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uit
Zuid-Afrika

Niet al het design dat in
Amsterdam te koop is, is van

Nederlandse makelij. Mariette
de Haan vond in Afrika design
dat opwindend, vrij, kleurrijk,

ruig en gemixt is.
FLORE DE VRIES

‘D
it is zo anders, ori-
gineel en leuk, hier
moet ik iets mee
doen,” vond Ma-
riette de Haan (40)

toen ze in 2010 de Design Indaba Ex-
po in Kaapstad bezocht.

Indaba is een internationale de-
signbeurs waar onder het motto ‘a
better world through creativity (een
betere wereld dankzij creativiteit)
het beste op het gebied van Zuid-
Afrikaans design wordt getoond.

Na tien jaar ABN Amro en een half
jaar vrijwilligerswerk in Kaapstad
besloot de voormalige communica-
tiemedewerker dat het tijd was voor
een carrièreswitch. Ze bezocht de
ateliers van de designers en liet ver-
volgens een paar kratten vol meu-
bels en woonaccessoires versche-
pen naar Nederland. Haar etage op
de Brouwersgracht kreeg een twee-
de functie: een galerie voor Zuid-
Afrikaans design. From Africa With
Love was geboren.

De Haan selecteerde haar collectie
op basis van een aantal principes:
de designs moeten Zuid-Afrikaans
zijn, bij voorkeur handgemaakt, en
op ecologische en sociaal verant-
woorde manier geproduceerd. Veel

recycling, of ‘upcycling’, zoals De
Haan het noemt. “Maar het moet
vooral funky, eigentijds en cool zijn.
En ook een belangrijk criterium: ik
moet ervan gaan glimlachen.”

Onder meer hout, plastic flessen,
autobanden en oude vintagemeu-
bels dienen als basismaterialen
voor opvallende designstukken. Zo
ontwerpt Heath Nash, één van de
designers van wie De Haan werk im-
porteert, sinds 2004 lampen van ge-
recyclede plastic flessen en kap-
stokken van elektriciteitsdraad.

In zijn studio in Woodstock, een

opkomende creatieve wijk gren-
zend aan het centrum van Kaap-
stad, legt Nash uit waarom zijn ont-
werpen typisch Zuid-Afrikaans zijn:
“Zuid-Afrika is opwindend, vrij,
kleurrijk, ruig en gemixt. Het ge-
bruik van ijzerdraad en hergebruikt
materiaal is echt iets van hier, al zie

je het natuurlijk ook in andere der-
dewereldlanden. We gaan door
moeilijke tijden, kunnen niet op de
regering vertrouwen maar juist dat
brengt veel creativiteit naar boven.
‘Een boer maak ’n plan,’ zeggen wij
hier – mensen beginnen gewoon
met de middelen die ze hebben en
zien wel wat eruit komt. Dat zie je
nog duidelijker in de Zimbabwaan-
se hoofdstad Harare; de bereidheid
tot het nemen van risico’s en experi-
menteren wordt groter als er minder
zekerheden zijn.”

“Als ik Zuid-Afrikaans design ver-

gelijk met ontwerpen uit Europa, zie
ik dat we hier minder gebukt gaan
onder de bureaucratie. Het is vrijer.
Bij jullie in Europa is alles zo ge-
structureerd, dat zie je terug in de
meer functionele ontwerpen. Jullie
smelten het afval in een machine en
maken van het materiaal dat eruit

wonenPS2 ■ VRIJDAG 20 MEI 2011

Mariette de Haan. FOTO MARJOLIJNE PERQUIN

‘Hier maken we eerst de plastic fles
schoon, dan pakken we een schaar
en maken er iets moois van’

Elsebi Scheepers (27) werkt aan een
lamp via het Income Generation-
project van Magpie: “Als het kon,
zou ik hier fulltime gaan werken.
Nu werk ik zes dagen per week
parttime als kok. Daar verdien ik
1600 rand (170 euro) per maand
mee. Bij Magpie verdien ik 800 rand
per maand bij, waardoor ik kan spa-
ren voor een zogeheten Wendyhuis,
een prefab tuinhuisje met een
slaapkamer en een badkamer dat
dankzij subsidies 350 euro kost.
Dan hoef ik met mijn twee kinderen
niet bij mijn moeder in te wonen.’

