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Voor de gate voor vlucht 2728 
Amsterdam-Milano Malpensa 
wemelt het van de designmen-
sen. Daar is bijvoorbeeld de 

voltallige brigade van Ideal Projects uit 
Voorschoten, een bedrijf dat ‘huisvesting-
problemen oplost voor ondernemers’. Di-
recteur Guido Vinkesteijn heeft een nogal 
hoekig en duur uitziend apparaat van het 
merk Harman/Kardon onder zijn arm. 
“Nee, dit is geen exclusief product voor de 
beurs. Deze radio gaat gewoon mee naar 
onze villa aan het Comomeer, daar verblij-
ven we tijdens Il Salone.” 

De tas van Ideal-ontwerper Bart Jan 
IJzerman bevat ontwerpen voor een bank 
die hij wil slijten aan grote spelers in de 
design wereld. “Hij heet Fill It; grote mode-
huizen, fotografen en topstylisten mogen 
hem aankleden zoals ze willen. Ik hoop 
aan Milaan een afspraak over te houden, 
iemand die heil ziet in mijn idee.”

Ideal Projects is een van de honderden 
Nederlandse bedrijven die naar de beurs in 
Milaan gaan. Ter inspiratie, om hun waar 
te slijten, hun verkooppraatjes te houden, 
concurrenten in de gaten te houden, col-
lega’s te ontmoeten en lunchafspraken te 
bemachtigen met chique galeriehouders. 

De Salone del Mobile, dé ontmoetings-
plek voor de designwereld, beleefde medio 

april zijn vijftigste editie. Een week per jaar 
wordt modestad Milaan designstad. De 
laatste jaren trekt de beurs rond de 350.000 
bezoekers. Meer dan tweeduizend design-
bureaus en zelfstandige ontwerpers uit de 
hele wereld vechten om de aandacht van 
het publiek. Dat zijn grotendeels vakgeno-
ten, maar in het weekend komt ook ook 
half Milaan zich vergapen aan de pronk-
stukken. 

In Corso Como 10, waar kroonluch-
ters van schelpen hangen ter waarde van 
enkele tienduizend euro’s, nuttigt de Ne-
derlandse designwereld graag zijn  aperitivo 
(een Spritz, zoals de Milanesi doen: si-
naasappellikeur Aperol met prosecco en 
spuitwater, gegarneerd met een schijfje 
sinaasappel). Frans Bruinsma, agent in Ne-
derland en België van het Duitse Thonet 
(van de wereldberoemde stoeltjes) vat er 
in een enkele zin samen waar het dit jaar 
om draait in Milaan: “Hé hallo, wij zijn 
er nog!” Vooral de bedrijven met perso-
neel in dienst hebben enkele zware jaren 
achter de rug. De crisis heeft ook ons niet 
ongemoeid gelaten. “Met pijn in het hart 
heb ik twee mensen moeten ontslaan,” 
zegt Bruinsma. “En ik had er maar acht 
in dienst. Dat is me niet in de koude kle-
ren gaan zitten. Die mensen hebben ook 
families. Maar op een gegeven moment 
verkocht ik nog maar vijftig stoelen per 

maand. Er moest echt wat gebeuren. Ik 
heb er heel slecht van geslapen. Gelukkig 
hebben deze mensen ander emplooi ge-
vonden.” 

Aan hetzelfde tafeltje zit Bart van de 
Kerkhof, zakelijk leider van Muurboem, een 
in Utrecht gevestigd ontwerpbureau dat 
begon met muurschilderingen en nu hele 
bedrijfsrestylingen op zich neemt. “Ook 
wij hebben er twee moeten laten gaan. We 
hadden kunnen opdoeken als het zo slecht 
was gebleven. Maar we zijn door de crisis 
heen. De weg voert weer opwaarts.”

