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Het ietwat narrige begin van mijn inter-
view met Frans van der Put in Product
nummer 3 (mei 2005) leverde mij enkele re-
acties van docenten en ex-docenten van de
Design Academy op. Ze geneerden zich
voor het gebrek aan medewerking van de
academie. Een citaat: “Ik herken de situatie
helaas heel erg. Het is een voortdurend
terugkerend fenomeen waarover ik ook an-
deren geregeld hoor klagen.” 
Aan een reactie van Alexander
Groenewege, die ongeveer vijftien jaar aan
de academie les gaf, is het te danken dat ik
voor de volgende interviews even vooruit
kan: zijn mail ging vergezeld van zo onge-
veer alle namen van ex-directeuren en
medewerkers die voor deze serie interes-
sant zouden kunnen zijn. Daardoor kon ik
in juli van dit jaar een afspraak maken met
Jan Lucassen. In de periode dat ik hem pro-
beerde te bereiken, was hij aan het verhui-
zen. Daarom duurde het even voor ik hem
te pakken had. Ik zocht hem – zeer kort na
zijn verhuizing – op in zijn nieuwe woning
in Teteringen.

Jan Lucassen
Jan Lucassen (1937) volgde zijn opleiding
aan de Academie voor Industriële
Vormgeving Eindhoven (AIVE). Hij begon
zijn opleiding in 1956 en behoorde daar-
mee tot de tweede lichting van de dagop-
leiding die een jaar daarvoor van start was
gegaan. In die tijd zat de academie volgens
Lucassen goed in elkaar: “En dat was de
verdienste van René Smeets, de eerste di-
recteur van de academie. Die had een goed
team bijeengebracht. Wim Gilles vormde
daarin de technisch-functionele compo-
nent, Emile Truijen de vormgevingscompo-
nent en Karel Elno de filosofische compo-
nent.”
In 1961 studeerde hij cum laude af op de
ontwerpen van een radio, een wastafel en
op een scriptie. “Dat cum laude was op
aandringen van Emile Truijen. Wim Gilles,
die inmiddels directeur van de academie
was geworden, vond het allemaal niet zo
geweldig.” Met Truijen zou hij in 1962 het
ontwerpbureau Truijen en Lucassen op-

richten. Een jaar later al veranderden ze de
naam in Tel Design (Truijen en Lucassen
Design). Lucassen: “Eén van de dingen die
we deden was het uitbrengen van een bro-
chure. We waren daarmee het eerste bu-
reau. In de ontwerperswereld was dat ‘not
done’. We zijn door de toenmalige beroeps-
vereniging (GVN, de beroepsvereniging
van Grafisch Vormgevers Nederland,
tegenwoordig gefuseerd met een aantal
andere verenigingen tot de BNO) nooit op
het matje geroepen, maar het werd ons
wel duidelijk dat niet iedereen een derge-
lijke actie op prijs stelde.”

Verschuiving
De naam Tel Design was een weloverwo-
gen keuze. “Het moest een neutrale naam
zijn, het moest niet gaan om de namen van
de ontwerpers. We begonnen ons bureau
bij Emile Truijen thuis, in Den Haag aan de
Waalsdorperweg. Eerst hadden we het
kantoor beneden en woonde Emile boven,
maar al snel realiseerde hij zich dat we de
mooiste ruimte van zijn huis als kantoor
gebruikten en werd dit omgedraaid. Vanaf
het begin wilden we – net als onze enige
echte concurrent Total Design – alle ont-
werpdisciplines bestrijken.” 
Vanaf het begin hield Tel Design zich bezig
met zowel industriële vormgeving, grafi-
sche vormgeving als tentoonstellingsont-
werp en interieurarchitectuur. “Miel was
van origine interieurarchitect. Hij had ge-
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studeerd aan de Koninklijke Academie in
Den Haag en later in de Verenigde Staten
industrieel ontwerpen aan het Carnegy
Institute.” Halverwege de jaren zestig
kreeg Tel Design zijn eerste grote huisstijl-
project. Samen met Wim Gilles en Kees
Houtman (een grafisch ontwerper die later
– na René Smeets en Wim Gilles – korte tijd
directeur van de AIVE zou worden) kregen
ze een opdracht van Dumond-Wyckhuizen
in Roeselaere (België), een grote producent
van kunststofschuim. Het betrof een zeer
uitgebreide opdracht voor de ontwikkeling
van zowel de huisstijl als alle publicitaire
uitingen, beursstands, verpakkingen en het
zoeken naar nieuwe producten voor het be-
drijf. Zelfs het ontwerp van de woning van
de directeur vormde, evenals verschillende
delen van de fabriek zelf, onderdeel van het
project. Dit was het begin van de langzame
verschuiving van de activiteiten van Tel in
de richting van (grote) huisstijlprojecten en
grafisch werk. Eind jaren zestig werden on-
der andere grote huisstijlprojecten verwor-
ven van de PTT (samen met Total Design) en
NS. Om het project van de NS te krijgen,
moest Gert Dumbar aan het bureau worden
toegevoegd. Siep Wijsenbeek, die toen bij
de NS werkte, stelde dat als voorwaarde. Zo
werd Gert Dumbar de derde partner in Tel
Design. Lucassen: “Zowel Total Design als

