorm
van goodwill of iets dergelijks.
23 Notulen vergadering directie-or,
18 september 1991, archief TD SAA
1019/181, p. 2. Ook oudmedewerkers zoals Wim Westerveld
herinneren zich een giftige sfeer en
achterdocht [telefoongesprek Westerveld-Huygen, 4 juni 2020].
24 Gesprek F. Huygen met Olga IJspeert, 16 november 2020. Ze sprak
van ‘buffelteams’ waar op neergekeken werd.
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dellijk te vertrekken. Het waren mensen uit het team van Olga IJspeert en
het eerdere team Bos, onder wie Wim Verboven, Sacha Joseph en Jan
van den Elshout, later gevolgd door Frans Lieshout. Gijsbert Dijker begon
voor zichzelf. Voor hen was de maat méér dan vol. De financiële resultaten zagen er op dat moment bar slecht uit, er was geld van buiten nodig
en het vertrouwen in de directie bereikte een dieptepunt. Zelfs de commissarissen spraken zich uiterst kritisch uit over de tweekoppige leiding. Er
bestond bij hen twijfel ‘ten aanzien van het functioneren van de directie
als team en hun functioneren naar de organisatie alsmede het vertrouwen
vanuit de organisatie’.25 Ze vonden het niet verantwoord dat de directie
de gehele zeggenschap over de onderneming zou verwerven en stelden
voor zelf deel te nemen in de holding door middel van een investering in
aandelen. Ook diende de directie te gedogen dat de commissarissen zich
intensief met het beleid gingen bemoeien en dwongen ze een andere
taakverdeling af. Van der Toorn Vrijthoff was nog uitsluitend creatief directeur annex teamleider, Van Haren Noman werd belast met de algemene
leiding. Op alle fronten en niveaus was het alle-hens-aan-dek.
Medewerkers zegden in de zomer van 1992 via de ondernemingsraad
hun vertrouwen in de directie op en wilden een nieuwe leiding.26 Genomen maatregelen hadden volgens hen niet gewerkt, er waren rampzalige
verliezen evenals grote instabiliteit en kwaliteits- en imagoschade. Intussen nam ook Rogier de la Rive Box, teamleider 3D, ontslag en uitte
Brandt van de grafische afdeling zijn ongenoegen. Hij vond de leiding ook
ontoereikend want te klein en zonder fatsoenlijke managementondersteuning. ‘Daarbij lijkt het niet te lukken de teleurstellingen van de werkvloer
over te brengen aan de leiding van het bedrijf. Total Design is ziek van
besluiteloosheid. Excuses volgen excuses, waardoor beslissingen niet
duidelijk kunnen worden genomen. Het is noodzakelijk dat wij in het MT
[managementteam] leren beslissingen helder te nemen […] wij vinden het
wiel voortdurend opnieuw uit. Total Design moet in de ontwerperswereld
een zeer eigen profiel, werkwijze en stijl van ontwerpen hebben.’27 Qua
administratie klaagde hij over de last die dit met zich meebracht voor de
teams. Brandt wilde een marketingplan, meer zeggenschap, meer macht
en aandelen, temeer daar hij vele opdrachtgevers had aangebracht en
persoonlijk behoefte had aan uitzicht op een toekomst. Tegelijkertijd
greep Van der Toorn Vrijthoff de crisis aan om zijn eigen positie niet verder te laten eroderen. Hij verdedigde de onmisbaarheid van een creatief
directeur – ‘in mijn visie kan een bedrijf als Total Design niet volledig worden geleid door een niet-ontwerper’ – wilde evenveel delen in de overwinst als de andere aandeelhouders en investeringen in automatisering.28 Duidelijk was dat de communicatie binnen het bureau aan alle
kanten zwaar tekort schoot, evenals de leiding.
Er volgde een personeelsbijeenkomst waarop commissaris Jan Willem
Schrofer nadere uitleg gaf over structuur, plannen en goede voornemens.
Maar bovenal deed hij een beroep op een constructieve houding, op loyaliteit en het overwinnen van persoonlijke tegenstellingen ten behoeve van
het bureaubelang.29 De ondernemingsraad bleef echter sceptisch en
drong aan op structurele veranderingen die over meer zouden gaan dan
de bedrijfsstructuur van de holding. Het beloofde beleidsplan voor TD Amsterdam bleef ook almaar uit, terwijl de staf behoefte had aan een creatief
beleidsplan en een ‘referentiefilosofie’: ‘kwaliteit leveren op esthetisch vi-

25 Brief van Schrofer en Hans Risch
aan de directie, 1 mei 1992, archief
TD SAA 1019/66.
26 Brief or aan commissarissen Risch
en Schrofer, 11 augustus 1992, archief TD SAA 1019/66 en 181.
27 Brief en memo Hans Brandt aan
Van Haren Noman, 13 juli [citaat] en
28 juli 1992, archief TD SAA 1019/66.
28 Brieven Van der Toorn Vrijthoff
aan de Raad van commissarissen, 22
april [citaat] en 16 juli 1992, archief
TD SAA 1019/66.
29 Aantekeningen overgenomen van
de flip-over van Schrofer door iemand
van de or, 24 augustus 1992, archief
TD SAA 1019/66.
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sueel niveau (visie en goede ideeën) én kwaliteit en betrouwbaarheid op
organisatorisch vlak’.30 En verder was overleg tussen het eerste en het
tweede echelon ook in het luchtledige blijven hangen want het managementteam was intussen weer opgeheven.
Formeel was het weliswaar niet in de haak dat toezichthoudende commissarissen ook aandeelhouder waren, maar hun kapitaalinjectie betekende wel
dat TD financieel werd gered en de bank bereid was tot een lening.31 Er
kwam ondersteuning van een financiële man — Hans van der Linden — en
een seniorenoverleg. Dat verbeterde en professionaliseerde de projectadministratie en de organisatie van processen, al was daar halverwege de jaren
negentig veel discussie over. Het duurde enige jaren voordat TD er economisch beter voor kwam te staan. Feitelijk zat het bureau financieel klem
waardoor er ook weinig ruimte was om organisatorische verbeteringen door
te voeren. Dat gebeurde allemaal heel geleidelijk.
