
I am what I copy, I copy what I am. —

Context bepa a lt de w a a r de va n
vor m g eving

 Selma Laarhoven, Desktop Creation #3, juni 2001

‘Invloedszone’, luidde de titel van een conferentie over Dutch Design, gehouden in oktober 2000
in Montreal. Een titel waar Annelys de Vet een heldere mening over heeft. "Ik ben wat ik kijk en
luister." Tijdens een uur durend optreden toonde zij in Canada haar werk aan de hand van wat zij
had gekopieerd. Copy and paste. "Er is al zoveel. Je kan maar beter de goede dingen nog een keer
gebruiken."

Nog geen dertig jaar oud heeft De Vet al een aardige staat van dienst opgebouwd. Na haar opleiding Grafische
Vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht vervolgde zij in 1996 haar opleiding in Amsterdam
aan het Sandberg Instituut (2e fase Rietveld Academie) in de richtingen Ontwerpen en Kunst. Het was in deze
periode dat zij ook haar eerste opdrachten aannam. "Ik had het geluk dat ik al uit Utrecht opdrachten
meekreeg en ook op het Sandberg kwam van alles langs. Omdat ik een studiefinanciering had hoefde ik niet
persé aan die opdrachten te verdienen, daardoor had ik de ruimte er echt wat mee te doen"

[hevige aandrang]

 Eén van de passanten op het Sandberg was KPN. Deze nodigde in 1997 studenten van het instituut uit een
Kerstzegel te ontwerpen. De zegel van De Vet haalde het net niet, maar van haar ontwerp werd door KPN wel
een kerstkaart gemaakt. "Het was een typografisch ontwerp. Op de zegel staan alleen woorden over Kerst en
Oud en Nieuw. Door ze naast en boven elkaar te zetten gaan die woorden relaties met elkaar aan." Werken met
woorden doet ze meer. Ze studeerde zelfs af op de ‘definitieverbreding van het woord orgasme’. "Iedereen
denkt bij het woord orgasme aan een seksueel hoogtepunt, dat is jammer. Als ik heel enthousiast ben over iets,
weet ik daar geen woord voor. Zeg je: ‘Ik krijg een orgasme van het eten’ dan kijkt iedereen je erg gek aan. Toch
is orgasme een goed woord, het drukt heel kernachtig uit wat ik bedoel. Daarom wilde ik de definitie van dat
woord verbreden." In een fraai boekje geeft ze zeven nieuwe definities van het woord orgasme vorm. Van
‘ultiem genot’ tot ‘hevige positieve opwinding’. ‘Opgedragen aan de Van Dale’ staat er. Helaas, De Dikke doet
niet mee. Die komt nog steeds niet verder dan; [sterke aandrang van bloed of sappen, hevige aandrang].

Dubbelrol

 In 1998 studeerde De Vet af. En als zo velen besloot ze een startersstipendium aan te vragen bij het Fonds voor
Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

"Als je net klaar bent met de academie begint het pas echt. Dan moet je wat speelruimte hebben. Maar het
aanvragen van individuele subsidie is een heel gedoe. Je moet al je werk op dia zetten, je motivatie opschrijven.
Iedereen is er ook heel bang voor, het gaat om een behoorlijk bedrag." De Vet had de aanvraagformulieren al in
huis toen ze door 

 kunstenaar Moniek Toebosch werd benaderd. " Moniek was intendant voor het tien-jarig bestaan van het fonds
BKVB.

Ze vroeg mij daarvoor de vormgeving te doen." De Vet kwam in de vreemde situatie terecht dat, terwijl zij de
formulieren thuis had liggen, ze bij het Fonds rond liep om de uitnodiging en catalogus te ontwerpen bij het
tienjarig bestaan van het fonds, of 'DE TOEKOMST DIE ONS TOEKOMT'.

Op ludieke wijze besloot ze gebruik te maken van haar dubbelrol. "Wat me opviel toen ik daar binnenkwam
was dat het hele gebouw van het fonds vol stond met archiefkasten. Ik verwachtte bij hen een statement te
vinden in de richting van de kunst, maar ik trof vooral archiefkasten vol formulieren en dia's aan. Een
vreselijke desillusie. Dat wilde ik in de vormgeving laten terugkomen."

Fonds BKVB als archiefkast

 Om in aanmerking te komen voor een individuele subsidie moet door de aanvrager al het werk op dia worden
gezet. Om die dia's in te ramen gebruikt vrijwel iedereen hetzelfde merk dia-raampjes. De Vet gebruikte de
overbekende rood/zwart gestreepte vormgeving van de GEPE diadozen als uitgangspunt voor de uitnodiging.
Een onmiskenbare link naar de stapels dia's die dagelijks bij het fonds binnen komen.

 Op de binnenkant van de uitnodiging drukte De Vet vervolgens haar eigen aanvraag af. "Want daar draait het
Fonds om. Om al die aanvragen. Zo kreeg iedereen, dus ook de commissie die mijn subsidieaanvraag moest
beoordelen, mijn formulier onder ogen. Het mooiste was nog dat ik met het ontwerp naar het Fonds ging om te



vragen of zij mijn aanvraag wilden corrigeren." Ook voor de catalogus werd het idee van de overdaad aan
formulieren doorgevoerd.

