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with moustaches”, een al eerder gepubli-
ceerd verhaal van Desmond Morris. Of
“Nooit meer werken: ontwerpen als leuk
vak” van Sybrand Zijlstra, met daarin de
stelling: “Leer een vak dat je leuk vindt, dan
hoef je nooit meer te werken” (pagina 81).
Een helaas wat tegenvallend verhaal van
Rudy Kousbroek. Een verhaal van een in
Nederland verblijvende Taiwanese grafisch
ontwerper (“Turn on the light”, pagina 97),
die nadrukkelijk constateert dat
Nederlandse grafisch ontwerpers niet le-
zen. Helaas zal Morf daar geen verbetering
in brengen. Hier begin je niet eens aan.
Terwijl de meeste artikelen interessant en
goed leesbaar zijn. De meeste... niet alle-
maal. Een citaat uit “De taal van de mode”,
een artikel van Guus Beumer:

“(...) Terwijl juist daar de meeste vernieuwing
schuilt: te beginnen bij de ordening van de in-
formatie, waarbij zowel een indeling op basis
van het begrip ‘schaal’ als een indeling met
behulp van het alfabet wordt benut als ‘objec-
tieve’ drager voor de tekst, waardoor een on-
gebruikelijke gelaagdheid tot stand wordt ge-
bracht.”

Begrijpt u wel? (Het gaat hier over de pu-
blicatie SMLXL van Rem Koolhaas.) Het arti-
kel dat er achteraan komt, “De
Scharrelkeuken”, leest, om het goed te ma-
ken, weer als een trein. We zijn nu op pagi-
na 157 aangekomen. De rest van het boekje
(pagina 158-212) is gevuld met Engelstalige
samenvattingen van alle artikelen.

De vormgever
Voorin het boek (pagina 22) legt de vormge-
ver van Morf uit hoe hij tot zijn ontwerp is
gekomen. Uit zijn betoog blijkt dat hij geen
enkele poging heeft gedaan zich in zijn
doelgroep te verplaatsen. Hij wilde zo’n
soort boekje maken en daarom heeft hij het
gemaakt. Geen moment vraagt hij zich af of
‘studenten vormgeving’ zich door zijn ont-
werp aangetrokken zullen voelen om de ar-
tikelen te gaan lezen. We hebben in Morf
kunnen lezen dat (grafisch) ontwerpers
niet lezen, maar dat kan natuurlijk geen re-
den zijn om daar in je ontwerp rekening
mee te houden. Zoals veel architecten meer
bezig zijn met het neerzetten van een mo-
nument voor zichzelf dan met een nuttig,
praktisch en bruikbaar gebouw, zo is deze
ontwerper meer bezig met een ‘grafisch
statement’, waarschijnlijk in de hoop er
ooit een prijs mee te winnen, dan zich af te
vragen wat ervoor nodig is om (grafisch)
ontwerpers tot lezen te bewegen. ❮❮

De vorm
Voor de post heb ik een postvakje, circa
30 cm breed, 5 cm hoog en 40 cm diep.
Poststukken die te groot zijn, worden door
een vriendelijke, grijze, wat oudere heer op
mijn kamer bezorgd. December vorig jaar
stond hij weer eens voor mijn deur, met
een pallet dit keer. Ik had namelijk aan
Robert van Rixtel van Premsela, Stichting
voor Nederlandse vormgeving, toegezegd
dat ik de distributie van Morf, een nieuw,
gratis tijdschrift voor studenten over
vormgeving, op mij zou nemen.
Nieuwsgierig scheur ik het plastic van de
pallet. Daaronder tref ik kleine boekjes in
nog meer plastic. Na enig aanhouden lukt
het me een exemplaar uit het pak te wur-
men. Ik hou een klein boekje over met het
formaat en de papierkwaliteit van de vroe-
gere, goedkope westerns, bouquet-reeks
boekjes en Italiaanse pornostrips. De druk-
kwaliteit is abominabel. De eerste pagina
had zwart moeten zijn (denk ik), maar be-
staat uit een gewolkt oppervlak met tinten
van lichtgrijs tot zeer donkergrijs. Onder
aan de pagina is een klein randje wit geble-
ven. Het ziet eruit of het boekje niet goed
is afgesneden, maar het zal de bedoeling
wel zijn.

Een tijdschrift dus over vormgeving...!?
Met piepkleine, grijze plaatjes. 
In een artikel over websites worden drie fa-
ses van de ontwikkeling van de homepage
van Amazon.com getoond (pagina 120).
Bovenaan een oude versie, daaronder nieu-
we, volgens de auteur verbeterde versies
van de pagina. De plaatjes zijn echter zo
klein en grijs afgebeeld, dat alleen de oude,
volgens de auteur dus minder goede pagi-
na enigszins leesbaar is. Een beter bewijs

had de auteur van het artikel zich natuur-
lijk niet kunnen wensen. De auteur bekom-
mert zich in zijn artikel over het verleden
van website design dat wordt vergeten,
maakt een vergelijking met grafische
vormgeving waar “de vakgeschiedenis
wordt gekoesterd en onderwezen” en
spreekt vervolgens over een typografisch
begrip als “bovenkast”. Onderkasten ken
ik, en ik weet dat kapitalen vroeger boven-
in de (letter)kast zaten, maar van boven-
kasten heb ik nog nooit gehoord.

Is er dan helemaal niets leuk aan de vorm-
geving van het boekje? Toch wel. Wie de
rechter onderkant van de bladzijden van
het “tijdschrift” door zijn vingers laat rit-
sen, krijgt een klein animatiefilmpje te
zien. Een stoel verandert in de letter F, die
verandert in een jurk, die weer in een lamp
en vervolgens verschijnt er een hamer.
Achter in het boekje lees ik dat de animatie
van T.F. Narragansett is en dat er nog een
glas en een vork in zitten die ik heb gemist.

De inhoud
Reeds doop ik mijn pen in de vitriool om
als een echte azijnpisser dit tijdschrift met
de grond gelijk te maken, als ik begin te le-
zen. Wat jammer, er staan echt leuke ver-
halen over vormgeving in. Zoals “Boats

Eind vorig jaar verscheen het
eerste nummer van Morf,

tijdschrift voor vormgeving.
Arthur Eger doopt zijn pen in

vitriool.

prof.ir. Arthur O. Eger

Morf: een klein, 
onooglijk monster

13_morf_Pr2  03-03-2005  16:50  Pagina 13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