Tel wilden graag zowel grafische als in-
dustriële vormgeving doen, maar bij beide
bureaus ging grafische vormgeving veel be-
ter. Het was altijd een gevecht om industri-
eel ontwerpen (productontwikkeling) op de
rit te houden.”

Democratisering
In 1978 verliet Lucassen Tel design. Het was
de periode van “de democratisering en de
coöperatieve gedachte”. Aan de ene kant
stonden Jan Lucassen en Gertjan Leuvelink
die voor de toen ouderwets bevonden
structuur met partners (aandeelhouders)
en werknemers waren. Lucassen: “Gertjan
had een gezin en wilde niet het risico lopen
dat hij geen inkomen zou hebben als het
bureau een jaar minder goed draaide.” Hij
noemt dat de “meer rationele opvatting”.
Aan de andere kant stond de volgens
Lucassen “meer emotionele opvatting” van
Gert Dumbar en René van Raalte die ervoor
waren om van Tel een soort coöperatie te
maken. Uiteindelijk verlieten zowel Gert
Dumbar als Jan Lucassen het bureau.
Lucassen verhuisde naar een grote boerde-
rij in Brabant. Dat gebeurde min of meer
toevallig. Het was absoluut niet zo dat hij
altijd al naar Brabant had gewild. En het
zou zeker niet zijn doorgegaan als hij zijn
dochter niet had overgehaald door haar een

(destijds felbegeerd) paard te beloven. Hij
vestigde zich daar als adviseur voor corpo-
rate identity, zoals een huisstijl inmiddels
was gaan heten. Hij adviseerde in die perio-
de grote organisaties, zoals onder andere
de Samas-Groep en meer in het bijzonder
ASPA (kantoormeubilair), SER (de Sociaal
Economische Raad) en Estel (later
Hoogovens). Hij deed daarbij overigens
steeds minder het ontwerpwerk.

AAIVE
In zijn zelfstandige positie als adviseur had
hij het zeer naar zijn zin. Toen in 1982
Frans van der Put bij hem langskwam met
de vraag of hij de AIVE wilde leiden, had hij
daar dan ook weinig zin in. De academie
verkeerde in grote problemen en zocht een
nieuwe directeur. De kwaliteit van het
onderwijs stond ter discussie en het
Ministerie stond op het punt de academie
op te heffen. Zijn eerste reactie was: “Nee,
ik doe het niet. Ik ben geen onderwijsman,
ik heb het prima naar mijn zin, ik wil mijn
eigen adviesbureau niet loslaten en ik heb
er geen zin in.” Frans vroeg: “Doe het dan
tijdelijk. Help ons uit de shit.” Uiteindelijk
stemde hij toe. Hij deed wat hij als adviseur
gewend was en waar hij goed in was: hij
schreef een plan. In november 1983 presen-
teerde hij zijn plan. Het bestond uit een
analyse van de bestaande situatie en een
plan voor de toekomst. Hij stemde ermee in
het plan in te voeren en kreeg een tijdelijke
aanstelling voor drie dagen in de week tot
de zomer van 1984. Hij zat nog maar nau-
welijks achter zijn bureau in het oude
schoolgebouw aan de Elzenlaan waar de
academie toen was gevestigd (“een kneute-
rig fin-de-siècle-gebouw”) of Ulf Moritz, het
hoofd van de afdeling textielontwerpen
stond voor hem. Hij vertelde dat hij voor
Lucassen had gestemd omdat hij zich
binnen de opleiding tegengewerkt voelde.
Hij verwachtte dat Lucassen daarin veran-
dering kon brengen maar wilde wel in-
spraak. Lucassen: “Al snel kwam ik erachter
dat de afdelingshoofden te veel macht had-
den, dat er een enorme verkokering heer-
ste, dat er geen samenwerking en geen vi-
sie naar de toekomst was, met als enige uit-
zondering de afdeling van Ulf Moritz.”