Deze editie van de Salon valt te ken-
schetsen als zuinig, concludeerden de in-
ternationale media al. The International 
Herald Tribune schreef: “Groot als altijd, 
maar de beurs worstelde met een onder-
liggende sombere gemoedstoestand.” Ne-
derlandse bezoekers ondervinden die ge-
moedstoestand aan den lijve. Het feestje 
van designtijdschrift Eigen Huis & Interieur 
had voor hen het hoogtepunt van de week 
moeten worden, in een mooi pand aan 
de statige Via Maroncelli. Maar nog voor 
half elf was alle drank op. En wie dacht 
goedkoop te kunnen snacken, kwam ook 
bedrogen uit. Meestal is in Italië de cate-
ring bij dit soort evenementen prima. Stel 
je op bij de hapjestafel en je hebt de avond 
van je leven. Spiedini con pollo, arancini of 

mini- mozzarella-bolletjes op een satéprik-
ker, mmm! Maar nu: niets van dat al. Een 
pizza, bij gebrek aan ander eten zelf mee-
gebracht, werd in een moment van onop-
lettendheid gekaapt door een heer in bloe-
metjesoverhemd.  

Tortona is de buurt waar bekende Ne-
derlandse designmerken als Moooi, van 
ontwerper Marcel Wanders, en Droog 
Design internationaal naam hebben ge-
maakt. In dit buurtje heeft Moooi een 
permanente showroom. Exportmanager 
Mo  Aouraghé: “Tien jaar geleden begon 
Moooi hier met drie man, nu zitten we 
permanent in Milaan. En we zitten ook al 
in Amsterdam en New York.” 

Ondanks die rooskleurige ontwikke-
ling zijn ook hier tekenen van soberheid 
waar te nemen. De lamp die er hangt mag 
dan 25.000 euro kosten, voor de pikzwarte 

vergaderstoeltjes met handige afneembare 
naamkaartjeshouder betaalt de liefhebber 
slechts 245 euro.

Waarom is Nederlands design zo po-
pulair? Op die vraag luidt steeds het ant-
woord: dat komt door Lidewij Edelkoort, 
trendwatcher, gevestigd in Parijs. Eind 
jaren negentig kreeg zij de leiding van de 
Eindhovense Design Academy. Gonnette 
Smits, eigenaar van Muurbloem: “Voor 
haar komst was de academie heel erg Phi-
lips-georiënteerd. Alles was op resultaat 
gericht. Edelkoort heeft het omgedraaid. 
Het moest gaan over concepten in plaats 
van resultaten. Nu is de Design Academy 
de beste van Europa.”  

De goede naam van Tortona is aan 
erosie onderhevig. De laatste jaren ver-
werd de Via Tortona tot een soort festi-
valterrein, inclusief kotsende jongeren en  

honderden flyeraars voor ‘designfeestjes’. 
Aan het einde van de straat staan van-

daag twee gloednieuwe Ferrari’s met brul-
lende motoren te pronken; voorbijgangers 
zetten ze op de foto. De vleugel in een na-
bijgelegen toonzaal heeft nog het meest 
weg van de Batmobile, de auto van strip-
held Batman. Een prijskaartje ontbreekt. 
Wel staan er vier beveiligers bij gepos-
teerd, die bij iedere vingerbeweging rich-
ting vleugel aanstalten maken de vinger af 
te hakken. 

Tortona lijkt soms wel Lowlands. Ita-
liaanse, maar ook opvallend veel Neder-
landse jongeren, goedkoop bier in de 
hand, bevolken de straten. Af en toe dui-
ken ze een nis in, even wat design kijken. 
Promotiemeisjes van Nivea delen lipgloss 
uit. Bij diverse grote Italiaanse designmer-
ken bonkt knalharde housemuziek. Men-
sen liggen lui rokend in zitzakken. Ω

Al een halve eeuw is de Salone del Mobile in Milaan het trefpunt 
van de internationale vormgeverswereld. Nederlandse ontwerpers 
doen het er traditiegetrouw goed. In voorbije jaren kon het hier 

niet op qua spijs en drank. Maar ook in designkringen is het crisis. 
 door ralf groothuizen 

Zwart is altijd goed tijdens de Salone del Mobile

design 
op een droogje
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meter! Mensen die niet meer dan een paar 
oorbellen te verkopen hadden, rolden er 
steeds vaker hun kleedjes uit. Het ging al-
leen nog maar om de hippe feestjes. Hier 
hebben wij controle over wie er komt te 
staan.” 

