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1. Dutch design toen en nu 
 
Door: Brigitte Fafieanie 
 
Niveau: 4 vmbo gt/mbo 
In deze les maken leerlingen kennis met Dutch design. In vogelvlucht gaan we de belangrijkste onderdelen 
van deze stroming langs: van wat is design, naar het ontstaan van de stroming tot heel recente 
voorbeelden. Er komen verschillende soorten vragen en opdrachten aan bod: introductievragen, vragen om 
de kennis van de stof te testen en toe te passen, een praktische opdracht en een aantal oude 
examenvragen. De lesbrief sluit af met enkele suggesties om Dutch design in praktijk te zien. 
Deze les sluit aan op het vernieuwde Kunst-Actief kunstgeschiedenis. 
 

Dutch design – Kennismaking  

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van design. Bekijk de afbeeldingen en schrijf 5 woorden op die 
volgens jou passen bij het woord ‘design’. 

 
 

  

 
 

 

Maak een groepje van 2 tot 4 personen en bespreek jullie antwoorden. Maak nu samen een definitie van 
wat design volgens jullie betekent. Vergelijk jullie definitie met die van de andere groepjes. 
Dutch Design 
In 1993 wordt de naam Dutch design voor het eerst gebruikt en dit groeit wereldwijd uit tot een nieuwe 
kunststroming. In die tijd werd het Nederlandse grafisch design steeds bekender. Deze grote bekendheid kwam 
in eerste instantie vooral door de vernieuwende (innovatieve) meubelontwerpen. De Nederlandse ontwerpers 
maken vaak meubels met een grapje. Hiermee maken ze een statement, waarmee ze bijvoorbeeld kritiek 
leveren op de massaproductie en de wegwerpmaatschappij.  
 
Droogdesign 
Een toonaangevend label dat zich van hieruit ontwikkeld heeft is Ontwerpbedrijf Droog. Dit label heeft een 
belangrijke rol in Nederlands bekendheid als designland. Het bedrijf heeft een eigen winkel en hotel in 
Amsterdam. Vanuit de hele wereld worden ideeën samengebracht en van daaruit experimenteren de 

https://www.lambo.nl/kunst-actief-kgs-herziene-druk-2018
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ontwerpers met concepten, materialen en technieken. Daarnaast gebruiken ze ook ambachtelijke methoden 
volgens eeuwenoude tradities.  
 
Hedendaags alternatief Dutch design 
Sinds de jaren 90 heeft Dutch design niet stil gestaan. Telkens nieuwe ontwerpers blijven experimenteren en 
het Dutch design vernieuwt en ontwikkelt zich. De wetenschappelijke vooruitgang van de afgelopen 
vijfentwintig jaar helpt hen om voortdurend tot innovatieve ontwerpen te komen. 
 

Droog design Hedendaags Dutch design 
Rody Graumans is een ontwerper van het begin 
van de jaren 90. Hij gaat uit van heel gewone 
voorwerpen en geeft daar zijn eigen draai aan. 
Graumans neemt voor het ontwerp van zijn 85 
lampen een kroonluchter als uitgangspunt. Hij 
voert zijn idee uit met doodnormale gloeilampen. 
Dit levert een functioneel ontwerp op. 

Bij het ontwerpen van een lamp denk je na over de voet, 
de lampenkap, de constructie, etc. Maar uiteindelijk gaat 
het volgens ontwerper Arnout Meijer daar niet om, maar 
om het licht dat de lamp geeft. Hij ontwerpt een lamp 
die, net als de zon, verschillende lichtsoorten kan geven: 
van koel, fel tot meer warm en gedempt. Zo kun je de 
lamp aanpassen aan het moment van de dag en je 
gevoel. Zijn uitgangspunt is dus niet (alleen) hoe de lamp 
eruitzien, maar vooral het licht. 
Bekijk dit filmpje via de link of QR-code voor de 
verschillende effecten: https://vimeo.com/84664904. 

 
Rody Graumans, 85 lampen (1991). 

 
Arnout Meijer, Bedankt, zon (2013). 

Vraag 1: Wanneer noemen we een ontwerp functioneel? 

Vraag 2: Waarin verschillen de twee ontwerpen van elkaar wat betreft materiaalgebruik?  

Vraag 3: Op welke manier zie jij het nabootsen van de zon terug in het ontwerp van Meijer?  

Vraag 4: Welk lichtontwerp heeft jouw voorkeur? Leg uit waarom. 