Sommige klachten van ontwerpers keerden regelmatig terug. Naast de
doorstroming en de teamstructuur was dat individualisme, routine, geen discussie over werk, te weinig onderling overleg, een hiërarchische structuur
en in 1994 nog steeds: ‘De aanspreekbaarheid van het hoger kader op hun
verantwoordelijkheid en betrokkenheid is moeilijk.’32 Volgens Brandt keerde
de rust pas weer terug toen de eigendomsverhoudingen veranderden en de
bv in 1996 onder leiding kwam van een vijfmanschap met Van Haren Noman, Van der Toorn Vrijthoff, hij zelf, Marcel Speller en Hans van der Linden
als gelijkwaardige aandeelhouders/partners.

30 Evaluatiegesprek RvC, directie en
or, 17 november 1992; brief or aan
directie, 19 augustus 1992, archief TD
SAA 1019/181.
31 Van Haren Noman stelt in een interview met F. Huygen [10 november
2020] dat commissaris Hans Risch,
afkomstig uit de bankwereld, in die tijd
ook vele gesprekken met schuldeisers
voerde om met hen tot afspraken en
regelingen te komen; en interview F.
Huygen met Hans Brandt, 26 mei en 6
november 2020.
32 Interne mededeling, 6 september
1994 naar aanleiding van een bijeenkomst op 31 augustus [verslag van
Dirk Wernik en Monique Coffeng], p.
2, archief TD SAA 1019/60.
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Nawoord: TD in perspectief
Frederike Huygen
Total Design kende veel ups en downs in zijn bestaan, en doorstond turbulente tijden in de jaren tachtig en negentig. Op verschillende manieren
kwam het bureau in problematische situaties terecht. Dit nawoord probeert
een en ander in perspectief te plaatsen, maar is de kijk van iemand die er
niet bij was. Daarom zijn in dit stuk de meningen en visies van een aantal
oud-TD’ers verwerkt zoals die uit verschillende gesprekken, e-mails en interviews naar voren kwamen. Hun interpretaties en herinneringen lopen
uiteraard uiteen, en daarom heeft deze evaluatie geen eenduidig karakter.
Daarbij kan het tijdsgewricht niet buiten beschouwing blijven, de ontwikkelingen die zich in de besproken periode in het veld voordeden. Ook is het
relevant om te kijken naar parallellen en verschillen met verwante bureaus,
in dit geval: Premsela Vonk, BRS en BRS Premsela Vonk (BPV).
Elk ontwerpbureau is een amalgaam van hele diverse elementen, maar
alle zijn belangrijk. Uit een artikel dat Misha Black van het Britse bureau de
Design Research Unit reeds in 1967 schreef, valt af te leiden dat het gaat
om: een efficiënte organisatie, goed werk leveren, opdrachten en omzet,
goed leiderschap, cohesie, creativiteit, visie, flexibiliteit en openstaan voor
discussie en kritiek.1 Het één is afhankelijk van het ander en alles hangt
met elkaar samen. TD ondervond op alle vlakken problemen en dat maakt
het als casus misschien uniek, maar een bureau is ook een organisme in
beweging en sommige zaken zijn kenmerkend voor de hele ontwerpsector.
Structurele factoren: conjunctuur en procesbewaking
Welke factoren zijn structureel voor de ontwerpbusiness? Ten eerste is dat
een grote conjunctuurgevoeligheid. Ontwerpbureaus lijden in economisch
slechtere tijden, omdat er dan minder opdrachten vergeven worden. Dat
was merkbaar tijdens de grote crisis van 2008 en dat geldt ook voor eerdere periodes van economische neergang zoals de oliecrisis, mindere tijden
rond 1980 en rond 1990. Ook bij Premsela Vonk kwamen sterk fluctuerende omzetten voor, zoals blijkt uit de weinige documentatie die er van dit
bureau bestaat.2 BRS kende meer stabiliteit, maar kreeg een dip toen de
overheid een bestedingsbeperking instelde. Los van economische omstandigheden staan de grote zeperds die TD haalde door eigen fouten en het
verlies van opdrachtgevers omdat medewerkers die bij vertrek meenamen.
Punt twee is het chronische probleem van over- en onderbezetting van de
ontwerpers. Uren- en kostenbewakingsproblemen komen in elk ontwerpbureau voor en vallen niet goed in de klauwen te krijgen. Projectbewaking,
goed begroten, financiële controle en betere procedures zijn dan ook altijd
aan de orde, en vragen om continue bewaking en bijstelling. Daarbij komt
dat de ontwerpbureaus in de jaren tachtig en negentig op dit vlak moesten
professionaliseren en hun aanvankelijk eenvoudige structuur met één enkele boekhouder in dienst moesten veranderen. Wat ook opvalt is dat zowel TD als Premsela Vonk zich tot begin jaren tachtig niet al te veel zorgen
maakten over de winst. De marge was gering en er lag geen prioriteit bij
het maken van winst. Gebruikelijk is een periodieke toetsing door een organisatieadviesbureau van buiten. Dat gebeurde bij TD en ook bij Prem-

1 In: Michael Middleton, Group Practice in Design, New York: George
Braziller, 1967 [with a note by Misha
Black]; dat bescheiden ‘a note’ omvat
pp. 285-294.
2 Zie jaarrekeningen, overzichten en
notulen tussen 1980 en 1985 in het
archief Benno Premsela Stadsarchief
Amsterdam 1550/636; helaas is het
archief van PV, BRS, BPV en Eden
bij het grofvuil beland. Premsela
Vonk was het bureau van Benno
Premsela en Jan Vonk (opgericht
1956) dat zich bezighield met architectuur en interieurarchitectuur, waar
in de jaren zeventig product- en textielvormgeving aan toegevoegd
werd. Met TD werkte PV aan de kantoren en huisstijl van de AMRObank
in 1977. Enkele keren werd een fusie
overwogen. BRS ontstond in 1971
toen Jan Brinkman, Guus Ros en
Niko Spelbrink gingen samenwerken,
later gevolgd door Edo Smitshuijzen
en John Stegmeijer. Met de huisstijl
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken begon in 1977 hun opmars als
ontwerpers voor overheidsinstellingen. Ze richtten zich speciaal op de
informatieve taken en op de communicatie van organisaties, die ze vooral toegankelijk wilden maken. Andere
ministeries volgden als ook de Open
Universiteit en de belastingdienst.
Het ontwerpen van formulieren was
één van de specialismen die ze ontwikkelden met Margriet Blom en via
bureau Linea.
3 Zie ook interviews Homan/Huygen/
Westerveld met Jan Brinkman, Guus
Ros en Niko Spelbrink in 2007/2008;
interview F. Huygen met Jan Brinkman, 10 december 2020.

