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De 
le�ertypekoning 

van Nederland
U ziet zijn le�ertypes overal

redactioneel

artikelen

smaak

   Aximus. Bus coremquo eum venda 
quidelest as nimolut quiatur? Cae ex 
ea apedionsequi quid maionsed eos 
aligenem quas sunt estent enimin eos 
se poria doluptatur? Qui opta si ipsam 
quatus, officiae adis dignit quis maxi-
minus. Sunt quiatur ibernatius. Mus 
arum, odi consequi ad explantur simi, 
simolor iundust lacitaq uundit quae 
rerum dolorep tatempo rrorate mpe-
dita quisciet et harcimu sapiciunt que 
vel imenis dolupta quatem volorem 
porepta voloria esequat lam, temolen 
dandit alitat etum ut alit liquo qui assin 
pos unt quam resseque que volorro 
vitias volorestrum nem dolorem ut 
modignim quidi odia conem doluptas 
re volutem de voluptia volorit ipisi ut 
odi aperibus, ad que quae lat in eium ea 
veliqui nonsequis de vel exeraes tisinis 
expercil ipsania velia cus verecerio. De 
optatia ad mo quam, quidebite dictus 
aut omnis utassum faccusc ienduciume 
voluptam rentotae etur?
Tum faccum remoditaqui adipsanient 
vit expedit fugit quasi quisi num 
quiberio. Ut voluptur alitatu sanimpost, 
cusament pelit aut lab inciand itist, 
officim oluptas vella suntionem rem 
fuga. Nam estiur autaquae voluptas
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Gerard Unger?

Gerard Anthony Unger (75) is, zeggen vakgenoten, de bekendste en succesvolste 
typograaf en letterontwerper van Nederland. Het kan bijna niet anders of u heeft 
wel eens een lettertype van hem gezien. 
 
Unger werd in 1942 geboren in Arnhem, midden in de oorlog. Na de Slag om 
Arnhem in 1944 was de goedgevulde boekenkast van zijn vader veranderd in 
een puinhoop: Engelse soldaten zouden zelfs een vuurtje hebben gestookt met 
het verzameld werk van de schrijver André Gide. Unger krijgt de restanten, 
waaronder een gehavende kopie van Piet Zwarts Het boek van PTT, een in die 
tijd populair kinderboek over de posterijen. In dat boekje gaat een dan 4-jarige 
Unger met een pennetje de ontwerpen verbeteren. Unger nu: ‘Ook zonder dat 
boek was ik wel ontwerper geworden hoor, dat zat gewoon in me.’

Bekend van?

Unger is internationaal bekend geworden met zijn lettertypen, die op allerlei 
plekken te zien zijn. De Volkskrant gebruikt vanaf 2006 een letter van hem als 
de belangrijkste tekstletter: de Capitolium News. De Swift, een lettertype (font) 
die hij in 1985 ontwierp, was jarenlang de belangrijkste letter in Trouw. De Gul-
liver (1993) was jaren in gebruik bij de Amerikaanse krant USA Today. Letters 
van Unger worden gebruikt op de blauwe en rode bewegwijzering langs wegen 
in heel Nederland en op de borden in de Amsterdamse metro.Unger heeft ook 
veel gepubliceerd, waaronder het boek Terwijl je leest (1997) en Veranderend 
lezen, lezend veranderen (2004).
De metro van Amsterdam Beeld anp Lettertype Swift 
Samenwerken?
Artdirector Bruno Heemskerk werkte in 2006 intensief met Unger samen 
voor een restyling van de Volkskrant, waarvoor diens Capitolium News werd 
gebruikt. Heemskerk: ‘Unger is een ontzettend vriendelijke man, een geweldige 
ontwerper en een harde werker. Gerard is een kenner van kranten en ziet zijn 
letters als gemeengoed: hij snapt het als aan een letter iets veranderd, verbreed 
of versmald moet worden. Het was fijn met hem samen te werken. Hij ging 
meteen aan de slag en zette zijn schouders eronder.’ 
 
Als het op zijn letters aankomt, is hij ook een koppige man hoor, vertelt zijn 
vrouw, kunsthistoricus Marjan Unger (72). Maar eerst en vooral is hij een man 

die van letters houdt. Dat kunnen ‘rookworsten met rozengeur’ zijn, of een 
‘elegante racefiets met terreinbanden’, zoals hij het verwoordde in zijn rubriek 
over typografie, die tussen 1989 en1990 in Trouw verscheen. Unger houdt van 
letters, en de letters houden ook van hem.