Design



Dat ik niet veel op heb
met wedstrijdjes waar-
bij het publiek de win-
naar mag kiezen, heb ik

al eens eerder geschreven. Maar
dat ook aan wedstrijdjes met een
vakjury nadelen zitten, blijkt uit
de toekenning van de Gouden
AAP, de door het architectuurcen-
trum Arcam in het leven geroepen
prijs voor het beste gebouw van
het jaar.

Alleen al uit de lijst van genomi-
neerde bouwwerken blijkt de on-
mogelijkheid van de opgave hier-
uit op genuanceerde wijze een
winnaar te kiezen. Zo bestaat de
shortlist weliswaar voor bijna de
helft uit woningbouwprojecten,
maar staan er op dezelfde lijst
ook bedrijfsverzamelgebouwen,
de behuizing van een universitai-
re faculteit, een kerk, een woon-
boot en zelfs een brug. Dan krijg
je dus vergelijkingen tussen ap-
pels en koeien: het één is een
handzaam, rond stukje fruit, het
andere zwart-wit gevlekt vee.

Ik weet wel dat het het Arcam er
voornamelijk om te doen is kwali-
tatief hoogwaardige architectuur
in het zonnetje te zetten. Dat is
een lovenswaardig streven waar
uiteraard niemand een bezwaar
tegen kan hebben. Mede daarom
is gekozen voor een panel van
mensen ‘uit het vak’. Maar daarin
ligt ook een bezwaar opgesloten.

Als je kiest voor een jury, moet
die onomstreden zijn en boven el-
ke verdenking staan. In dit geval
is dat bij twee van de drie leden
het geval. De hoogleraar klassie-
ke archeologie die promoveerde
op een proefschrift over oud-
Griekse pottenbakkunst en de
Duitse, in de kunstgeschiedenis
afgestudeerde journaliste lijken
een ongevaarlijke keuze te zijn.
Dat het derde jurylid jarenlang
als architect in verschillende con-
stellaties heeft samengewerkt
met de uiteindelijke winnaar, is
– op zijn zachtst gezegd – een
beetje onhandig.

De in de afgelopen dagen veel
beschreven doosvormige synago-
ge die dit jaar als winnaar uit de
bus is gekomen, heeft ongetwij-

feld een spectaculair interieur,
maar de buitenzijde is toch wat
onbevredigend. Het symbolische
concept van de sparing in de ge-
vel in de vorm van een zevenarmi-
ge kandelaar – want joods, u
snapt het – is een ideetje dat zo
voor de hand ligt dat het mis-
schien wel in de conceptfase opzij
gelegd had moeten worden. Ver-
der is de keuze voor een afwer-
king met gepleisterd en grijs ge-
sausd plaatmateriaal niet echt
een gelukkige. Hier en daar be-
gint nu al scheurvorming tussen
de platen op te treden en de aan-
sluiting met de decoratieve schij-
ven van keramiek die het stippen-
patroon op de gevels vormen, is
matig uitgevoerd.

De belangrijkste redenen voor
de jury om uiteindelijk dit project
boven alle anderen te kiezen, wa-
ren dan ook niet van architectoni-
sche, maar veel meer van (ik ci-
teer het rapport) ‘emotionele en
culturele’ aard. Ik kan me voor-
stellen dat Bjarne Mastenbroek
de prijs liever met het veel span-
nendere, maar niet eens genomi-
neerde horecapaviljoen op het
Mercatorplein gewonnen zou
hebben. Op de foto waarop hij de
prijs in ontvangst neemt, staat hij
in ieder geval te grijnzen als een
agrariër na een complexe wortel-
kanaalbehandeling.

Een jury bestaande uit een ont-
werper van strakke, maar gezelli-

ge horecagelegenheden, een co-
lumnist die stukjes over gebou-
wen schrijft in een lokale krant en
een bovengemiddeld in architec-
tuur geïnteresseerde huisvader
uit Noord, zou gebleven zijn bij de
al veel eerder dit jaar gemaakte
keuze. Dan ging de Gouden AAP
naar de Witte Kaap. Unaniem.