67
sela Vonk, BRS en BPV.3 Die adviseurs van buiten wezen rond 1980 onder
meer op de noodzaak van een hogere winst in verband met de continuïteit.
Een efficiënte organisatie
‘Een efficiënte organisatie is essentieel om te overleven’, aldus Black die ook
stelde dat een harmonieuze samenwerking en sfeer mede ontstaan door duidelijke verantwoordelijkheden en taken. TD stak daar voortdurend energie in
door taken en ontwerpprocessen door te lichten. Procedures werden altijd
weer aangepast en veranderd, en men stelde telkens stappenplannen en ontwerpschema’s op. Zoals ook bij andere bureaus, waren de teamleiders verantwoordelijk voor budgetten en projectbewaking. In tijden van bezuinigingen
en tekorten speelde dat in het bijzonder, want dan haalde het management
de teugels strakker aan. Efficiency in financiën en taken hangen sterk met
elkaar samen. Bij Premsela Vonk leverde dat bijvoorbeeld discussie op over
het al dan niet instellen van een projectleider of projectcoördinator. Niet altijd
viel het ontwerpende werk goed te combineren met een controlerende functie. Bij BRS waren de lijnen korter want zij werkten met een structuur waarin
de partners van de maatschap teamleider waren. Bij TD kwam er pas in de
jaren negentig beter toezicht toen Hans van der Linden werd aangesteld als
financieel manager. Hans Brandt legde zich toen toe op betere omschrijvingen van functies/taken.
Dat teams meer of minder goed functioneren, mensen niet goed kunnen
doorstromen, ontevreden zijn over het onderlinge contact en klagen over routine, is een ander terugkerend probleem van organisatorische aard. Dat werd
rond 1980 ook binnen Premsela Vonk gesignaleerd. Bij BRS leek dat veel
minder te spelen, maar in elk bureau komen onderlinge spanningen voor. Bij
TD stond de teamstructuur altijd ter discussie. Buiten de organisatie daarvan
ging dat gesprek enerzijds over het onderling contact en anderzijds over de
relatie van de teams tot de directie en het beleid.
Het gebrek aan onderling contact werd al in 1977 gevoeld door Anthon Beeke
die kwalitatief overleg miste en de teams ervoer als los zand. Sindsdien keerde dat punt regelmatig terug op vergaderingen, in memo’s en brieven. Excursies, lezingen en samen projecten bespreken, waren dan meestal de remedie. Onderling contact werd verder bevorderd door de gezamenlijke lunch,
maar die werd in de jaren tachtig afgeschaft. Teamleiders spraken elkaar ook
in vergaderingen, al betrof dat vaak een zakelijk werkoverleg. Gedurende crises en na ontslagen waren er soms domweg weinig senioren in dienst.
Een eilandcultuur zit de groepscultuur in de weg, terwijl het voor een bureau
volgens Black ook vitaal is dat het goed functioneert als gemeenschap. Soms
hebben eilanden te maken met te individualistisch ingestelde ontwerpers die
zich niet naar een bureau kunnen voegen; soms ook hangen die samen met
te zeer uiteenlopende disciplines onder één dak. Die beide zaken kwamen
ook bij BPV voor. Maar essentieel is ook de relatie tussen groep en leiding,
want de leiding is primair verantwoordelijk voor het scheppen van de condities waaronder de groep werkt.
De verhouding directie (management) en staf stond bij TD regelmatig onder
druk. Directieleden met een team onder zich hadden daar vaak te weinig tijd
voor, omdat algemene managementtaken hen opslorpten. Dat bleek in de
jaren tachtig bijvoorbeeld met het productvormgevingsteam. En later bij het
superviseren van Media Design en het team 3D. Ook was de communicatie
tussen het eerste en tweede echelon niet altijd optimaal. Crisisoverleg schiep
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een sfeer van belangrijke mannen in achterkamertjes en geheimzinnigheid. Met name vrouwelijke ontwerpers hadden last van de machocultuur: ‘vrouwen gedijen niet goed binnen TD’. Spanningen binnen directies
waren voelbaar op de werkvloer en dat bevorderde geenszins een prettige werkomgeving. Ook al waren er allerlei vormen van overleg, teamleiders beklaagden zich met name rond 1990 over gebrek aan contact, discussie en invloed op beleid en richting. Zoals ze zelf aangaven, was de
directie overbelast, kwam die aan zulke zaken te weinig toe en voelde de
staf zich onvoldoende geïnformeerd. Een aantal van hen was van mening
dat de teamleiders te weinig mogelijkheden hadden om bij te dragen aan
het beleid. Een breed samengesteld managementteam bracht uitkomst,
maar vooral meer partners in het bestuur rond 1995.

Leiderschap en cohesie
In tegenstelling tot TD – dat vanaf 1986 feitelijk geleid werd door een
tweekoppige directie – kenden BRS en BPV een brede partnerstructuur
in een maatschap, waardoor het onderlinge overleg beter verliep, zowel
tussen de partners als bestuurders als met de medewerkers omdat de
partners tevens teamleider waren. Partneroverleg betekent minder hiërarchische verhoudingen en een grotere gelijkwaardigheid. Dat was bijvoorbeeld ook bij Pentagram een sterk punt. Colin Forbes van dat bureau
merkte daarbij echter wel op dat het vitaal was dat elke partner-ontwerper
zich ook bezighield met het management. Gelijkwaardigheid betekende
daar ook (en tevens bij BRS en BPV), dat elke partner omzet haalde en
werk binnenbracht.4 In een structuur van partners lijkt het leiderschap
stabieler. Zoals Black al beweerde: een gedeelde artistieke verantwoordelijkheid maakt de identiteit van een bureau sterker, omdat het niet vereenzelvigd wordt met één man.
Dat brengt ons bij het punt van opvolging dat ook bij vele andere bureaus
een problematische kwestie is. Hoe stap je in de schoenen van een voorganger die zo’n groot stempel op het bureau heeft gedrukt en wiens persoon zo gebonden is aan het bureau? Dit speelde bijvoorbeeld bij BPV
toen Benno Premsela in de jaren negentig het bureau verliet en een
leemte achterliet die moeilijk op te vullen viel. Premsela was een al even
grote ‘kunstpaus’ als Wim Crouwel, maar TD in het bijzonder was vanaf
de jaren zeventig zo’n beetje geheel en al op Crouwel komen te hangen.
Hij was niet alleen het (artistieke) gezicht van het bureau, maar domineerde ook het beleid, al opereerde hij niet zozeer als ego en autoriteit
maar gaf hij anderen de ruimte.
