
Boven: Hella Jongerius. Onder: Weven met solarstrips. 
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ze wilde geen ontwerper zijn die steeds
maar weer nieuwe spullen maakt. Om nog
een keer helemaal opnieuw te beginnen
vertrok ze met man, twee dochters en haar
atelier Jongeriuslab naar de Duitse hoofd-
stad.

“Het is goed om weg te zijn uit je eigen
cultuur” concludeert ze nu tevreden, bel-
lend vanuit het museum. “Design zit erg in
het Nederlandse DNA, hier is dat veel min-
der.” In Nederland is design met alles verwe-
ven, denk aan al het grafisch ontwerp, de
vormgeving van onze bankbiljetten in de
guldentijd. Veel mensen hebben er een me-
ning over. In Duitsland wordt vooral ont-
worpen voor de industrie, auto’s en appara-
ten, zegt Jongerius. “Dat gaf vrijheid om
mijn eigen wereld opnieuw te bouwen, in de
luwte mijn werk te doen.”

Industriële processen
De eerste jaren na de verhuizing richtte Jon-
gerius zich vooral op het verbeteren en ver-
duurzamen van industriële processen, bij-
voorbeeld het maken van kleuren en pig-
menten. “Je kunt langs de zijlijn spreken
over veranderingen, maar ik geloof dat je
het beter van binnenuit kunt doen.” 

Ook nu ze in het museum domicilie
heeft gekozen en het ‘ook prima’ vindt als je
haar kunstenaar noemt, blijft ze gericht op
de praktijk. In een van de zalen bouwde ze
met haar tien medewerkers een vernieu-
wend apparaat door vier weefmachines aan
elkaar te koppelen. “Zo kun je in het mid-
den driedimensionale dingen weven. Daarin
zit de toekomst van dit oude ambacht. We
hebben kubussen geweven, dat is een begin
van een nieuwe techniek.”

Die techniek zal uiteindelijk gebruikt
kunnen worden in de bouwwereld, denkt
ze. “Textiel is het lichtste en sterkste con-
structiemateriaal dat we hebben, veel on-
derdelen van vliegtuigen en auto’s zijn al ge-
weven met carbon. In de bouw zou het be-
ton en cement deels kunnen vervangen.” 

Daarmee worden gebouwen duurzamer
en inventiever. “Omdat je textiel kunt vou-
wen, kun je ook denken aan balkons die
opengeklapt worden als je buiten wilt zit-
ten.” En nog beter: stel dat je auto’s na
 gebruik zou kunnen opvouwen? “Alle stra-
ten zijn weer leeg. Dat is natuurlijk lange-

Hella Jongerius, diva van het Dutch design, ziet een nieuwe toekomst
voor textiel, dat licht en buigzaam is. ‘Van die saaie zonnepanelen zou
je ook mooie, bewegende sculpturen kunnen maken.’

Z e wordt wel de diva
van het Dutch Design
genoemd, maar ze
woont alweer twaalf
jaar in Berlijn. Hella
Jongerius vindt het er
heerlijk. “Ik ben meer
Duitser van inborst
dan ik dacht. Ik ben
heel precies en de so-

ciale cohesie die je in de stad voelt is erg
prettig – dat je voor elkaar zorgt en op el-
kaar let. Dat is heel anders dan in Nederland.
Het is soms ook wel bemoeizuchtig, maar
over het algemeen vind ik dat fijn.”

Het coronajaar bracht ze grotendeels
door in een paar lege zalen van de Gropius
Bau, een kunstmuseum in het centrum van
de stad. Ze werkte er ‘on site’ aan een expo-
sitie die zodra de coronacijfers het toelaten
zal openen. In de tentoonstelling Woven
Cosmos komen alle aspecten van het weven
aan bod. Weven is de oudste cultuurtech-
niek ter wereld, maar blijkt een waaier aan
mogelijkheden te bieden voor een betere
toekomst, zo laat Jongerius zien. Denk aan
stof waarmee zonne-energie opgewekt kan
worden, driedimensionaal textiel dat toege-
past kan worden in de bouw, of opvouwbare
auto’s.

Sommige van deze ideeën, waarover
straks meer, zijn al verrassend concreet. An-
dere nog hersenspinsels. Het museum is de
perfecte plek om ze te presenteren, vindt
Jongerius. “Als mensen naar een museum
komen staan ze open voor wat ze gaan zien,
je kunt zo dieper graven, mensen verwon-
deren. Als je voor de markt werkt, ben je
vooral aan het discussiëren over iemands
portemonnee.”

Het is precies de reden dat ze dertien jaar
geleden naar Berlijn verhuisd is. Destijds
stond Jongerius op een kruispunt in haar
carrière. Internationaal scoorde ze grote
successen; met haar beroemde Polder Sofa,
ontworpen voor de toonaangevende meu-
belproducent Vitra, maar ook met een goed
verkopende serie vazen voor Ikea. 

Jongerius had moeiteloos door kunnen
gaan met commerciële opdrachten, maar 

‘We kunnen ons ook
weer een weg uit de
lelijkheid ontwerpen’

tekst Harmen van Dijk

Design interview



15

termijndenken, maar de materiaal- en tech-
niekontwikkeling gaat steeds verder.”

