[chapeau] Lidewij Edelkoort treedt terug als chairwoman van de Design Academy
[kop] ‘Er is te weinig fantasie in de werkelijke wereld.’
Chris Reinewald
Lidewij Edelkoort treedt – volgens afspraak met zichzelf – na tien jaar terug als
voorzitter van het college van bestuur van de Design Academy. Met Liesbeth in ’t Hout
als co-directeur stuwde ze de Brabantse opleiding op naar de absolute wereldtop.
Op de Graduation Show van de Design Academy verdrongen internationale
galeriehouders zich om talent aan zich te binden. Eerdere afstudeerders runnen
inmiddels kleinschalige miljoenenondernemingen. Daar bovenop erkende minister
Plasterk (OCW) met een miljoenensubsidie de opleiding als “één van excellente,
culturele uithangborden van Nederland voor het buitenland”. Hiermee geeft hij
erkenning aan de vormgevingsdiscipline als vorm van cultuur en zette hij de Academie
naast het Mauritshuis en Concertgebouworkest.
Ze spreekt gedecideerd zonder stemverheffing of twijfel. Lidewij - Li - Edelkoort (1950)
is gewend dat men naar haar luistert. Haar opvattingen zijn consistent en consequent.
Zo zal ze een klein deel van haar betoog - in vrijwel dezelfde bewoordingen – een paar
uur na ons gesprek bij Matthijs van Nieuwkerk in het tv-programma ‘De Wereld Draait
Door’ vertellen. Ook hij vraagt naar de economische crisis die Edelkoort als
trendwatcher –evenmin- had voorzien: ‘Er was geen aankondiging van de crisis in
esthetische zin. Het is een gemanufactureerde crisis.’ (Van Nieuwkerk: “Ga ik over
nadenken!”)
Tijdens crisissituaties ontstaat weer ruimte voor verbeelding.
‘Er vindt op dit moment een vlucht in narratie plaats, dat zie ik bij studenten. Studenten
geven vaak de eerste signalen van een ontwikkeling en correleren zodoende vaak met
mijn inzicht, mijn voorspellingen helpen me om het werk van de studenten vroeg en juist
te duiden. Nu schrijven ze sprookjes of maken animaties. Fictie als sterke reactie op het
échec van de realiteit. We hebben meer dan genoeg van reality-shows en Youtube.
Er is te weinig fantasie in de werkelijke wereld.’

-Tegelijk zijn studenten van de Design Academy zakelijker dan ooit. Er zijn er zelfs die
binnen korte tijd succesvol ondernemer worden, een grote verantwoordelijkheid voor de
jonge ontwerpers maar daarmee ook voor de opleiding.
‘Tijdens de opleiding geven we ze realiteitszin mee door ze zoveel mogelijk op van alles
voor te bereiden, patenten aanvragen, een businessplan maken. Ze accepteren niet
zonder meer ieder contract en leren daarbij ook erg van elkaar. Studenten raken sneller
volwassen. Ze zijn erg leergierig, gaan ook grotere uitdagingen aan.’
Taartpunten
Edelkoort schetst hoe zij in 1998 aanvankelijk weigerde toen directeur Jan Lucassen
haar vroeg hem op te volgen. ‘Dan zou ik mijn bedrijf moeten opgeven en mijn
medewerkers moeten verlaten. Dat weigerde ik. Een jaar later vroeg Jan mij weer.
Gijs Bakker, Marijke van der Wijst en Ulf Moritz wilden mij nog steeds heel graag als
directeur. Ik heb toen voorgesteld mij op deeltijds-basis met Liesbeth in ’t Hout als
mededirecteur aan te nemen: een week per maand, een kwart van mijn leven…’
-Wat trof je aan?
‘Ik zag de academie als een mooie vlieger die je alleen maar hoefde op te laten, er was
namelijk al een geweldig onderwijssysteem met mensgerichte ontwerpdisciplines (Man
& Mobility, Communication, Wellbeing, Identitiy) dat twintig jaar geleden door Ulf Moritz
is opgezet. Toch bleek er nog veel werk te doen om de organisatie en het curriculum te
optimaliseren. Aan acht studierichtingen, “taartpunten”, die allen gedreven worden door
bekende ontwerpers, voegde ik een “buitenring” toe om het systeem te perfectioneren.
Deze tweede laag bestaat uit het Atelier voor het handvaardige en materiële werk, een
Lab voor innovatie en technologisch onderzoek, het Forum voor de culturele context en
de Markt voor een economische aanpak; alles begeleid door vakspecialisten en ook
gedreven door een bekende persoonlijkheid in het vak.
-Wat viel tegen?
‘De academie had een zwak personeelsbeleid en management en was in wezen een
provinciaalse school; ondanks de topnamen die er hadden gestudeerd. We begonnen
onmiddellijk met internationalisering en een versterkt wervingsproces voor vrienden en
sponsors.’
Voorts startte de academie een tweejarige masters-opleiding, die twee programma’;s
biedt: Man and Humanity (master in humanitarian design and sustainable living, nu
geleid door Satyendra Pakhalé) en im (conceptual design in context, onder leiding van

