
Landschap wordt niet alleen bepaald door de al of niet geordende natuur

M ax Kisman: Noorderbreedte is
universeel

Naast de inhoud is de vormgeving van Noorderbreedte altijd zeer opvallend geweest. Een hoofdredacteur kiest zo iets zeer
bewust. De omslagen van Han Jansen hebben de eerste tien jaar het tijdschrift gesierd. Daarna zijn de covers om de twee
jaar door iemand anders gemaakt: Johan van der Keuken, Swip Stolk, Benoït, en voor 1994 en 199S, Max Kisman. Een
gesprek met de man die, behalve het gezicht van Noorderbreedte, ook de identiteit van de VPRO-televisie bepaalt en verle-
den jaar de kerstzegel ontworpen heeft.

Jan Abrahamse

Op de vraag of hij zich kan voorstellen
dat sommige lezers van Noorderbreedte zich
een hoedje schrokken omdat het omslag de
markante kop van een Zaïrees toonde, zegt hij
zonder veel omhaal van woorden dat zo'n
omslag een link legt die mensen op een
ander, soms een verkeerd, been zet. Maar
degenen die het werk van Max Kisman langer
kennen zullen het een duidelijke stap vinden
in het denken en werken van deze grafisch
ontwerper.

Max Kisman is in 1953 geboren in Doetinchem
en heeft van zijn negende tot zijn achttiende
jaar gewoond in Groningen. Tekenen en grafi-
sche vormgeving waren voor hem niet onbe-
kend. Zijn vader was een bekend grafisch ont-
werper. 'Ik heb het niet van mijn vader
geleerd, maar wel meegekregen. Hij werkte
aanvankelijk voor een bureau maar daarna
Is hij voor zichzelf begonnen en deed o.a.
veel voor Atlanta in Hoogezand. Ik zag hem
veel thuis werken op een ambachtelijke
manier. Van origine is hij illustrator.' Op de

middelbare school had Max Kisman al in
schoolkrantjes strips getekend en omslagen
en affiches gemaakt. Na zijn eindexamen ging
Kisman naar de kunstacademie in Enschede.
Een jaar lang heeft hij daar op de AKI gezeten
en les gehad in grafische vormgeving en typo-
grafie van Abe Kuipers. 'Een respectabele
man wiens eigenzinnige manier van typogra-
fie mij zeer aansprak. Ik reed ook regelmatig
met hem terug naar Groningen. Een inspire-
rende periode. Daarna ben ik naar de Riet-
veldacademie in Amsterdam gegaan. In 1977
kwam ik van de academie af en ben toen een
half jaar in militaire dienst geweest.'

Vinyl en Paradiso

Kisman werkte daarna samen met Ronald Tim-
mermans, onder andere voor de educatieve
dienst van het Centraal Museum in Utrecht en
voor verschillende uitgevers. In 1978 werden
ze gevraagd om het prestigieuze Kerstnum-
mer van Grafisch Nederland vorm te geven,
het paradepaardje van de Nederlandse druk-

kerswereld. 'In die tijd speelden ook de ver-
kiezingen waarbij Van Agt en Wiegel het
opnamen tegen Den Uyl. Ronald en ik heb-
ben een aantal politieke fotomontages
gemaakt, een soort karikaturen, waarvan
enkele het nieuws hebben gehaald en er
zelfs één verboden werd. Van 1981 tot 1986
werden we ingeschakeld als vormgevers
voor Vinyl, het alternatieve popmuziektijd-
schrift, een vlugschrift voor een generatie.'
Daarna werkte Kisman voor Paradiso, waar-
voor hij zeer veel affiches maakte samen met
Marten Jongema. In 1984 gaf hij les, eerst op
de Rietveldacademie en later ook in Utrecht.

Digitaal ontwerpen

In 1984 begonnen de eerste experimenten
met de computertechniek in de grafische
vormgeving. In alle vaktijdschriften wordt Max
Kisman als de pionier genoemd op het gebied
van digitaal ontwerpen. Het experimentele
tijdschrift Vinyl bood daar de mogelijkheden
voor. 'Ik was zeer geïnteresseerd in de mani-
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Max Kisman 'Er zijn opmerkelijke veranderingen in de wöïr-
den die je toekent aan het Noord-Nederlandse landschap',
foto Jacque Giibert.

pulatie van typografische elementen, letters
en vormgeving', zegt Kisman. 'Je kon letters
optisch en elektronisch vervormen.' Hij werd
toen gevraagd om de Rode Kruis Postzegels te
maken en tegelijkertijd het tijdschrift 'Langu-
age Technology' vorm te geven op de compu-
ter. 'Ik had destijds een eenvoudig compu-
tertje en ben toen onmiddellijk naar mensen
gegaan die beter geëquipeerd waren.'
Van zijn collega-ontwerpers kreeg hij veel
commentaar. Max Kisman stelt dat er inder-
daad - zeker in het begin - nadelen zitten aan
het digitaal ontwerpen. 'Voor Iemand die met
materialen bezig is, is een computer heel
abstract. )e ziet wel wat, maar het is er
eigenlijk niet. Er zit een glasraam voor, het
ontwerp zit in een chipje. Het enige tastbare
bewijs is een afdruk op de printer. Het
ambachtelijke werken, zoals tekenen, plak-
ken en knippen is er dan niet meer bij.'