Van der Toorn Vrijthoff was weliswaar Crouwels gedoodverfde opvolger,
maar nam feitelijk gaandeweg de plaats in als eerste man omdat Crouwel
zich geleidelijk terugtrok. Aanvankelijk was hij teamleider en adjunct, in
1986 werd hij mededirecteur. Zijn ‘benoeming’ kende drie problemen: 1
hij kwam niet uit de eigen gelederen, maar van buiten, 2 zijn werk had
geen uitgesproken signatuur of een grote artistieke reputatie, en 3 hij was
geen Crouwel.
1 De overgang van Crouwel naar Van der Toorn bleek groot. Hij stond te
boek als een straatvechter en een ‘draufgänger’, droeg ‘de verkeerde
schoenen’ en ringen aan de duim. Men bezag zijn komst met scepsis en
moest erg wennen. Gezag accepteren van iemand die ‘opgedrongen’

4 http://www.pentagram.com/news/
colin-forbes-on-the-structure-ofpentagram, 1992. Dit stelde ook Jan
Brinkman van BRS [noot 3]: ‘als een
partner te weinig omzet haalt of onvoldoende werk binnenbrengt, moet
je actie ondernemen want anders val
je uit elkaar’.
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wordt aan een groep is niet gemakkelijk. Dat noemt Black een ‘opgelegd
leiderschap’ in plaats van een aangenomen leiderschap. Hij stelt echter dat
een aangenomen leiderschap meer garantie geeft op een evenwicht tussen persoonlijke glorie en groepsloyaliteit.
2 Volgens Black wordt de leider van een ontwerpbureau voornamelijk en
primair gerespecteerd op grond van zijn creatieve vermogen en artistieke
prestaties. Die moest Van der Toorn Vrijthoff echter nog waarmaken. En hij
kwam uit een ambtelijke organisatie.
3 Crouwel had een natuurlijk gezag en werd door eenieder hogelijk gerespecteerd. Hij was attent en behulpzaam, en hield niet van conflicten. Zijn
medewerkers kregen veel ruimte en zelfstandigheid, waar mogelijk bevorderde hij hun doorstroming naar een eigen team. Zijn houding was collegiaal en hij wist TD samen te binden, mede omdat hij geen opgeblazen ego
had en de bureaubelangen in de gaten hield. Voor Black is een kenmerkende eigenschap van een goede leider dat hij de groep toegewijd is. Zo’n
leider identificeert zich met de wensen, behoeftes, doelstellingen en ambities van de groep, die hij boven zijn eigen succes stelt. Bij BRS was het
Jan Brinkman die zijn werk als ontwerper opgaf om juist dat te doen: zich
wijden aan de zaken van algemeen belang die anders bleven liggen.
Vooropgesteld: het vereiste moed om in de voetsporen van Crouwel te treden en zo’n complex bureau als TD te leiden. Verschillende andere mensen waren geraadpleegd, maar durfden of wilden dat niet aan. Zoals elke
opvolger wellicht doet (en moet doen?), nam Van der Toorn afstand van
zijn voorganger en wilde hij een eigen stempel drukken op het beleid. De
zaken moesten voortaan anders, het bureau werd een ander bureau.
Daartoe diende in zijn ogen de ‘oude (Crouwel)garde’ te wijken.
De ‘oude garde’ stond voor een heel sterke TD-cultuur geworteld in het
naoorlogse modernisme, typografie en beeldende kunst. De erfenis van
Crouwel c.s. was echter ook dat die signatuur sterk onder vuur lag en gedurende de hele jaren tachtig ter discussie stond. Het bureau was daardoor in een uiterst negatief daglicht komen te staan, opdrachtgevers zochten naar alternatieven en begonnen de voorkeur aan andere ontwerpers te
geven. Eerdere pogingen om de TD-cultuur te doorbreken door het binnenhalen van Anthon Beeke en Jurriaan Schrofer waren mislukt, al lag dat ook
aan hun individuele persoonlijkheden die zich niet konden voegen naar
een bureaustructuur. De vraag hoe de TD-cultuur zich verhield (of moest
verhouden) tot individuele signaturen bleef een kwestie. Maar het staat
buiten kijf dat die zeer sterke identificatie met een signatuur het bureau
hinderde. Een andere erfenis was een beleid dat reeds inzette op meer
disciplines, minder culturele opdrachten, verzakelijken en bezuinigen.
In 1986 speelde een dreigend faillissement vanwege verliezen van La Villette en de hoge investeringen in computers. Dat bood gelegenheid om het
personeel uit te dunnen door mensen te ontslaan of sterk aan te dringen
op hun vertrek. Sommigen wilden zelf niet langer blijven. Het betekende
weliswaar dat veel medewerkers van de ‘oude garde’ verdwenen, maar het
sloeg uiteraard ook een gat qua expertise en qua opdrachtgevers. Wat
kwam daarvoor in de plaats? En gingen de snelle veranderingen niet ten
koste van de bureaucultuur?
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Van der Toorn Vrijthoff zette volledig in op esthetische vernieuwing via de
computer, en was daar tamelijk monomaan in. Hij gaf de jongere ontwerpers van wie hij veel verwachtte zijn volle aandacht en bleek voor sommigen een duidelijke voorkeur te hebben. Dat stak Ben Bos, wiens positie
van oudsher al dubbelzinnig was geweest. Zijn team zorgde voor de financiële en economische continuïteit van TD, maar binnen het bureau
voelde hij zich als ‘oude garde’ gestigmatiseerd, terzijde geschoven en
ondergewaardeerd. Ook op directieniveau was hij de eeuwige tweede
man gebleven. Dit alles frustreerde hem persoonlijk en tastte de harmonie
en de groepscultuur van het bureau als organisme zwaar aan. Toen hij in
1991 vertrok, kreeg TD als gemeenschap psychologisch een grote knauw.
Financieel betekende het een aderlating. Toen in zijn kielzog ook andere
belangrijke medewerkers en hun opdrachtgevers vertrokken, was de chaos compleet. In elk bedrijf spelen de onderlinge verhoudingen een rol en
bij TD was dat niet anders. Maar het zorgde voor veel complicaties en een
aantal conflicten.