Gijs Bakker en Renny Ramakers van Droog Design.) ‘Dat ben je als top-opleiding aan
jezelf verplicht. In Nederland wordt zelden naar je masters-degree gevraagd, maar in
Azië en Amerika wel, daar is het belangrijk voor je positie en vooral ook voor je salaris.’
-Toch missen veel internationale masters het hogere niveau van de bachelors…
‘Daarom werkt de academie nu aan een BaMa-structuur waarbij bachelors kunnen
doorstromen naar de masteropleiding. Die gaat ongeveer vijf jaar duren en moet ten
slotte een universitaire status krijgen, daar zijn we nu druk mee bezig.’
‘De masters Man & Humanity trok in het begin idealistische dromers en labiele types
aan terwijl je juist sterke, doortastende ontwerpers wil opleiden. Na veel strijd en werk
zijn die er inmiddels.’
-Buitenlandse studenten willen gewoon Droog-ontwerper worden..
‘Natuurlijk trekt de naam Droog juist internationaal ontwerpers aan, daarom functioneert
dat uitstekend en hebben ze gezorgd voor een steeds interessantere instroom. Maar
het is niet zo dat we in één stijl of volgens een vast principe werken. Deze academie
heeft school gemaakt door niet aan stijlprincipe te hangen maar aan het algemene
ideaal van conceptueel ontwerpen. De afdelingen vormen nu aparte faculteitjes. Die
gaan debatten aan, stimuleren intern tot reflectie. Ook doordat we geregeld het
docentenkorps vernieuwen. Een talent probeer je meteen als docent aan de school te
binden, coryfeeën die vaak amper tijd hebben maar wel ambitie en die we daarom wel
eens een langere tijd periode aan een eigen project laten besteden. Uiteindelijk komt
die ervaring uit de eerste hand ook weer hun studenten ten goede.’
-Wat lukte níet?
‘Het Fun Lab, een master tot het ontwerpen voor de amusements- en vrije tijdssector.
Ironisch genoeg begonnen we daarmee op 1 april 2001, maar met de aanslag op de
Twin Towers van 11 september dat jaar is het jammerlijk mislukt. Fun was uit den boze
en industriële partners en financiers trokken zich terug. Dat was een grote les. Als
onderwijsinstelling moet je je niet afhankelijk maken van sponsoring,’
-In het begin verdween ook de samenwerking met het toen prestigieuze European
Design Centre (EDC.
‘Mijn eerste confrontatie. Het EDC werkte naarstig om Europese projecten te
verwerven, samen met de Technische Universiteit Eindhoven, maar kon ze niet goed
uitvoeren, er bestonden teveel verschillen in cultuur en dus misten we de proximiteit.
Bovendien bleek de samenwerking met het centrum financieel uitermate riskant voor de