Tijdens de Salone del Mobile is Lam-
brate veruit de leukste buurt van Milaan. 
In een grote hal staan studenten van de 
Maastrichtse kunstacademie pal naast 
die van het Royal College of Art uit Lon-
den. Een van de andere Nederlandse aan-
wezigen is Frederik Molenschot (29), af-
gestudeerd aan de Eindhovense Design 
Academy en eigenaar van Studio Molen. 
Hij heeft een hele grote lamp bij zich, he-
lemaal van brons, die de stad Amsterdam 
voor moet stellen. “De ontwerper Piet 
Boon heeft hem inmiddels aangekocht en 
gaat hem ophangen in zijn werkplaats.” 
Diverse galerieën hebben belangstelling 
voor zijn werk. “Dit is de ideale plek om 
galerieën te ontmoeten. Die moeten mijn 
producten uiteindelijk verkopen.”

Ondanks het nieuwe elan ligt in Lambra-
te het gevaar der verloedering op de loer. 
Illegale ijsverkopers waren in Tortona de 
voorboden van het verval; elk jaar groeide 
hun aantal. In hun kielzog groeide ook de 
stroom dagjesmensen aan die het niet per 
se om design te doen was, en zochten seri-
euze ontwerpers hun heil elders. Nu staat er 
voor de ingang van Ventura Lambrate een 
ijscoboer; je kunt er zelfs pinnen. Vollen-
berg: “O jee! Laten we snel de politie bel-
len voor het te laat is! Maar eerlijk is eerlijk. 
Tegenhouden kan ik het niet. Die verkopers 
krijgen haast elke twee uur een bekeuring. 
Maar ze blijven gewoon. Die boete verdie-
nen ze dubbel en dwars terug.” Over een 
paar jaar zal het hier net zo’n chaos zijn als 
in Tortona, verwacht ze. “Nou ja, ook dan 
vinden we wel weer wat anders. De bete-
kenis van Milaan voor de designwereld, die 
verandert niet meer.”  |

pakhuizen domineren het straatbeeld. 
 Vollenberg, ooit als twintigjarige student 
naar Milaan gekomen om sieraden te leren 
maken, haalt ’s werelds beste designtalen-
ten hierheen. 

“Steeds meer mensen vroegen me of ik 
geen alternatief kon bedenken voor Tor-
tona. Ze zocht een plek waar ze voor min-
der geld terechtkonden, waar het weer 
enkel om design zou draaien. In Tortona 
verhuurden op een gegeven moment zelfs 
barretjes hun ramen, een halve vierkante 

‘Guerrilladesigners’ Merel Witteman en 
Maartje Slijpen doen hun werk op straat, 
met een zelfgemaakt apparaat dat drie-
dimensionale stempels op juten tassen 
drukt. De twintigers betalen geen duizen-
den euro’s per vierkante meter voor expo-
sitieruimte, enkel wat benzine voor de au-
torit Eindhoven-Milaan. Juist vanwege dat 
spontane, wat amateuristisch aandoende 
sfeertje zijn veel serieuze ontwerpers uit 
Tortona vertrokken. Sommige hebben 
hun intrek genomen in statige galerieën 
in de stad. Andere staan alleen nog op de 
grote vakbeurs een eind buiten de stad, in 
een complex dat een paar keer zo groot is 
als de RAI in Amsterdam. 

Terwijl Zona Tortona, mede onder Hol-
landse invloed, is veranderd in een festi-
valoord, timmert Nederland een paar ki-
lometer verder opnieuw aan de weg. De 
hoogzwangere Margriet Vollenberg (33) 
heeft de leiding over de Ventura Lambra-
te, een nieuw designinitiatief aan de rand 
van het Milanese centrum. Lambrate is 
een industriegebied; grote leegstaande 

‘Een ijsboer in 
Lambrate? O jee, 

snel de politie 
bellen! Straks wordt 

het hier net als in 
Tortona.’ 

Ω

Gonnette Smits, van Muurbloem Margriet Vollenberg, van Ventura Lambrate Frederik Molenschot, van Studio Molen

Meer dan tweeduizend designbureau’s en zelfstandige ontwerpers exposeren in Milaan
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