De structuur van het bureau en het bestuur ervan veranderde in de jaren
tachtig en negentig. Na het trio Bos, Van der Sande en Van der Toorn
Vrijthoff nam Van Haren Noman de plek in van Van der Sande, en vervolgens ontstond er een tweekoppige leiding van een zakelijk en een creatief
directeur. Beiden werden ook aandeelhouder en mede door het opheffen
van de stichting TD betekende dat een andere en meer hiërarchische bestuursstructuur. In het stichtingsbestuur hadden namelijk meer medewerkers zitting gehad. De afstand was ook letterlijk zichtbaar in het gebouw Y
-tech waar TD in 1988 naar verhuisde: directieleden hadden een eigen
kamer met uitzicht op het IJ, de rest zat als werkbijen op een kluit in de
middenruimte. De hiërarchie leidde tot problemen tussen het eerste en
het tweede echelon.
Een duo-bestuursconstructie kent het nadeel van belangen die met elkaar
op gespannen voet staan: zakelijk en creatief. Dat was al een twistpunt
binnen het oude TD: wie bepaalt het beleid, de ontwerpers of de managers? En het speelt bijvoorbeeld ook in organisaties als musea. Veel is
dan afhankelijk van het goed samengaan van twee persoonlijkheden. Van
der Toorn Vrijthoff en Van Haren Noman slaagden erin om samen te werken, al was die samenwerking niet zonder aanvaringen, zaten ze niet altijd op één lijn en bestond er een zekere mate van rivaliteit. Mogelijk
speelde daarin mee dat ze niet altijd allebei gelijkwaardig aandeelhouder
waren. Sommigen spreken van een ‘machtsstrijd’. Maar eventuele onderlinge machtsstrijden ondermijnen natuurlijk een bureau, want zulke spanningen werken door en zijn voelbaar.
De taakverdeling was helder: Van der Toorn teamleider en creatief leider;
Van Haren Noman de zaken en de acquisitie. Maar onvermijdelijk speelt
vroeg of laat de vraag op wie uiteindelijk een knoop doorhakt, ook al werd
de directie gesecondeerd door een Raad van commissarissen. In de notulen van hun gezamenlijk overleg gaven de commissarissen vaak de doorslag, grepen ze enkele keren drastisch in en werd de rol van Van der
Toorn Vrijthoff binnen de directie in de jaren negentig langzaamaan beperkter. Hij deed op het laatst nog 3D, TD internationaal en projecten in
het Midden-Oosten. Toen begon tevens de inbreng van financiële man
Hans van der Linden zwaarder mee te tellen, aangezien de bedrijfsresultaten vaak bepalend waren voor het beleid. En intussen begon Hans
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Brandt aan zijn opmars binnen de organisatie, omdat hij in die periode bestuurder en aandeelhouder werd.
Van der Toorn was een gangmaker en ging zijn dromen/visoenen achterna, maar hij wordt ook introvert genoemd en een ‘loner’. Het was niet iemand die voor verbinding zorgde en geen ‘mensenmens’. Eerder was hij
dominant, directief, wellicht zelfs een tikje arrogant en zijn ego was niet gering. Hij gaf medewerkers niet altijd ruimte. In zakelijk opzicht was hij te
weinig een manager en niet sterk in acquisitie. Als ontwerper had hij veel
gevoel voor esthetiek, groot technisch inzicht en kon hij functioneel denken. Van Haren Noman wordt gekarakteriseerd als een dienende figuur,
meer een bestuurder dan een sterke leider. Veel medewerkers zagen hem
als ‘de man van het geld’ en voelden ook tot hem afstand. Ze hadden weinig redenen om contact met hem te zoeken. Beiden werden in communicatieve zin niet als erg sterk ervaren.
Beleid: groei, grootschaligheid, reclame en multidisciplinariteit
TD kende sterk fluctuerende omzetten, om niet te zeggen extreme verschillen in de bedrijfsresultaten. De vraag rijst of dit een structureel TDprobleem was. Het kwam namelijk al vanaf het begin van zijn bestaan
voor. Andere bureaus zoals BRS leken het in dat opzicht stukken beter te
doen en TD ruimschoots in te halen. Eén gevolg van die fluctuaties was
dat het TD-beleid erg korte-termijngericht was. Na elke dip werden plannen
en verwachtingen bijgesteld, en regels verscherpt. Volgde er verbetering,
dan kwamen expansie en uitbreiding onmiddellijk weer op de agenda te
staan. Die betroffen: schaalvergroting, verbreding, multidisciplinariteit en
buitenlandse vestigingen. Het was een soort op-en-neer waaruit TD weliswaar elke keer weer uit de as herrees, maar er viel niet op te bouwen. Voor
dat gebrek aan stabiliteit hadden weinig bestuurders oog, of ook wel: de
bestuurders hadden er te weinig oog voor. Bescheidenheid leek op zulke
momenten ver te zoeken, evenals realiteitszin. Men bleef geloven in de
eigen reputatie en het keurmerk ‘kwaliteit’. De cyclus was steeds: afbouwen en opbouwen/uitbouwen. Waarbij vooral het uitbouwen naar alle disciplines en naar alle landen achteraf gezien te hoog gegrepen leek. Hoe dan
ook ontstond er een vreemde discrepantie tussen droom en daad.
Op welke manier een bureau moet groeien is een kwestie die ook bij andere ontwerpbureaus speelde. Zo zette BRS eveneens in op schaalvergroting
door in 1987 met Premsela Vonk te fuseren tot een bureau van tien maten
en vijftig medewerkers.5 Ook dat was gemotiveerd door het magische jaar
1992 en de komst van de EU. De teneur valt te plaatsen in de tijd. Binnen
het vak leek iedereen zulke ontwikkelingen te verwachten en was de koers
van TD niet vreemd. Maar ook hier was de ambitie vaak niet in overeenstemming met de haalbaarheid. In zee gaan met mensen die zich toevallig
meldden (Mark Berresford voor verpakkingen en sommige 3D’ers) was niet
erg doordacht. Zulke acties komen achteraf wat amateuristisch en lukraak
over. Met veel bravoure trok de leiding naar de buitenlanden, maar dat
bleek ook overmoed. Hoe avontuurlijk en uitdagend het ook was om Frankrijk te gaan exploreren, daar op goed geluk een jonge ontwerper naartoe
sturen zonder veel back-up, ligt niet ver van roekeloosheid. Wie niet waagt,
die niet wint, in het Midden-Oosten was TD wél succesvol.

5 Zie: Edo Smitshuijzen, Edo Smitshuijzen, Eindhoven: ZOO producties,
2018; interview Brinkman 2008 [noot
3]; A. Piersma, T. Schoenaker e.a,
Eden Design & Communication, Amsterdam: BIS Publishers, 2005.