Droog design Hedendaags Dutch design 

Als je een werk van Piet Hein Eek bekijkt, kan het 
best dat je eerst aan afval moet denken. Het 
materiaal dat hij bij zijn vroege werken vooral 
gebruikt, is namelijk sloophout. Dat hout wordt 
vervolgens afgewerkt met een dikke hoogglans 
vernislaag. Hiermee maakt hij een tegendraads 
statement tegen de massaproducten van andere 
ontwerpers en de wegwerpmaatschappij. 
Sloophout kun je natuurlijk niet in grote aantallen 
produceren. Ook wil hij alles zelf maken in zijn 

Dirk van der Kooij heeft voor zijn Smeltpottafels een 
techniek ontwikkeld om verschillende soorten plastic te 
kunnen smelten. Het plastic wordt in mallen geperst en 
zo ontstaan tafels die stuk voor stuk uniek zijn. 
Van der Kooij kiest voor dit materiaal omdat het sterk is 
en geen afwerking nodig heeft (zoals het sloophout van 
Eek dat nog gevernist moet worden). Hij gebruikt allen 
gerecycled afvalplastic. Zo is zijn ontwerp ook mooi 
duurzaam. 

https://vimeo.com/84664904
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eigen atelier. Deze ontwerpen verschijnen dus 
nooit in massaproductie. 
 

 
 
 
 
 
 
Piet Hein Eek, Sloophoutentafel (2001). 

 
Dirk van der Kooij, Smeltpottafel (2015). 

Vergelijk de twee ontwerpen en de werkwijze van de ontwerpers. 

Vraag 5: Hoe komt het thema de wegwerpmaatschappij terug in beide ontwerpen?  

Vraag 6: De ontwerpen bevatten allebei kleur maar het ontstaan van de kleuren is verschillend. Leg 
het verschil uit. 

De ontwerpen zijn allebei uniek. Geen tafel zal met deze werkwijze hetzelfde zijn.  
Vraag 7: Noem een voordeel en een nadeel van de werkwijzen van beide ontwerpers. 

Vraag 8: De ontwerpers maken allebei een maatschappelijk statement. Welk ontwerp vind jij 
daarin het beste geslaagd? Licht je antwoord toe.  

Hedendaags Dutch design – Alternatieve lichtsystemen 

Arnout Meijer stelt in een interview dat de ontwerpen van Droog te veel een reactie op hun tijd zijn en dat die 
tijd alweer achter ons ligt. Hij zegt: “Ik denk dat mijn generatie niet alleen kritiek wil leveren, maar ook een 
alternatief systeem wil creëren.” (Bron: Uitkrant, mei 2018.) 

Bekijk nogmaals de lamp van Meijer. 
Vraag 9: Wat zou Meijer bedoelen met een alternatief systeem? Licht je antwoord toe aan de hand 
van zijn ontwerp.  
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Teresa van Dongen, Ambio (2014). 

Veel hedendaagse, alternatieve designers gebruiken wetenschappelijke kennis en technieken in hun 
ontwerpen. Een voorbeeld van zo’n designer is Teresa van Dongen. Zij heeft een jaar biologie gestudeerd en 
wilde toen de creatieve kant op. Op de Design Academy Eindhoven kon ze de wetenschap, het theater en 
designontwerp combineren. 
Ze ontwerpt een bijzondere lamp en vertelt hierover: “De werelden van een theatrale vorm en innovatieve 
technologie komen samen in Ambio. Dit is een lamp met een vloeistof met lichtgevende bacteriën, die worden 
gekweekt in een laboratorium.” 

Bekijk de werking van de lamp via deze link of de QR-code: https://vimeo.com/105638791. 

 
Het lichtgevende water beweegt als een echte golf heen en weer door de buis. 
Vraag 10: Op welke manier komen de bacteriën tot leven en ontstaat deze golf? 

De vorm van Ambio verwijst subtiel naar de tl-balk. 
Vraag 11: Noem twee aspecten van de vormgeving waarmee dit ontwerp naar een tl-balk verwijst. 

Ambio heeft iets theatraals.  
Vraag 12: Waardoor heeft deze lamp iets theatraals? 

Hedendaags Dutch design – Mode  

https://vimeo.com/105638791
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Iris van Herpen, Kristallisering, jurk (2010). 

 
Iris van Herpen en Rem D. Koolhaas,  
3D-geprinte schoenen (2013). 