Inspirerende docenten
“Iemand die in het beroepsonderwijs komt
en daar financieel afhankelijk van wordt, is
voor het vak verpest. Op de academie was
geen respect van de studenten voor het
werk van de docenten, behalve bij de afde-
ling van Ulf Moritz, waar veel parttimers
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Telwerk 2 (november 1973) “Eén van de dingen
die we deden was het uitbrengen van een bro-
chure. We waren daarmee het eerste bureau.
IIn de ontwerperswereld was dat not done”  

Tellwerk 37, 1997
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werkten. Om dat alles tegen te gaan – de
verkokering, het gebrek aan samenwerking
en respect – moet je gaan reorganiseren.”
Lucassen stelde mede op advies van Ulf
voor – zoals ook in zijn plan stond – activi-
teitengebieden te organiseren rondom in-
spirerende mensen. Zo kwam hij tot de nog
steeds gehanteerde activiteitengebieden
mens en arbeid, mens en identiteit, mens
en informatie, mens en omgeving, mens en
transport, mens en voeding, mens en vrije
tijd en mens en wonen. Op grond daarvan
koos hij docenten die bijna allemaal in de
praktijk werkzaam waren. Lidewij
Edelkoort (mens en vrije tijd), Frans de la
Haye (mens en arbeid), Gijs Bakker (mens
en wonen) en Anthon Beeke (mens en infor-
matie). Hij moest zijn plan verdedigen
binnen het bestuur: “Het waren goedwil-
lende amateurs, uitgezonderd wellicht
Frans van der Put. Ik moest mijn vrijheid
bevechten.” Over de docenten: “Op een ge-
geven moment waren er vrijwel uitsluitend
nog parttimers. Van de 150 medewerkers
was slechts 20 procent in vaste dienst.”

Vijftien jaar
In de zomer van 1984 was er nog steeds
geen opvolger. “Toen heb ik het toch maar
gedaan...” Lucassen kreeg een voltijds aan-
stelling maar mocht daarnaast de activitei-
ten van zijn bureau continueren. “Ik kon
daar vier keer zo veel verdienen dan als di-
recteur van de academie.” Hij trok nieuwe
mensen aan voor het bestuur, zoals de be-
kende “reclameman” Paul Mertz. In 1998,
op 62-jarige leeftijd en na vijftien jaar direc-
teurschap, maakte hij gebruik van de FPU-
regeling. Lucassen, niet zonder trots: “Toen
ik in 1982 kwam, had de AIVE 250 studen-
ten, resteerde er van het eigen vermogen
nog 40.000 gulden en was er een jaarlijks
tekort van 10.000 gulden. In 1998 waren er
700 studenten, lieten we maximaal 150 eer-
stejaars toe – terwijl er 1000 aanmeldingen
waren – hadden we een flink eigen vermo-
gen en was de academie kerngezond.”