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De verbreding/groei kreeg bij TD ook de vorm van een toenadering tot
de reclamewereld, vanuit de gedachte dat die tot een grotere omzet zou
leiden. Maar de bedrijfscultuur van het bureau – voor zover daarvan nog
sprake was – stond daarmee op gespannen voet. Toch was de analyse
dat de terreinen reclame en vormgeving elkaar meer gingen raken geen
onjuiste, zie het fenomeen branding dat zijn hoogtepunt nog moest bereiken. Voor de staf leek alles er echter onduidelijker op te worden, vooral
door de beslissing om in de verpakkingen te gaan.6 Op de weekendsessies rond 1990 kwam de positie ten opzichte van de reclamebureaus uitgebreid aan de orde. In die gedachtewisseling is zichtbaar dat daarover
onzekerheid heerste. Geredeneerd vanuit de markt en de economische
positie van het bureau, wilde de directie marktgeoriënteerde opvattingen
toelaten en de basis met zulke opdrachten verbreden. Maar tegelijkertijd
bleef men reclame zien als bedreigend voor de eigen identiteit en als
oneigenlijk. Want TD onderscheidde zich daar immers van door het primaat kwaliteit/functionaliteit/esthetiek/experiment. De aloude tegenstelling kunst en commercie, esthetiek en marketing beheerste nog steeds
de discussie over het vak. En de houding van het bureau was eerder een
defensieve, dan dat er een alternatief of een visie werd ontwikkeld. Dit
alles speelde in de hele ontwerpwereld, want ook binnen de bNO was
deze kwestie actueel. Maar het veelsporenbeleid van TD in die jaren benam vermoedelijk alle betrokkenen het zicht op een overkoepelend idee
over visie, positie en richting.
Multidisciplinariteit was ook bij BPV het doel en de gedachte. Dat lukte in
de beginjaren, maar rond 1995 merkte het bureau dat de markten en de
projectaanpak van die disciplines te zeer verschilden. Ook bleek dat niet
elke opdrachtgever een totaalvormgeving wenste, of het vanzelfsprekend vond om het bureau voor alles in te schakelen. Jan Brinkman: ‘in
een multidisciplinair bureau moet je constant alert zijn op het bedenken
van mogelijkheden om een deelopdracht te laten uitgroeien tot meer’.7
En: ‘er moet ook een sfeer heersen waarin de samenwerking een meerwaarde en plezier binnen het bureau oplevert’. Het opbouwen van de
industriële vormgeving tot een echt zelfstandige afdeling lukte daar niet
en leverde niet genoeg op.
Bij TD was het ideaal multidisciplinair feitelijk al in de jaren zestig stukgelopen, al werd het daarna nog in enkele projecten gerealiseerd. Maar het
bleef als fantoom op de achtergrond rondspoken en werd telkens weer
uit de kast gehaald. Niet iedereen was voorstander van een combinatie
van 2D en 3D, en in slechtere tijden verdween de totale vormgeving
noodgedwongen weer naar de achtergrond, mede omdat geld voor een
goede leiding ervan ontbrak. De onderlinge verschillen tussen de disciplines vergrootten ook de kans dat elk een eiland op zichzelf werd, of, zoals Brandt het interpreteerde: TD had teveel sub-identiteiten. Zowel BPV
als TD kozen uiteindelijk voor een concentratie op grafisch ontwerp,
communicatie en interactie.
Het opdrachtenpakket was bij TD gevaarlijk afhankelijk van maar enkele
klanten zoals bijvoorbeeld Randstad en DSM, en dat was bedrijfseconomisch eigenlijk onverantwoord. Een ander punt was dat er domweg te
weinig werk binnenkwam en dat de acquisitie onvoldoende was. Met name Bos had onvrede met het beleid van Van der Toorn, omdat hij zag
dat de Aesthedescomputers en alle nieuwe plannen regelmatig tot hoge

6 Op het weekendoverleg ‘design
beleid 3’, 16/17 maart 1990: ‘Naar
een opdrachtgever toe wordt het
als relatief ongeloofwaardig beschouwd als een verpakkingsontwerpbureau zich tegelijkertijd aanbiedt om een goede huisstijl te
ontwerpen.’, verslag p. 5, archief
TD SAA 1019/7.
7 Interview F. Huygen met Jan
Brinkman en met Hans Booms, 10
en 3 december 2020.
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kosten leidden maar niet tot nieuwe opdrachten. Dit raakt aan onderlinge
animositeit en een botsing van ego’s. Maar voor een goed evenwicht binnen een bureau/groep is het wel degelijk van belang dat eenieder in de
leiding op dat vlak bijdraagt, althans volgens Black, Forbes en de mensen
van BRS. De teamleiders en medewerkers die in 1992 vertrokken, én
Hans Brandt hadden dezelfde bezwaren als Bos: ze voelden zich de
teams die buffelden en het geld binnenbrachten, terwijl aanzien en waardering daarbij achterbleven. Een dergelijke ongelijkheid schept geen eenheid of harmonie, laat staan loyaliteit. Het als ideaal geschetste model
van leiderschap door Black – namelijk zorgen voor de groep en eenieder
daarbinnen – werd niet bereikt.
BRS en BPV hadden veel meer langlopende projecten. Ze groeven zich
in de problematiek in en kwamen zo vaak van het een in het ander. Grafisch werk voor de Belastingdienst leidde bijvoorbeeld tot een analyse van
de communicatie van de organisatie en vervolgens tot de inrichting van
belastingkantoren. Deze bureaus hadden over het algemeen weinig zorgen over de continuïteit. Bovendien voerden ze een heel behoudend financieel beleid, opereerden ze pragmatisch en gingen ze geen schulden
aan.
Creativiteit
Black stelt dat de primaire motivatie van de individuen in een ontwerpbureau gelegen is in het leveren van een creatieve bijdrage. De leiding is
verantwoordelijk om het kader te scheppen en te onderhouden waarin dat
kan gebeuren. Het is dus ‘people management’, maar tegelijkertijd de samenbindende factoren voeden.
De Aesthedes had TD in de jaren tachtig een kans geboden om zijn
vormgeving te revitaliseren, maar de voorsprong die deze computer het
bureau opleverde erodeerde rond 1990. Het boek over TD uit 1989 getuigde nog van grote trots en zelfvertrouwen, in werkelijkheid vonden er
sessies op de hei plaats omdat er over creativiteit, signatuur en koers juist
onzekerheid heerste.8 Daar werd terecht geconcludeerd dat een ontwerpbureau met een sterke signatuur tot nadelen als eenvormigheid leidde,
maar dat het ontbreken van een signatuur ook niet ideaal was. TD moest
zijn ‘smoel’ opnieuw uitvinden, maar hoe?