Modeontwerpster Iris van Herpen werkt op een innovatieve manier met diverse materialen. De jurk voor haar 
collectie Kristallisering is gemaakt door water om te zetten in kristallen. Van Herpen heeft als eerste 
Nederlandse ontwerper een jurk bedacht die door een 3D-printer is gemaakt. Na dat eerste succes heeft ze 
een hele collectie van 3D-geprinte kledingstukken gemaakt. Samen met architect en schoenenontwerper Rem 
D. Koolhaas heeft ze ook 3D-geprinte schoenen ontworpen.  

De werken van Van Herpen hebben vaak organische vormen. Dit betekent dat de vormen vloeiend en golvend 
zijn.  
Vraag 13: Noem twee aspecten van haar ontwerpen die organisch zijn. 

De jurken van Van Herpen worden ook wel sculpturen genoemd.  
Vraag 14: Geef in je eigen woorden aan waarom deze naam toepasselijk is. 
Vraag 15: Zou je zeggen dat deze mode bedoeld is om te dragen? En zou je zelf weleens zo’n ontwerp willen 
dragen? Beargumenteer je antwoorden. 

Dutch design – Oefenen met examenvragen 

 
Vincent van Gogh, Sterrennacht (1889). 

 
Daan Roosegaarde, Van Gogh-Roosegaardefietspad 
(2014). 

Bekijk de bovenstaande afbeeldingen en lees de volgende tekst. 
 
Daan Roosegaarde is naast kunstenaar ook uitvinder. Hij houdt zich onder meer bezig met veiligheid in het 
verkeer en het verminderen van energieverbruik.  
Het Van Gogh-Roosegaardefietspad in de buurt van Nuenen (Eindhoven) is een van zijn ontwerpen waarin deze 
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twee thema’s gecombineerd worden.  
Roosegaarde combineert hier innovatie met cultureel erfgoed. Hij haalt zijn inspiratie namelijk uit een werk van 
Vincent van Gogh. Van Gogh woonde in de buurt van Nuenen en maakte onder andere het schilderij  
Sterrennacht.  
Die sterren inspireren Roosegaarde om ook een natuurlijke lichtbron te zoeken in plaats van elektrische 
straatlantaarns. Met een glow-in-the-darktechniek laden de stenen zich overdag op en ’s avonds verlichten ze 
zichzelf. 

Dit is een examenvraag uit het CSE van 2017. 
Beide werken verbeelden een sterrenhemel.  
Vraag 16: Noem nog drie overeenkomsten tussen Sterrennacht en het fietspad.  

Dit is een examenvraag uit het CSE van 2017. 
Roosegaarde vindt het belangrijk dat de bezoeker het pad beleeft.  
Vraag 17: Leg uit welke beleving je hebt wanneer je ’s nachts over het pad loopt.  

Dit zijn examenvragen uit het CSE van 2017. 
Je zou het werk van Roosegaarde zowel een toegepast als een autonoom kunstwerk kunnen noemen.  
Vraag 18: Geef een argument om het een toegepast kunstwerk te noemen. 
Vraag 19: Geef een argument om het een autonoom kunstwerk te noemen. 

Dutch design – Praktische opdracht 

Duurzaam ontwerp 
Wat voor design kun jij bedenken waarmee je de wereld een stukje duurzamer kunt maken? 
1. Bedenk wat je wilt ontwerpen. Maak een mindmap van alle ideeën die in je opkomen. 
2. Kies een van je ideeën en denk na hoe je dit kunt uitvoeren. Maak een schets van je ontwerp. Denk ook aan: 
uitstraling, kleur en materialen. 
3. Denk na over hoe je dit ontwerp kunt uitvoeren. Wat en wie heb je daarvoor nodig? (Bijvoorbeeld een 
bioloog voor de technische kennis en een 3D- printer voor de uitvoering.) 
4. Maak een definitieve tekening van je ontwerp, met kleur, maten en materialen. 
5. Presenteer je ontwerp aan je klas en leg daarbij uit waardoor jouw ontwerp de wereld een stukje duurzamer 
kan maken. 

Ontdekkende vervolgopdracht 

1. Designroute in Amsterdam > zie: https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/routes/dutch-design 

2. Dutch Design Week Eindhoven 20-28 oktober 2018  > zie http://www.ddw.nl/ 

 

 
 

https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/routes/dutch-design
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