Krantenmannetje?

In 1985 ontwerpt Unger het lettertype Swift speciaal voor gebruik op kran-
tenpapier. Kranten zagen er toen heel anders uit, zegt Unger: ‘Die letter moest 
tegen zoveel dingen kunnen, ongelofelijk. Het drukken van kranten was in die 
tijd echt anders. Veel mensen hebben er geen idee van, maar als er één product 
verbeterd is in de afgelopen vijftien jaar, dan is het krantenpapier. Als je een 
krant van die tijd vergelijkt met eentje van nu, weet je niet wat je ziet.’ Zo was 
het krantenpapier vroeger veel ruwer en de letters werden dik en troebel op het 
papier gedrukt. Daar moest Unger rekening mee houden, want de leesbaarheid 
is voor hem het belangrijkste aspect aan een letter. Unger: ‘Als je met letters 
werkt, heb je met mensen te maken. Met mensenogen.’

Opleiding?

Unger was nooit een briljante leerling, zei hij in 2015 in een interview. Tot hij 
in 1963 naar de Gerrit Rietveld Academie ging, waar hij vormgeving studeerde. 
Ineens stonden er tienen op zijn rapport. ‘Ik had het gevoel dat ik in het paradijs 
was beland’, zei hij over die periode. Na de academie had hij verschillende baan-
tjes. Van lesgeven aan diezelfde academie tot werken bij drukkerij Joh. Enschedé 
in Haarlem (waar postzegels en bankbiljetten werden gedrukt), en als typograaf 
bij een reclamebureau. In de weekenden en avonden werkte hij aan zijn eigen 
ontwerpen. Unger: ‘Taai volhouden, dat heb ik altijd goed gekund.’

Leren en laten leren?

Voor een van zijn recente letters, de Alverata uit 2014, ging Unger grondig 
te werk. Hij bestudeerde lettertypen in boeken, op muurschilderingen en op 
monumenten uit de middeleeuwen. De vormen die hij ontdekte, stak hij in 
een gloednieuw jasje. Het werden robuuste, maar sprookjesachtige letters, met 
krullen en haakjes. Een rare mix, zegt hij zelf. ‘Nog nooit ben ik zo diep gegaan 
voor een letter.’ Unger werd voor dit researchproject geïnspireerd door zijn 
studenten. Behalve ruim dertig jaar docent aan de Rietveld Academie, was hij 
van 2006 tot 2012 de eerste Nederlandse hoogleraar Typografische Vormgeving 
aan de Universiteit Leiden en nog steeds is hij gasthoogleraar aan de University 
of Reading in Engeland.

Vergeten kopletter?

In deze uitgave van Volkskrant Magazine is een bijzonder lettertype van Unger 
gebruikt voor de koppen van de artikelen en op de cover: de Delftse Poort. 
Unger ontwierp deze letter in 1991 voor de bewegwijzering van het gelijkna-
mige gebouw in het centrum van Rotterdam. Het is een letter die volgens de 
ontwerper ‘in tweeën is gehakt’, net zoals de twee torens van het gebouw. 
 
Sinds het font daar niet meer werd gebruikt, is de letter in de vergetelheid ge-
raakt. Unger moest het nog ergens op een floppydisk hebben staan, zei hij vorig 
jaar tijdens een bezoek aan de redactie. Speciaal voor dit designnummer heeft 
hij ‘m opgespoord en gedigitaliseerd en nu verschijnt hij hier, voor het eerst, op 
papier.

Flinke prijzenkast?

Unger heeft bijna te veel prijzen gewonnen om op te noemen. De belangrijkste 
zijn de H.N. Werkmanprijs in 1984, de Maurits Enschedé-prijs in 1991 en de 
Piet Zwart-prijs in 2012 (naar de vormgever van het befaamde boekje waarin 
hij als kind zat te kliederen). Op zijn werkkamer, boven in zijn huis in Naarden, 
heeft hij een prijzenplek, in een hoekje. Want bescheidenheid kenmerkt Unger, 
zoals ook de door hem ontworpen letters zich zelden opdringen. De TDC-Me-
dal, een prestigieuze prijs van de Type Directors Club, mocht hij in juli in New 
York nog in ontvangst nemen. ‘Aan prijzen geen gebrek en over erkenning 
heb ik ook niets te klagen’, constateerde hij. En nu is hij, na typograaf Gerrit 
Noordzij die de award in 2013 ontving, de tweede Nederlander met zo’n hoge 
onderscheiding. Unger: ‘Ik word er altijd wat verlegen van wanneer mij de 
betiteling ‘de beste’ ten deel valt. Dat is omdat ik heel goede collega’s heb die ik 
bewonder.’