Op de sessies en in nota’s spraken TD-ers over esthetiek, attractiewaarde en experiment als toevoeging aan functionaliteit, en over de positie
van creativiteit binnen het ontwerpproces. Maar esthetiek en het proces
zijn een smalle basis als kader. Het is een soort formule-denken dat ook
in het TD van Crouwel al heerste.9 De weekendbijeenkomsten leverden
wel een prachtdefinitie op: ‘werkelijke creativiteit onttrekt zich aan elke
vorm van de hiervoor genoemde verschijnselen [het invullen van stramienen, vormgevingsdogma’s of trends volgen] en manifesteert zich in het
veroorzaken van totale verbazing en verrassing bij de opdrachtgever, opperste jaloezie bij collega’s en gelukzaligheid bij de auteur.’10 Individualisme dus.
De verhouding individu-gemeenschap is binnen een ontwerpbureau op
verschillende manieren van groot belang, maar hoe bereik je daar een
evenwicht tussen? Het proclameren van een signatuur als richtlijn: ‘clean,
functioneel, experimenteel’ (1989), ‘de nieuwe duidelijkheid’ (1993) of gewoon ‘kwaliteit’, is één manier.11 De andere is naast het routinewerk aan
opdrachten werken die meer vrijheid toelaten. Zo was het altijd gegaan.
Maar de culturele opdrachten werden geweerd omdat ze per definitie ver-

8 De sessies waren vijf weekendbijeenkomsten van teamleiders en directie in 1989-1991, van enkele is
een verslag bewaard in archief TD
SAA 1019/7: ‘creatief overleg’.
9 Zie besprekingen over kwaliteit op
basis van een discussiestuk van
Crouwel op 4 en 5 november 1983,
archief TD SAA 1019/191.Hij analyseerde kwaliteit als visuele kwaliteit,
functionele kwaliteit, technische kwaliteit en procesmatige kwaliteit. En hij
sprak van de primaire functie
(functionaliteit) die leidend moest zijn
ten opzichte van de esthetische en
de symbolische functie.
10 Verslag Design beleid 2, 6/7 oktober 1989, p. 7, archief TD SAA
1019/7.
11 Aantekeningen Van der Toorn
Vrijthoff ‘creatief beleid’ voor weekendbijeenkomst 19/20 mei 1989;
teksten 10 mei en 12 juli 1993 in
seniorenoverleg, archief TD SAA
1019/7 en 60.
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lies opleverden. Dat daarmee ook pr-waarde verloren ging, nam men op
de koop toe. Maar publiciteit en ‘in the picture’ staan, helpen de naam en
reputatie van een bureau natuurlijk wel. Toen een aantal getalenteerde
ontwerpers in 1992 vertrok, viel er nogmaals een gat: zowel creatief als
economisch. En de slechte financiële positie van het bureau bood geen
mogelijkheden om zaken te verbeteren of investeringen te doen. TD zat
toen kortom, aan alle kanten klem.
Filosofie, visie, richting
Een ‘filosofie’, een gemeenschappelijk doel, mogelijk een idealisme, is wat
een bureau samenhoudt en boven de individuen uitstijgt. Het is dat wat de
organisatie waarde geeft. Maar juist die identiteit stond bij TD al in de jaren tachtig ter discussie en moest opnieuw uitgevonden worden. Er werd
wel veel gesproken over multidisciplinair en breed en creatief, maar wat
de zaken bijeen hield was eerder het bezweren van de financiële crises
dan een ontwerpfilosofie. De grotere doelstellingen werden begin jaren
negentig ten eerste bedolven onder de noodzaak om stante pede uit de
verliezen te komen. Ten tweede was de toenadering tot reclame en meer
commercieel werk voor velen verwarrend, en ten derde was het wel of niet
multidisciplinair zijn een punt van discussie.
Het leveren van functionele vormgeving die lang meegaat, was een té beperkte invulling van een samenhangende visie. De vragen ‘wie zijn we?’
en ‘wat willen we zijn?’ die adviesbureau Looten stelde, waren relevant
maar ze leidden niet tot een fundamenteel (zelf)onderzoek want, wederom: er was geen geld en geen tijd. Het waren bekende vragen want elke
huisstijlopdracht begint ermee, maar ze toepassen op de eigen organisatie is weer een andere zaak.
Klachten over het ontbreken van een ‘filosofie’ en te individualistisch werkende ontwerpers waren terugkerend. Zulke signalen lijken erop te wijzen
dat ook een filosofie binnen een bureau telkens onderhouden, besproken
en bediscussieerd moet worden. Dat gebeurde weliswaar enkele malen,
maar uit tal van stukken blijkt ook dat velen passief afwachtten totdat de
creatief directeur een lijn ging uitzetten.
Volgens Hans Booms, die TD in 1991 verruilde voor BPV, was TD in die
periode zoekende.12 Bij BPV zag hij een scherpere visie op wat ontwerpers kunnen toevoegen en een duidelijke, sterke en gedeelde drijfveer: de
overheidscommunicatie verbeteren en toegankelijk maken; dingen willen
veranderen. Ook werd daar meer aandacht besteed aan klantgerichte vragen als: ‘wat wil je oplossen voor je opdrachtgever?’, en: ‘wat levert het
hem op?’ Het hele bureau voerde daar doorlopend gesprekken over. Bij
TD ontbrak dat. TD was volgens hem meer een esthetisch gedreven bureau, waar ook het vermogen om een opdrachtgever mee te nemen in het
proces minder ontwikkeld was.
BRS had echter een opdrachtenpakket dat veel samenhangender was,
omdat het voornamelijk overheden en overheidsinstellingen bediende. Dat
gold feitelijk ook voor Studio Dumbar die daar grotendeels op dreef. Zulke
bureaus waren voor TD geduchte concurrenten en dat was uiteraard
merkbaar in opdrachten en omzet. ‘Signatuur’ was daarin zeker lang niet
altijd een factor, want veel huisstijlen waren helemaal niet zo anders dan
die van TD. Wel leidden meer marktwerking en het (neo)liberalisme tot
privatiseringen en meer spraakmakende vormen van huisstijlen die kort-

12 Interview F. Huygen met Hans
Booms, 3 december 2020.