Kunstenaar
En dan zijn er die wonderlijke pakketjes van
laagjes textiel met zonnecellen, die zichzelf
als een bloem openvouwen als de zon erop
schijnt. “Ze zijn gemaakt van solar strips,
smalle stroken met zonnecellen. Met dit
soort slimme materialen wordt al veel geëx-
perimenteerd. Wij hebben deze pakketjes
samen met de Hogeschool Saxion in En-
schede ontwikkeld, heel ingenieus. Zo zou
je van die saaie, vlakke zonnepanelen, die
nu op daken en weilanden liggen, mooie be-
wegende sculpturen kunnen maken.”

Jongerius gebruikt haar tentoonstelling

om dit soort vindingen een podium te ge-
ven. “Ik denk dat je als kunstenaar relevant
moet zijn. Je vliegt weg, maar je landt ook
weer. Ik kan landen, want ik weet wat er
gaande is in de industrie, ik ken de productie-
processen, weet wat je anders zou kunnen
doen. Ik denk dat dat mijn meerwaarde is.”

Toch staat ze zichzelf tegenwoordig ook
toe te vliegen zonder meteen weer neer te
dalen in de praktijk. In een andere zaal van
Gropius Bau werkt ze tijdens de tentoon-
stelling aan een Cosmic Loom, een ‘kos-
misch weefgetouw’. “Er liggen grote bergen
textielafval uit de industrie. Daar spinnen
we elke dag een kettingdraad van: ketting-
draden zijn de vaste draden die op het weef-
getouw gespannen worden. Aan het eind

Hella Jongerius (1963, 
De Meern) studeerde in 1993 
af aan de Academie voor Indu-
striële Vormgeving in Eindho-
ven met een rubberen badmat,
die meteen werd opgenomen
in de collectie van Droog De-
sign. In datzelfde jaar richtte ze
in Rotterdam haar studio Jon-
geriusLab op, waar ze haar ei-
gen ontwerpen – vooral vazen,
serviezen, textiel en meubels –
produceerde. Ze geldt interna-
tionaal als een van de belang-
rijkste ontwerpers van haar
generatie. 
In 2009 verhuisde ze met haar
studio naar Berlijn, om meer
tijd te hebben voor onderzoek
en experimenten. Ze heeft
geëxposeerd in de hele wereld,
van New York tot Shanghai. 
Na solo-shows in Parijs en
München is er nu de tentoon-
stelling Woven Cosmos, te zien
t/m 15 augustus in de Gropius
Bau in Berlijn. 
Op Instagram kan het werk 
aan de Cosmic Loom en andere
installaties in de tentoonstel-
ling worden gevolgd via 
@hellajongerius.

Wie is Hella Jongerius?
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‘Textiel zou in de
bouw beton en
cement deels
kunnen vervangen’

3D-weefsels met zonne-
cellen, die reageren op
licht. FOTO LAURA FIORO

van de expositie is de ketting klaar om te
weven. Het is een metafoor: we kunnen de
nieuwe textuur van de wereld gaan weven,
daar hebben we invloed op. We staan zelf
aan het roer om de wereld te veranderen,
onze draden te spannen. Laten we goede
draden spannen voor een volgende gene -
ratie.”

Een hoopvolle tentoonstelling dus? “Ja-
zeker, als je toch geen hoop meer hebt, wat
dan? Er is nu echt iets aan het veranderen in
de wereld denk ik, als je het vergelijkt met
tien jaar geleden.” Ze is blij met de klimaat-
doelstellingen die worden geformuleerd
door de Europese Unie en nu ook weer in de
Verenigde Staten. “Door de beslissing dat
we fossielvrij moeten worden, moet alles
opnieuw bedacht worden: de veehouderij
moet inkrimpen, dus leer kan veel minder
gebruikt worden. Heel veel houtsoorten
kunnen niet meer, plastics zijn een mega
 issue. Ook in de textielindustrie komen er
veel regels aan en dat is hartstikke goed. Je
kunt het niet aan de markt overlaten, de po-
litiek moet met regels komen en dat ge-
beurt nu. Dan gaat de industrie hard werken
aan alternatieven.”

Jongerius voelt de verantwoordelijkheid
om als ontwerper bij te dragen aan een
duurzamere wereld. “We hebben ons er in
gedesigned, in de lelijkheid en in alles wat af-
gebroken is, maar we kunnen ons er ook
weer uit designen.” Ze ziet al een verande-
ring bij de volgende generatie. “Mijn doch-
ters kopen geen kleding van de grote mode-
ketens, dat is voor hen echt not done.”

Wegwerpcultuur
Aan de wegwerpcultuur heeft ze zelf ook
een grondige hekel. “Het komt steeds terug
op de vraag: hoe kunnen we een zo sterk
mogelijk relatie opbouwen met de objecten
om ons heen? Als je ze niet meer nodig
hebt, gooi je ze niet zomaar weg. Je geeft ze
door. En als ze stuk zijn repareer je ze. Of je
maakt er iets anders van.” Ze pauzeert heel
even en vervolgt dan fel: “Of je koopt ze
niet! Je denkt nog eens een keer na.”

Die keuze maakte ze zelf toen ze dertien
jaar geleden uit Nederland vertrok. Meer
duurzaamheid, minder spullen. “Hopelijk
zijn dat de vruchten die ik afwerp, of hoe
zeg je dat?”