Hij ontwierp 
le�ers die over 
de hele wereld 

gelden als ideaal 
voor in de krant. 

Maar wie is die 
Gerard Unger, 

de man achter 
de Delftse Poort, 

de Swift en de 
Capitolium?

De metro van AmsterdamHet boek van PTT

Wegwijsborden van de ANWB door Unger



Het werk van 
Iris van
Herpen is 
niet van deze 
wereld, wel 
van deze tijd.

I R I S  V A N  H E R P E N

tekst Wieteke van Zeil beeld AFP & EPA

Voor het eerst wint een 
modeontwerper 
de Johannes Vermeer Prijs, 
de Nederlandse staatsprijs 
voor de kunsten. Wat 
kenmerkt Iris van Herpen?

artikel

ZOALS SCHUIM KAN WASSEN EN OPZWELLEN OVER DE BAD-RAND HEEN EN 
ONDER DEUREN DOOR, 
en zijn weg vindt zonder acht op enige begrenzing, zo groeide de carrière van 
ontwerper Iris van Herpen (1984) in de afgelopen tien jaar.
Over de grenzen van wat mode tot nu toe was, over de grenzen van Nederland 
en Europa, over de restricties die lichaam, identiteit en materialen leken te 
stellen aan kleren. Iris van Herpen is 33 jaar, groeide op in het dijkdorp Wamel 
in Gelderland zonder televisie en computer, heeft tien jaar haar eigen modelabel, 
wordt verzameld door musea (Victoria and Albert, Metropolitan Museum) en 
gedragen door sterren (Björk, Solange, Taylor Swift), werkt met technieken 
en wetenschap die nog nooit in de mode zijn gebruikt en ontvangt hiervoor 
nu de Johannes Vermeer Prijs 2017. De grootste prijs voor een kunstenaar in 
Nederland, ter waarde van 100 duizend euro. Ze is de eerste modeontwerper die 

hem ontvangt: eerder kregen onder anderen Marlene Dumas, Erwin 
Olaf en Steve McQueen de prijs.

De Johannes Vermeer Prijs is een staatsprijs voor de kunsten, ingesteld 

in 2008 om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De 

prijs bestaat uit een bedrag van 100 duizend euro, vooral bestemd voor de 

realisatie van een speciaal project.

Iris van Herpens werkwijze bestaat uit een zeldzame combinatie van 
technieken die hun tijd ver vooruit zijn en vakmanschap dat wortelt 
in tijden dat oog en hand de voornaamste instrumenten van de mens 
waren. Minutieus verbindt ze handmatig duizenden kleine met laser 
gesneden glasvormpjes aaneen tot een uitbundige jurk (Lucid-
collectie, 2016) - als monnikenwerk voor een sciencefiction.

Ze maakte creaties met grote cirkels van een opgewerkte, ragfijne 
stof van metaal, gevouwen in plissé en zo gemodelleerd dat het 
lichaam er, soms met gezicht en al, als achter een verfijnd schild 
achter schuilging.

WILLY WONKA
Ze was de eerste die een collectie presenteerde van 3D-geprinte 
kostuums (Crystallization-collectie, 2010). Ze gebruikt nieuwe 
materialen, met laser gesneden, om optische illusies te creëren 
waardoor het lichaam betovert als een geheimzinnig diepzeewezen 
in slow motion wanneer het beweegt (Between the Lines-collectie, 
2017-18). Ze vertaalt klanken tot kleren en ze laat de vrouw groeien, 
drijven en zweven in bubbelachtige jurken van glas en kunststof, met 
als hoogtepunt de ‘Bubble Dress’ die ze afgelopen jaar presenteerde: 
een jurk volledig gemaakt uit minuscule handgeblazen glazen bellen, 
overgoten met siliconenvloeistof om aan elkaar te kunnen plakken 
(Seijaku-collectie, 2016).