academie en ik was toen al eindverantwoordelijk. Dus hebben we het EDC met een
nieuw bestuur vervreemd.’
Pet-projects
‘Eén van mijn inmiddels vele pet-projects is een pilot met TNO voor een guerilla
universiteit waarin we wetenschappers en vormgevers samen willen brengen. Tussen
nanotechnologie, biotechnologie en moleculaire onderzoek zien we de scheidslijnen
vervagen. Ontwerpers zijn vorm-engineers met een vraagstelling die wetenschappers
verfrissend vinden. Dat de twee hersenhelften zich gaan verweven voorzag ik al in een
trendforcast, die ik vijftien jaar geleden aan de provincie Brabant presenteerde. Wellicht
gaat de tijd sneller dan ik toen kon voorzien.’
-Hoe selecteerde je voor een expositie Talent in het Designhuis Eindhoven werk van
dertig Europese vormgevingsopleidingen?
‘Ik baseerde mij op eindexamencatalogi en op internetsites. Tekst als beeld waren vaak
lastig leesbaar, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar toen ik na de selectie het werk in het
echt zag, viel het niveau mij ontzettend mee, al is veel – vergeleken met de Design
Academy – nog tamelijk traditioneel. Veel glas, keramiek, textiel, animatie en au fond
zeer weinig 3D. Noord-Europa kent meer gestructureerd industrial design onderwijs en
zien we avontuurlijke vormen van make-do design. Europa creëert bijzondere bijoux en
curiosa. De overeenkomsten tussen alle scholen verraden een hang naar zacht en licht,
het bekleden van meubels en hoe wij ons met meubels kunnen om-kleden.’
-Wat gaat de Design Academy doen met de miljoenensubsidie die minister Plasterk
(OCW) toekende?
‘Niets veel anders dan nu. WE zijn in de gelukkige omstandigheid dat we juist gevraagd
worden om ons beleid door te zetten en te versterken. Het geld biedt de mogelijkheid
meer activiteiten te ontplooien in het buitenland, waar we eerst geen fondsen voor
hadden. Maar de uiteindelijke invulling ligt bij mijn geweldige opvolgster Anne Mieke
Eggenkamp, zij gaat zin geven aan dit bedrag.´
-Wat ga je nog voor de academie betekenen?
´Ik ben van om voor de academie satellietopleidingen in het Midden-Oosten, in OostEuropa en in Zuid-Afrika op te zetten. We willen de opleiding absoluut klonen, maar
wensen het DNA van het programma te hybridiseren. Dat kan door lokale coryfeeën als
docenten aan te stellen, met af en toe iemand die uit Nederland overvliegt. Een
adoptieproces.’

-Waar blijft het lokale aspect van een academie met ontwerpers van wereldniveau?
‘Ontwerpers zijn hypernomaden die in een wereld - waar alles Starbucks wordt - ook
kleur geven aan wat om de hoek gebeurt. Zo zie je hoe in Brabant, waar de traditionele
industrie verdween, ontwerpers, oud-studenten een cottage-industry, een maakindustrie opzetten die voor werkgelegenheid zorgt. Piet-Hein Eek heeft zestig man in
dienst, Maarten Baas vijfentwintig. Dit is een ontwikkeling die we als klein land moeten
stimuleren omdat het gaat om een èchte economie, de mens waardig.’
-Je deelde je eigen contacten altijd genereus met de Design Academy.
‘Ik heb me nooit afgevraagd of ik iets níet moest doen. Als je via bevriende
zakenrelaties voor de academie de beschikking krijgt over een toplocatie in Milaan
tijdens de Salone moet je die kans natuurlijk pakken. In New York net zo.
-En terugkijkend op wat het directeurschap voor jezelf betekende?
‘Voor mijzelf was het heel goed. Ik heb echt iets bereikt en dat je ook onderwijs kunt
ontwerpen wist ik niet toen ik eraan begon. Wat ik het meest ga missen zijn de
ontmoetingen met al die mooie individuelen op die school zonder agressie.
De jongste generatie ontwerpers leeft en droomt in vormgeving.’

[kader]
Lidewij Edelkoort (Wageningen, 1950) studeerde mode en vormgeving aan de
toenmalige Academie voor de Beeldende Kunsten in Arnhem.
Na haar afstuderen werd ze trend forecaster voor De Bijenkorf. In 1975 vestigde ze zich
als onafhankelijk trend consultant in Parijs en stichtte Trend Union en Studio Edelkoort,
gevolgd door andere internationale ondernemingen. Ze geeft drie trend-tijdschriften uit:
Bloom, Interior View, View on colour.
Verder stelde ze als gast-curator exposities samen in onder meer Fort Asperen en in
het Zweeds Cultureel Centrum in Parijs. Verleden jaar oktober werd ze artistiek leider
van het Design Huis Eindhoven waar ze vormgevingsgerelateerde tentoonstellingen
voor blijft maken.
[streamer]
´Ik zag de academie als een mooie vlieger die ik alleen maar hoefde op te laten.´