"Ik wilde blijven ingaan op het Fonds als archiefkast. Daardoor werd de catalogus eigenlijk een archiefdoos met
losse (tab)bladen die vertellen over de expositie. Daarnaast bevat de catalogus een boekje over het Fonds en
staan alle namen van hen die in de afgelopen 10 jaar subsidie hebben gekregen vermeld." Annelys de Vet staat
er (nog) niet bij. Maar het succes was er. Opdracht en subsidie waren binnen.

 
‘Ik ben wat ik kijk en luister’

 Nog tijdens haar studie op het Sandberg Instituut werd De Vet gevraagd een lezing te geven bij het afscheid van
Wim Crouwel en Jan Willem Sieburg, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de BNO
(Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers). Een hele eer maar geen eenvoudige opdracht. Een zaal vol
coryfeeën, veel vijftigers met nog meer ervaring. "Ik was de jongste, had de minste ervaring. Wat moest ik
daar? Omdat waarschijnlijk niemand in die zaal me kende besloot ik me maar gewoon voor te stellen."
‘Gewoon’ werd het niet. Na een introductie, live op het podium door oma en moeder -om de afkomst van
Annelys de Vet aan te geven- schetst ze een beeld van zichzelf door haar leven in te delen naar aanleiding van
de informatie die tot haar komt. Opgedeeld in hoeveeldheid of tijdsduur. Het motto: ‘Ik ben wat ik kijk en
luister’. "Bij mijn oma thuis kregen ze geloof ik op haar twaalde een radio, verder was er een lokaal krantje en
waren er de buren om wat nieuwtjes mee uit te wisselen. Mijn moeder had al wat meer, maar ook zij ontleent
haar identiteit nog sterk aan waar ze vandaan komt, aan het gezin, de buurt. Voor mij geldt dat minder. Ik had
al jong een radio, tv, telefoon, tijdschriften. Daar ontleen ik mijn identiteit veel meer aan. Je wordt beïnvloed
door alles wat je tot je neemt."

Context

 Maar het gaat niet om invloed alleen. De Vet gaat verder. Zij hekelt het idee ‘orgineel’ te moeten zijn. "Mensen
hebben gefrustreerde ideeën over kopiëren, durven anderen niet na te doen. Vanuit de drang om origineel te
zijn ontstaan soms briljante dingen, vaak ook vreselijke. En er is al zoveel. Je kan beter de goede dingen nog
een keer gebruiken. Het gaat er om hoe je het gebruikt en waar het terechtkomt. De context bepaalt de waarde
van de vormgeving. Waar komt het vandaan, hoe houden mensen het vast, waar gebeurt het…dat is misschien
nog wel belangrijker dan hoe het er uit ziet. Als ontwerper moet je daarom goed begrijpen wat je onder handen
hebt. Om de kern te raken moet je eerst heel veel vragen, daarna kan je iets pas vormgeven. Je moet ordenen.
Ik ben niet bezig met het medium maar met een boodschap. Ik ben ontwerper in de taal die ik gebruik, in beeld
en geluid. Maar het gaat om het coderen en decoderen van een boodschap. Vorm is ook inhoud. Door het
ontwerp van dat diadoosje in een andere context te plaatsen krijgt het een andere betekenis. Ik werk met
dingen die bestaan, maar breng nieuwe combinaties aan."

Copy and paste

 Tijdens een conferentie over Dutch Design in Montreal illustreert De Vet aan de hand van haar eigen werk wat
zij bedoelt. 'The right to copy’ is de titel van haar lezing. Na het eerdere ‘ik ben wat ik kijk en luister’ voegt ze
daar nu aan toe dat ze het ook gebruikt. ‘I am what I copy, I copy what I am. Zo laat ze onder meer zien hoe ze
op het visitekaartje van kunstenaar Rudy Luijters gebruik maakt van de Kodak kleurenschaal en hoe de doos
waar haar Limburgse vlaai in verpakt zat, de basis vormde voor de kunstbeursposter ‘Niet De Kunstvlaai’. Copy
and paste, de schaamte voorbij. Sterker nog, volgens De Vet kan en moet het ook niet anders. Goede
vormgeving moet voortbestaan.'Zorg dat jouw werk gekopieerd wordt' raadt ze daarom aan. En ze beëindigd
haar voordracht met de woorden:

 Copy.
 Appropriate.

 Imitate.
 Assemble.

 Mimic.
 Use.

 Fuse.
 Misuse.

 Don’t be shy about it

Het totaal

 In Montreal werd haar lezing aangekondigd als ‘performance vormgeving’. Geen term die ze zelf heeft bedacht,
maar typerend voor haar optreden. Verrassingen, als het opkomen van oma en moeder tijdens het afscheid van
Wim Crouwel, kenmerken haar voordrachten. Zoals De Vet pleit om na te denken over de context waarin een
ontwerp terechtkomt pakt zij ook haar presentaties aan. "Als ik iets moet presenteren moet je ook over de
presentatie zelf nadenken. Zelfs over je kleren, je loopje. Je moet altijd nadenken over het totaal."

Nadenken over de plaats die je inneemt, met je ontwerp of je voordracht. Onderdeel zijn van ‘het totaal’. Het
klinkt ook door als ik De Vet vraag naar haar toekomstplannen. "Die zijn niet erg vastomlijnd. Ik zou graag



meer van de wereld willen zien en begrijpen. Ik wil me niet alleen bezig houden met mooie vormgeving maar
meer doen met de omgeving waarin ik leef. Nadenken over de rol die ik daarbinnen heb."

 
Selma Laarhoven, juni 2001