Van Herpen gaat met kleren om zoals Willy Wonka met 
snoep: grenzeloos, met een voortdurende nieuwsgierigheid 
naar mogelijkheden en onmogelijkheden, die misschien ooit 
werkelijkheid kunnen worden. Verbeelding voorop. Ze werkt 
voor elke collectie samen met architecten en wetenschappers om 
materialen te ontwikkelen; zoals kunstmatig leer uit koeiencellen 
bijvoorbeeld of stoffen die transformeren door lucht, temperatuur 
of water.

De Amerikaanse Vogue noemde haar een ‘compleet eigen klasse’, 
buiten de modewereld en adviseerde Hollywoodproducers om in 

de huidige hype van superhelden- en toekomstfilms de blik eens te werpen op Van 
Herpen voor kostuumontwerp. Haar interesse in draagbaarheid lijkt secundair - al 
heeft ze sinds 2013 wel een prêt-à-porter lijn.

Daarmee lijkt de kunstenaarsprijs gemaakt voor Van Herpen. Want hoe buiten-
deze-wereld haar ontwerpen ook lijken, ze zijn ook verwant aan en relevant voor 
de huidige tijd. In 2004 schreef de Duitse filosoof Peter Sloterdijk deel drie van zijn 
trilogie Sferen over de huidige tijd, getiteld Schuim. Schuim is het meest kenmerkende 
woord voor de moderne tijd en de hedendaagse steden, schrijft hij, die niet meer 
gedefinieerd zijn door vaststaande identiteiten, maar bestaan uit een aan elkaar 
klevend geheel van duizenden, miljoenen individuen, als de piepkleine belletjes in een 
grote massa schuim. Zonder vaste vorm.

PENDULUM VAN TERUGKERENDE STIJLEN
Een treffende metafoor voor de structuren in de samenleving, schreef Jan Luij-
ten destijds in De Groene Amsterdammer, want ‘vormen al die moderne eenper-
soonshuishoudens en kleine gezinnen in hun opeengestapelde appartementen 
niet een verzameling bellen, waarin mensen geïsoleerd leven zonder alleen te 
zijn? In de geïndividualiseerde samenleving is ‘iedereen een eiland’, waarbij al die 
eilanden weer verbonden zijn tot netwerken. Het individu in zijn ‘bel’ maakt deel 
uit van milieus en subculturen.’ Dat was dertien jaar geleden.

Nu, in razend tempo, klinkt de roep om afbakening luider. Wereldwijd worden 
grenzen en contouren gemarkeerd, identiteiten en taal scherper gedefinieerd 
en hokjes en verschillen benadrukt. Dat heeft weinig met mode te maken, maar 
het maakt het werk van Van Herpen wel relevant. Want dat gaat voorbij aan 
bestaande mensbeelden en materialen. Als schuim zijn haar jurken, bubbelig en 
schijnbaar natuurlijk tot vorm gekomen, organisch gegroeid en lichtreflecterend. 
Waar de mode in haar eindeloze pendulum van terugkerende stijlen en vormen 
meestal aan zichzelf refereert, lijkt Iris van Herpen alleen maar te géven: nieuwe 
vormen, voor nieuwe generaties en nieuwe mensbeelden.

Als schuim zijn 
haar jurken, 
bubbelig en 
schijnbaar 
natuurlijk tot 
vorm gekomen.

14 maart 2020



pag 10

MODE, BEAUTY & DESIGN

Prima percolator

      Standaard onderdeel van de 
uitzet in Italië: de percolator. Het ding 
afwassen is bijna heiligschennis: hoe 
meer kopjes koffi e ermee zijn gezet, 
hoe beter de smaak, naar het schijnt. 
De Italiaan Alfonso Bialetti bedacht 
het apparaat - dat heet water door 
gemalen koffi e heen perst - in 1933 bij 
het zien van het soortgelijke mecha-
nisme van een wasmachine. Anno 
2019 vonden zijn nazaten, van het 
Italiaanse designhuis Alessi, het tijd 
voor een make-over van de klassieke 
‘Moka Express’.