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stondiger en meer reclame/marketingachtig waren. Die kwamen in de jaren negentig echter ook van jonge, eigenwijze vormgevers die ‘in the picture’ stonden, zoals Lava of Dietwee. Veel van hen begonnen eigen praktijken of werkten als duo, voor een ontwerpbureau werken was geenszins
hun ideaal. Want dat was saai, middle-of-the-road en leverde geen individuele glorie op. In het publieke domein, waar beeldcultuur en opvallen belangrijk werden, kregen de jongere, brutale ontwerpers kansen. Maar er
vond ook een heroriëntatie op het modernisme plaats in de vorm van een
retour naar eenvoud.
Opdrachtgevers voerden via hun communicatieafdelingen steeds vaker
een eigen beleid. Dat opdrachtgevers intussen zelf meer ‘designwijs’ werden, bleek bijvoorbeeld uit Randstad waar men de TD-huisstijl sleets begon te vinden en naar vernieuwing zocht.13 Daar en ook elders kwamen
designmanagers in dienst. Die professionalisering betekende ook wel dat
ze het werk opknipten en uitbesteedden aan meerdere partijen. Een golf
van fusies, privatiseringen en reorganisaties bood evenwel ook nieuwe
kansen en mogelijkheden, juist voor de grote ontwerpbureaus.
Hans Brandt en een nieuwe koers voor TD
Brandt en Van Haren Noman werden in de jaren negentig ‘twee handen op
een buik’. Ze trokken samen op in acquisitie en stonden open voor branding, terwijl Van der Toorn Vrijthoff meer in de richting van een multidisciplinair bureau bleef denken. De opmars van Brandt was voor hem vermoedelijk niet altijd gemakkelijk en lichtelijk bedreigend, maar terugblikkend
vond hij dat hij er goed aan had gedaan om een sterke figuur binnen te
halen. Brandt ziet achteraf juist het streven naar multidisciplinariteit als
TD’s grootste probleem, want het was volgens hem onhaalbaar en onmogelijk. De trend naar grote, multidisciplinaire bureaus was inderdaad tanende, want ook BPV vormde zich door een fusie met Linea en DC3 om
tot het bureau Eden Design & Communication. Daarnaast vond Brandt de
Nederlandse ontwerpcultuur belemmerend, want die was te zeer geworteld in de individuele, artistieke prestatie.
Brandt was slim, analytisch, zakelijk en gedreven; een keiharde werker,
maar ook veeleisend en iemand die met gezag optrad. Hij ging conflicten
niet uit de weg en wist zijn geduld niet altijd te bewaren. Enkelen vonden
ook hem afstandelijk, al wist hij mensen tot grote prestaties te brengen.
Niet iedereen zag hem als een visueel overtuigend vormgever, maar hij
had zeker gevoel voor kwaliteit. Voor opdrachtgevers bleek hij een goede
gesprekspartner met charme en kennis, en tevens was Brandt een goed
acquisiteur. Het bureau vond door zijn ingrijpen weer een consistente identiteit: ‘TD is door hem gered’.
Total Identity, zoals TD in 2000 kwam te heten, stond voor strategie vanuit
identiteit en een heel brede opvatting van communicatie. Interessant genoeg werd dit spoor in 1988 al enigszins verkend toen TD kort samenwerkte met ‘communicatie consulent’ Susanne Piët.14 Zij wees op de toenemende complexiteit van een allround communicatiebeleid voor bedrijven
waarin organisatie, beleid en identiteit sterk samenhingen. Bedrijven
moesten interne en externe communicatie integreren, en er waren veel
meer communicatievormen bijgekomen. Bij het ‘eerdere’ TD had men dus
zeker een neus voor nieuwe ontwikkelingen – nieuwe media, computer –

13 Randstad wilde rond 1987 de
huisstijl ‘opfrissen’. Volgens Ed Bolk,
directeur strategie en externe betrekkingen aldaar, was het verrassende
eraf gegaan en vroeg ook het beleid
van nieuwe vestigingen in het buitenland om vernieuwing. Zie: Dirk van
Ginkel, Paul Hefting. Design of a
Lifetime. Ben Bos, Amsterdam: BIS
Publishers, 2000; ook Edo Smitshuijzen, Edo Smitshuijzen, Eindhoven:
ZOO producties, 2018.
14 Zie haar stuk ‘Total Design en
geïntegreerde communicatie’, 1988,
archief TD SAA 1019/55 en het
boekje Total Design 25 jaar, tekst
Titus Yocarini, een uitgave van TD
uit 1988.
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maar kwamen die (nog) niet tot bloei. In de jaren negentig was dat uiteraard het internet, interactie en websitedesign.
Met Brandt werd dat hele pakket wél bediend, inclusief corporate identity,
consultancy, advies over naamgeving en publicaties. En dat alles met
veel aandacht voor de opdrachtgever zelf. Total Identity (TID) nam afstand van het oude TD, van ‘artistieke willekeur’ en ‘avonturisten die zich
uitleven in experimenten’.15 Ook verving Brandt de teamstructuur met de
nadelen van eilanden, onderlinge fricties en ongelijke werkverdeling door
een projectorganisatie.
Dat betekende een meer duidelijke lijn, een veel bredere opvatting over
identiteit/communicatie en grotere aandacht voor de klant in een dialoog.
Daardoor konden hele grote opdrachten aangepakt worden door specialisten van het bureau samen met de opdrachtgever in projectgroepen. Het
personeelsbestand bestond niet alleen uit ontwerpers; inzichten uit marketing, economie, sociologie, psychologie en waarnemingstheorie werden
gebruikt in modellen die het gewenste imago afzetten tegen het gepercipieerde imago. Ook BPV vormde zich om tot het bureau Eden Design &
Communication met een vergelijkbaar aanbod aan diensten en specialisten. TID groeide met diverse vestigingen en door overnames uit tot de
Total Identity Group. Brandt verliet het bedrijf in 2018. Total Identity werd
daarna weer Total Design.

15 Hans Paul Brandt, Jurjen Bügel,
Een seconde voor werkelijkheid,
uitgave van Total Identity op ISSUU
2003 [eerste druk 2000], en andere
publicaties aldaar Total Identity Issuu; Peter van Rietschoten, ‘Vorm
is “van mij” en ontwerp is “voor u”’,
Art View 6 (1996) 32, pp. 46-52;
Woudt, J., ‘Fusiegolf zorgt voor volle
agenda’s ontwerpers’, Het Financieele Dagblad, 10 maart 1998.
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