Witte Dame
In de “periode Lucassen” verhuisde de aca-
demie naar een oude, onder monumenten-
zorg vallende Philipsfabriek die luisterde
naar de naam “De Witte Dame”. Daartoe
werd het volgens Van der Put (zie Product
2005 nummer 3) “prachtige oude gebouw,
ontworpen door de architect Cuypers, gele-
gen op een schitterende locatie”, maar vol-
gens Lucassen “een kneuterig fin-de-siècle-
gebouw” verkocht aan twee projectontwik-
kelaars.
Lucassen: “Eind jaren 80, begin 90, begon
het onderwijs te internationaliseren. Ik
trok als een soort handelsreiziger de wereld
rond om de academie te verkopen. Ons
oude gebouw had klaslokalen. Ik wilde gro-
te, open ruimtes in het gebouw. En ik wilde
de academie naar het wetenschappelijk
onderwijs tillen. Dat alles bij elkaar leidde
tot de verhuizing naar de Witte Dame.”

TU/e
“Henk de Wild, de toenmalige voorzitter
van het College van Bestuur van de
Technische Universiteit Eindhoven zei: kom
naar het TU terrein, naar het
Chemiegebouw. Ik dacht ammenooitniet,
maar ging wel in op het voorstel om samen
te gaan werken. Ik wilde de opleidingen ge-
scheiden houden, twee autonome organisa-
ties onder een overkoepelend bestuur. In
principe was het plan klaar. Lidewij
Edelkoort (zijn opvolgster (AE)) zou ermee
doorgaan. Maar op de een of andere manier
klikte het niet tussen haar en De Wild. Hij
vond haar te zweverig. Zo gaat dat bij Li. Je
bent een believer (in haar) of niet. Ik vind
het erg jammer dat de samenwerking toen
niet is doorgegaan.”
Een andere actie om de academie naar het
wetenschappelijke niveau te tillen, was de
oprichting van het EDC (European Design
Center). Het Ministerie van Onderwijs
moest bezuinigen en stimuleerde de inzet
van de zogenaamde “derde geldstroom”.
Volgens Lucassen zijn academies wel dege-

lijk “onderzoekend bezig”.
Voor het EDC was de “derde”
geldstroom uit Brussel de
kurk waarop men dreef. Er
werden met dat geld projec-
ten gedaan op het gebied van

informatietechnologie in het ontwerppro-
ces, virtual reality en dergelijke. In sommi-
ge opzichten was het EDC een succes, soms
beantwoordde het niet aan de verwachtin-
gen. Lucassen: “Nu is er nauwelijks of geen
relatie meer tussen het EDC en de acade-
mie.”

Design Academy
Op de vraag wat hij vindt van de Design
Academy antwoordt Lucassen: “Ik kom nu
alleen nog op de Graduation Shows; 2004
was een goed jaar. Veel producten met een
geloofwaardige haalbaarheid. Dat wisselt
per jaar. De klacht dat de ontwerpen te wei-
nig maakbaar zijn, is gedeeltelijk waar.
Binnen de academie kun je experimenteren
en als student moet je daar gebruik van
maken. De maakbaarheid is dan misschien
geen honderd procent, maar daar word je
snel genoeg mee geconfronteerd in de be-
roepspraktijk. De meeste studenten komen
goed terecht. Dat wordt gemonitord. Het
effect van de opleiding is goed. Een goede
ontwerper wordt niet gemaakt, die wordt
geboren. In Eindhoven is een plek gecre-
ëerd waar die mensen de kans krijgen zich
te ontwikkelen.”

Nederlands Zuivelpaviljoen
Tot slot de inmiddels traditionele vraag:
“Wat was je leukste project?” Na enig na-
denken noemt Lucassen het Nederlands
Zuivelpaviljoen in de Flevohof, begin ze-
ventiger jaren. “Dat was één van de
mooiste projecten uit mijn carrière. Het
was nog niet klaar toen we het moesten op-
leveren. Maar zo hoort dat ook te gaan bij
dergelijke projecten.” Hij voegt eraan toe:
“Ook erg leuk waren de vele projecten voor
de HBG, de Hollandse Betongroep. Tel was
inmiddels naar het Emmapark 14 verhuisd,
Ton Haak deed PR, Frans de la Haye in-
dustrieel ontwerpen en René van Raalte
grafische vormgeving. Vooral René heeft
zich uitgeleefd. Daar kwamen juweeltjes
van brochures uit!” ❮❮
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