Opvallend genoeg werd deze eervolle 
taak aan een architect én Brit toever-
trouwd. David Chipperfi eld deed het 
gelukkig met beleid: ‘The New Moka’ 
kreeg 11 vlakke zijden in plaats van 
8, een platte deksel en zachte ronde 
vormen, maar oogt desondanks nog 
steeds vertrouwd én functioneel.

Klein 7 cl € 28, middel 15cl € 34, groot 
30 cl € 42. alessi.com
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Men in Black-collectie 
Paul Smith

Tegen de zon

Han Solo + hengel  + Hubba Bubba = een show stelende bodywarmer

Katoenen vrouwenoverhemd 
€ 335. PaulSmith.com

Leren iPhonecase met ruimtewezens 
€ 90. PaulSmith.com

‘A suit to travel in’
€ 1.195. PaulSmith.com

Sokken met geborduurde aliens 
€ 41. PaulSmith.com

Stropdas met zonnebrilprint € 
80. PaulSmith.com

+ + =
Roze vissersbodywarmer 
van & Other Stories 
€ 99 stories.com

Beschermen tegen de zon moet, dat weet iedereen. Zo hoog mogelijke factor, 
weet iedereen ook. Met een passende factor, ook dat.

Crème + Low: Biotherm 
Waterlover Sun Milk SPF15 

€ 35

Olie + Low: Garnier Ambre 
Solaire Zonneolie SPF15

€ 17,50

Olie + High: Lancaster 
Satin Dry Oil SPF50 

€ 29,50

Crème + High: Vichy 
Anti-zand zonnemelk SPF50 

€ 20,55

Gucci lanceert drie soorten lipsticks

Een balm (in turquoise huls), een satin lipstick (in gouden huls) en een sheer 
versie (in bloemenhuls). De lipsticks zijn te gebruiken als blusher en een aantal 

kleuren zelfs als oogschaduw, en de sticks zorgen sowieso voor een instant 
upgrade van de toilettas. Nederlandse toilettassen die niet kunnen wachten 

tot september (als de lipsticks bij de Bijenkorf verkocht zullen gaan worden), 
kunnen alvast terecht bij gucci.com ($ 38).

Groen + akker

Een spiksplinternieuwe fysieke 
cadeauwinkel openen in een digitaal 
tijdperk: ga er maar eens aan staan. 

Winkeliers Maaike Groen in ’t Wout 
en Hans Akkermans durfden het aan, 

met behulp van inkoper Gerbrand van 
Nijendaal: “We moeten consumenten 
de ‘stenen winkels’ in blijven trekken. 
Daar is reuring voor nodig: elke twee 

maanden neemt een andere ontwerper 
of merk de voorkant van de winkel over. 

We starten met kleurrijke 3D-geprinte 
vazen uit Polen en Pop-Art lampen 
uit Duitsland. Het liefst selecteer ik 
producten nog voordat ze op een 

inkoopbeurs verschijnen. Dat doe ik 
door ontwerpers via social media in de 
gaten te houden. Hierdoor vind je een 

deel van ons assortiment nergens anders 
in Nederland, zelfs niet online.”

Wat:

een Europees aanbod aan kakelvers 
design, gemixt met spul van gevestigde 

merken als Hay en Vitra.

Gover Flinckstraat 114, Amsterdam. 

groenenakker.nl

winkelprofi el
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F R I S O  K R A M E R

Met Studio Dri�  dromen van 
zwevende blokken beton

interview

Dat 
Jan 
Wolkers 
niet „van die wekige schrijversbillen”
had gekregen, dichtte hij eens toe aan Friso 
Kramer, de donderdag op 96-jarige leeftijd 
overleden ontwerper. Wolkers schreef Turks 
Fruit en zijn andere romans gezeten op Kramers 
Revolt-stoel, een mijlpaal uit de naoorlogse 
industriële vormgeving.

De Revolt, een everseller sinds hij 
in 1955 op de markt kwam (de 
teller staat op ruim 100.000 
verkochte exemplaren), is 
een lichte, ranke, veel steun 
biedende stoel, die boven-
dien betaalbaar en nagenoeg 
onverwoestbaar is. Het 
frame is gemaakt van gebogen 
plaatstaal, een noviteit. Rug en 
zitting zijn van een nieuw soort 
kunststof, flexibel en toch sterk. Maar 
de belangrijkste kwaliteit van de Revolt is 
zijn tijdloosheid. Of zoals Wolkers het formuleer-
de: „Schitterend aanwezig en tegelijkertijd bijkans 
onzichtbaar.”