RONALD HOOFT
r.hooft@parool.nl

In de keuze voor een
vakjury ligt ook een
bezwaar opgesloten
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Bjarne Mastenbroek, collega Uda Visser en de Gouden AAP (om Vissers
nek). FOTO ELMER VAN DER MAREL

W = weergaloos, wereldklasse
G = gewoon goed
T = tegenvaller, kan zoveel beter
N = niet best, omrijden
Z = zand erover en aanstampen!G
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Expositie

Friday Next heeft van 2 juni tot 1 augus-
tus in de conceptstore op Overtoom 31
een expositie met design van heden-
daagse ontwerpers uit Zuid-Afrika,
samengesteld uit de collectie van
From Africa with love.
www. fridaynext.com
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komt iets nieuws. Dat is een andere
manier van recyclen. Hier maken
we eerst de plastic melkfles schoon,
dan pakken we een schaar en ma-
ken we er iets moois van.”

Ook in de studio van Magpie Art
Collective in Barrydale, een dorp
300 kilometer ten oosten van Kaap-
stad, worden lampen en kroonluch-
ters gemaakt van afval en vondsten
op rommelmarkten. In de kroon-
luchters hangen fietsonderdelen,
sleutelhangers, barbiebenen, ge-
broken theekopjes. Geen object is
hetzelfde – you are buying a piece of
art. De kroonluchters beginnen
rond de 1500 euro, maar daar zit dan
ook een flink aantal dagen werk in.

Wat opvalt bij de bezoeken
aan de verschillende ate-
liers, is hoe sociaal betrok-

ken de designers zijn. Velen bieden
werk en opleiding aan mensen uit
de townships. De eigenaren van
Magpie zijn betrokken bij een aan-
tal non-gouvernementele organisa-
ties in Barrydale op het gebied van
alcoholmisbruik, aids en milieu.

De Haan importeert inmiddels
werk van tien Zuid-Afrikaanse de-
signers. De meesten zijn in eigen

land redelijk bekend, maar in Ne-
derland gaat zelden een lichtje
branden bij het horen van namen
als Heath Nash, Porky Hefer/Ani-
mal Farm, Magpie, Recreate, Skinny
laMinx, Abode, Gemma Orkin, John
Vogel, Tyred of Give it Bag! Een aan-
tal van hen boekte al succes over de
grens: de lampen van Heath Nash,
bijvoorbeeld, worden goed ver-
kocht in Finland en bij Merci in Pa-
rijs; twee kroonluchters van Magpie
verlichten inmiddels het Witte Huis
van president Obama.

De Haan: “Ik ben druk met het be-
naderen van winkels en interieurar-
chitecten en ik krijg veel positieve
reacties. Individuele verkoop is las-
tig; er lopen hier gewoon ontzettend
veel toeristen op de Brouwersgracht
en dat is niet direct mijn doelgroep.
Maar ze worden net als ik wel blij
van de spullen die ze zien, dus dat
zie ik als een goed teken.”

Een deel van de collectie is inmid-
dels in Amsterdam te koop bij Rain
in de Huidenstraat en bij Sukha op
de Haarlemmerdijk.

From Africa With Love, Brouwers-
gracht 188a, Amsterdam.
www.fromafricawithlove.nl

De Gouden AAP

In de studio van Heath Nash werken
drie mensen fulltime aan zijn ont-
werpen. Juliette (34), een Zimbab-
waanse vluchteling, is hoofd van de
productie van Heath Nash. “Dit
werk heeft me geleerd dat het mo-
gelijk is iets moois uit afval te ma-
ken. Mijn droom is om over tien jaar
eigen workshops te geven, waarin
ik kinderen milieubewust maak
door met afval te werken. Ik kan de
ontwerpen van Heath natuurlijk
niet gebruiken, maar ik zou bijvoor-
beeld kamerschermen kunnen ma-
ken uit plastic flessen.”

Juliette FOTO ROSEMARIE HOUNIET