Die vanzelfsprekendheid geldt voor bijna alle ont-
werpen van Friso Kramer. Zijn kantoormeubilair, 
zijn banken voor Schiphol en de NS, zijn groene 
kunststof buitenbrievenbus, zijn lantaarnpalen, het 
zijn functionele en dienende ontwerpen, die opval-
lend onopvallend zijn. 

Liefst lucht ontwerpen

Kramer hoort thuis in het rijtje H.P. Berlage, Gerrit 
Rietveld en Dick Bruna. Een ontwerper in een 
modernistische traditie, voor wie soberheid, doelma-
tigheid en de sociale kant van het vak prevaleerden: 
altijd de gebruiker voorop.

„Een ontwerper moet zichzelf wegontwerpen”, 
zei Kramer vaak. En: „Mensen moeten 

zo’n stoel vergeten en gewoon geluk-
kig kunnen zijn.” Een directielid 

van Ahrend, de fabrikant van kan-
toormeubilair waar hij korte tijd 
de ontwerpafdeling leidde, prees 
Kramer ooit als een Mondri-
aan-achtige ontwerper die altijd 
terugging tot het minimale: „Het 

liefste zou hij lucht designen.” 
Friso Kramer was de zoon van Piet 

Kramer, de Amsterdamse School-ar-
chitect bekend van het woningcomplex 

De Dageraad en vele bruggen in de hoofdstad. 
Hij volgde een opleiding tot interieurarchitect aan 
de kunstnijverheidsschool in Amsterdam, waar hij 
les kreeg van Bauhaus-architect Mart Stam. Na de 
oorlog werkte Kramer lang bij De Cirkel, de fabriek 
voor stalen meubels. Samen met onder anderen 
Wim Crouwel richtte hij in 1963 Total Design op, 
het succesvolle ontwerpbureau.

Nieuwe eisen

Tot op hoge leeftijd bleef Kramer actief. In zijn 
geval betekende dat vaak eerdere ontwerpen 
moderniseren. Zo maakte hij de ‘Friso Kramer I’, 
zijn straatlantaarn uit 1960 die in steden wereldwijd 
het straatbeeld siert, recentelijk nog geschikt voor 
led-lampen: de Friso Kramer LED.
De Revolt heeft hij zelfs tweemaal aangepast aan 
nieuwe eisen. In 1992 maakte hij de stoel twee centi-
meter hoger. In een vraaggesprek met de Volkskrant 
zei hij daarover met de hem kenmerkende humor: 
„Dat is voor al die lange mensen tegenwoordig. Als 
je ze op straat ziet lopen, zeg je: zielig. Het schijnt 
door de groeihormonen in het vlees te komen.” 
Kramer bekommerde zich ook over milieuvervui-
ling. Met hartstocht stak hij de afgelopen vijfentwin-
tig jaar soms zijn pleidooi af voor een ondergronds 
transportsysteem voor mensen en goederen. Ter 
vervanging van treinen, auto’s en vliegtuigen pleitte 
Kramer voor een soort buizenpost, met elektromag-
netische kussens. In anderhalf uur van Londen naar 
Berlijn was volgens hem zo geen utopie meer.

De Revolt-stoel. 

Foto Bob van der Vlist 

De groene brievenbus. 

Foto Bob van der Vlist
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‘We willen 
bewijzen dat 
met energie 
de meest 
bizarre ideeën 
werkelijkheid 
kunnen 
worden.’
Deze week opent de eerste museale solotentoonstelling van Studio 
Drift, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Tentoonstelling Studio 

Drift: Coded Nature van 25 apr. t/m 26 aug. in het Stedelijk Museum 
Amsterdam.

Wat betreft scheppingskracht wedijveren met God zelf – Lonneke 
Gordijn (1980) en Ralph Nauta (1978) koesteren geen kleine ambi-
ties. De oprichters van Studio Drift, oud-studenten van de Design 
Academy Eindhoven, maakten de afgelopen tien jaar internationaal 
naam door natuur en techniek met elkaar te verbinden in steeds 
grotere, sciencefiction-achtige sculpturen, installaties en perfor-
mances.

Op hun eerste museale solotentoonstelling, vanaf 25 april in het 
Stedelijk Museum Amsterdam, zullen de belangrijkste van hun 
creaties te zien zijn. Het belooft de meest hightech show uit de 
geschiedenis van het museum te worden. Uiteraard zal er aandacht 
zijn voor Studio Drifts claim to fame: lichtsculpturen waarbij met 
engelengeduld het pluis van paardenbloemen op ledlampjes is 
gelijmd. Bezoekers krijgen ook zogenoemde augmented reality 
voorgeschoteld: met een speciale bril schuiven hologrambeelden 
over een installatie van betonnen elementen. Het resultaat is bos 
met stenen zuilen, die als riethalmen meedeinen op de wind.

Franchise Freedom, een wolk met 300 lichtgevende drones die 
Studio Drift in december op een avond als een zwerm spreeuwen 
boven het strand van Miami liet vliegen, wordt een videoregistratie 
vertoond. Al sluiten Gordijn en Nauta niet uit, dat die spectaculaire 
performance gedurende hun expositie herhaald zal worden op het 
Museumplein in Amsterdam.

Maar de grote aandachtstrekker van hun tentoonstelling wordt 
vermoedelijk de illusionaire installatie Drifter. Vier maanden lang 
zal door het Stedelijk een enorm blok beton zweven, een installatie 
waarmee Studio Drift vorig jaar op de kunstbeurs Armory in New 
York de show stal. In een gesprek leggen Lonneke Gordijn en Ralph 
Nauta uit wat hen beweegt. De locatie is hun grote studio in Am-
sterdam-Noord, waar ze met twintig werknemers hun lichtsculptu-
ren en installaties assembleren.

Wat hopen jullie bij de museumbezoekers teweeg te brengen?

Lonneke Gordijn: „Ik hoop dat het een tentoonstelling wordt die 
mensen eerder met hun gevoel verbindt dan met hun intellect.”
Ralph Nauta: „We laten twee werelden versmelten: natuur en 

techniek. Hopelijk worden bezoekers daar niet bang van en verlaten ze het 
museum met het idee dat Studio Drift probeert een wereld te creëren die meer 
in balans is.”

Een wereld waarin beton kan zweven?

Hij: „Ja, ons werk gaat over durven dromen. We willen bewijzen dat met ener-
gie de meest bizarre ideeën werkelijkheid kunnen worden.”

Vertel eens hoe dat gaat.

Zij: „Ralph vroeg zich opeens hardop af of we een stuk beton konden laten 
zweven. Een idee dat zich in ons hoofd vastzette. We wisten al snel hoe we 
het konden realiseren. Maar het heeft lang geduurd voor we de benodigde 
technologie hadden gevonden. Pas later realiseerden we ons waarom Drifter 
zo’n sterk beeld is. We lazen in een geschiedenis van beton dat Thomas More 
in 1516 al droomde van een materiaal waarmee huizen met dunne wanden en 
grote ramen konden worden gebouwd. Vijfhonderd jaar later staat onze hele 

wereld vol met beton. Nu voelt een vliegend betonblok als utopisch. Maar misschien kan 
het over vijfhonderd jaar wel.”

Wat verbeeldt dat zwevende blok?

Zij: ‘Passen al die betonnen kubussen wel goed bij mensen? Onze Drifter wil uit het grid, 
zijn eigen weg gaan.’
Hij: ‘We moeten ervoor blijven vechten dat techniek de mens dient en de natuur ten 
goede komt. En niet een nieuwe, gekke levensvorm wordt die de mens voorbij rent. Ons 

werk is een pleidooi om eerst de vraag te stellen waar we heen willen, verteld 
Gordijn, om daar dan de techniek bij te ontwikkelen. Willen we de hele dag 
naar een scherm kijken, een digitale laag over onze wereld heen hebben? Nee, 
toch? Wij onderzoeken waar de meerwaarde van techniek ligt. En of er wel 
een meerwaarde is.’

Verander je de wereld daarmee?

Hij: „Onze inzet is ook om in contact te komen met mensen die bezig zijn 
nieuwe technieken te ontwikkelen. Als het lukt om tijdig met hen aan tafel te 
komen, kunnen we wijzen op de waarde van creatieve input. In een vroeg 
stadium kan dan rekening worden gehouden met de sociale impact van 
nieuwe technieken.”

Met wie zouden jullie graag in gesprek komen?

Zij: „Met NASA. Daar kijken ze heel ver in de toekomst.”
Hij: „Ik zou graag eens met Elon Musk [de oprichter van Tesla en SpaceX, 
red.] in zijn hot tub over de toekomst willen praten.”

Het gesprek met de oprichters van Studio Drift lijkt onder stroom te 
staan. Gordijn en Nauta onderbreken elkaar regelmatig, vaak met een 
zucht of een stekeligheid. Die spanning tussen hen beiden is er altijd 
geweest, zegt Nauta.

Is die wrijving productief?

Hij: „Ja. Die voortdurende botsingen zijn dodelijk vermoeiend, maar ze 
geven tegelijk energie. Lonneke en ik kunnen eindeloos debatteren. Als 
we het eindelijk eens zijn is het goed.”Zij: „Ons werk is het punt waar we 
het wél eens zijn. Die spanning betekent ook dat het ons zeer kan schelen 
waarmee we bezig zijn.”

Hij: „Het is frustrerend, maar Lonneke is de enige in de wereld die mijn 
werk kan beoordelen op een voor mij waardevolle manier. Als ik er met 
haar uitkom, maakt het me geen mallemoer meer uit wat de rest van de 
wereld vindt.”

Zij: „Ralph en ik hebben zoveel conflicten gehad omdat we dachten dat 
we zo hetzelfde waren. Pas de afgelopen jaren hebben we ontdekt hoe 
tegengesteld we zijn. We zijn heel complementair. En daar ben ik blij om. 
Zonder zijn houding zouden de dingen misschien te veel mijn kant op 
gaan en te zijig worden.”

Hij: „Voor elke succesvolle creatief is het moeilijk om bij zichzelf te 
blijven. Zonder Lonneke zou ik mezelf sneller verliezen. Zij trekt me naar 
beneden.”

Met een lach voegt Nauta daaraan toe: „En misschien trek ik haar ook wel 
een beetje mee omhoog.”

Studio Drift heeft recent internationaal grote successen geboekt. 

Hoe komt dat?

Zij: „Onze vaste galerie, Carpenters Workshop in Londen, zit in de desig-
nhoek. We zijn op zoek gegaan naar een andere context, ook een galerie 
in de kunst. We zijn bij Pace in New York uitgekomen.”
Hij: „De grenzen tussen kunst en design lopen minder door elkaar 
dan vaak wordt beweerd. Beide werelden hebben er belang bij om de 
scheiding intact te houden. Het gaat allemaal om controle. We zijn er met 
gestrekt been in gegaan en hebben doorgezet. Met Pace erbij zijn we nu 
in twee werelden actief.”

Het geeft een bevrijdend gevoel, zegt Lonneke Gordijn, dat steeds meer 
mensen begrijpen waarmee Studio Drift bezig is, of het nu een lamp is of 
een zwevend blok beton. En dat zwevende blok in het Stedelijk is slechts 
een tussenstap, zegt ze. „Onze droom is om in Londen, in de hal van Tate 
Modern, meerdere, nog veel grotere brokken tegelijk te laten zweven.”

Ralph Nauta knikt tevreden. Voor een keer is hij het meteen met zijn 
zakenpartner eens.

‘Ralph vroeg zich 
opeens hardop af of we 
een stuk beton konden 
laten zweven.’

S T U D I O  D R I F T

2007 oprich-
ting Studio 
Drift
2008 win-
naars van de 
Duitse Light 
of the future 
award met 
Fragile Future
2010-2015
Fragile Future 
in musea we-
reldwijd, o.a. 
New York en 
Abu Dhabi
2011 kunst-
werk Flylight 
wordt ten-
toongesteld 
op de Salone 
Del Mobile in 
Milaan
2013 het duo 
creeërt een 
staande lamp 
getiteld The 
Obsidian Mir-
ror gemaakt 
van chemisch 
afval
2015 hun 
kunstwerk 
In 20 Steps 
wordt ten-
toongesteld 
in Venetië
2017 twee 
projecten 
in de V.S.: 
Franchise 
Freedom en 
Drifter
2018 Studio 
Drift in het 
Stedelijk 
Museum 
Amsterdam

Lonneke 
Gordijn en 
Ralph Nauta 
waren ooit 
een stel maar 
de relatie is 
inmiddels 
slechts pro-
fessioneel
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