Barcelona

Kisman maakte furore. Het desk top publis-
hing-systeem, waarop hij de postzegels ont-
wierp, heeft een ontwikkeling in gang gezet
die veel navolging heeft gekend. In 1989 kreeg
hij een reisbeurs van het Fonds voor Beelden-
de Kunst, Vormgeving en Bouwkunst en met
dat geld is hij drie maanden naar Barcelona
gegaan. 'Ik had de indruk gekregen, toen ik
er een keer voor Vinyl was geweest, dat daar
veel op vormgevingsgebied gebeurde. Ook
daar heb ik me veel bezig gehouden met

digitaal ontwerpen. Om computertaal visu-
eel te maken in een begrijpelijke vorm wordt
gebruik gemaakt van grafische symbolen als
een universele taal om iets duidelijk te
maken. Dat inspireerde me om symbolen te
maken. Die grafische symbolen werden een
belangrijke drager voor het overbrengen van
informatie. Ik vond dat ze een emotionele
functie moesten hebben. Na die drie maan-
den heb ik van 1990 tot 1992 in Barcelona
gewoond en geprobeerd er werk te vinden,
maar dat is niet echt gelukt. Barcelona heeft
een cultuur met een besloten gemeenschap.
Het is beperkt en hoe werelds de stad mag
lijken, het heeft een provinciaals karakter.'

VPRO-televisie

In 1992 werd Kisman benaderd voor de grafi-
sche vormgeving van de VPRO-televisie. De
identiteit van de VPRO moet duidelijk aanwe-
zig zijn bij het aan- en afkondigen van de pro-
gramma's. Hij ontwerpt de springerige leaders
tussen de uitzendingen. Het zijn animatiefilm-
pies, ontworpen op de computer, die in de
plaats komen van een omroeper. 'Ik ben ook
verbonden bij de afdeling VPRO-Digitaal die
zich bezig houdt met het maken van cd rom's
en het verzorgen van het Internet-informa-
tiesysteem.' Voor de echte liefhebbers is Max
Kisman via Internet te vinden met een catalo-
gus van zijn werk onder:
URL http://www.vpro.nl./grid/maxk/
maxk-home.html.

Noorderbreedte
Het eerste idee dat Max Kisman had voor de
omslagen van Noorderbreedte was om de
voorkanten te maken in de layout en typo-
grafie van bekende (inter)nationale bladen
als Time, National Geographic, Rollingstone,
Esquire, Vrij Nederland, Life, Interview, The
Face, Donald Duck en Panorama. Dat idee
werd verworpen en daarvoor in de plaats
kwamen schilderijtjes die de omslagen van
1994 sierden. Kisman heeft overwogen om ze
met de computer te maken. 'Het gaat echter
om het idee en de techniek doet er niet
zoveel toe. Noorderbreedte was ook voor
mij een poging om mijn bevindingen van
Barcelona een stapje verder uit te voeren.'
Op de vraag waarom hij voor Noorderbreed-
te in 1994 gekozen heeft voor symbolen, ant-
woordt Kisman: 'Dat heeft te maken met
een grafische beeldtaal die niet exclusief
is maar open, en gaten laat vallen of ruimte
biedt, die je op een bepaald - misschien
wel het verkeerde - been zet. Het is niet
een verkeersbord, maar het heeft wel een
link met iets, een link die de lezer zelf
moet uitzoeken.'

Het was zijn idee om die symbolen te nemen.
'Die kop heb ik genomen omdat je er koffie
uit kunt drinken en dat doet me denken aan
Douwe Egberts of de kop soep die op het
land genuttigd wordt na hard werken. Bij de
gasaansteker dacht ik aan Slochteren, maar
ik hoor nu van de redactie dat het zeer actu-
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eel was omdat er weer geboord mag worden
in de Waddenzee en dat er veel te doen is
over de gasopslag in Langelo. Het boek
staat voor de universiteit, de postzegel voor
de PTT, maar als iemand vindt dat cultuur-
historisch waardevolle landschappen post-
zegels zijn in een groter geheel, vind ik dat
uitstekend. De kraan staat voor het water en
de kijker voor Dwingelo of voor vogels.'

Mensen geven inkleuring aan het landschap
Had de serie van 1994 nog enige relatie met
het Noord-Nederlandse landschap in de serie
van dit jaar is die moeilijk te herkennen,
'Als je in de abstracte manier van denken
zit: wat verbeeldt en bepaalt het landschap,
en als tevens de hoofdredacteur tegen mij
zegt dat Noorderbreedte gaat over het
landschap in de ruimste zin van het woord,
dan wordt het landschap niet alleen
bepaald door de al of niet geordende
natuur, maar ook door levende wezens. In
dit geval zijn dat mensen die daar inkleu-
ring aan geven. Ik ga er daarbij van uit dat
de oorspronkelijke bewoners - de Gronin-
gers, Friezen en Drenten - als eersten in je
gedachten opkomen. Maar in deze steeds
kleiner wordende wereld waar ook nog eens
de grenzen open worden gesteld, vinden
enorme verschuivingen plaats, terwijl het
landschap relatief gezien hetzelfde blijft.
De mensen veranderen. Niet-oorspronkelij-
ke bewoners bepalen mede het landschap.

Als je in Drenthe rond rijdt, hoef je niet
vreemd op te kijken als daar een Pakistani
in een keurig pak rondloopt langs de weg
naar een dorp. In Friesland zie je Surinaam-
se postbodes. Dat zijn opmerkelijke veran-
deringen in waarden die je toekent aan het
Noord-Nederlandse landschap. In die
gedachte wilde ik een portret van een niet
in Nederland geboren, maar wel in Neder-
land wonende en Nederlands sprekende
mensen maken die een onderdeel van het
landschap zijn. Ik heb ze niet laten fotogra-
feren bij herkenbare punten in Noord-
Nederland, want dan wordt het folklore,
een ansichtkaart of huisje-boompje-beestje.
|e krijgt nu de confrontatie tussen de
inhoud van een tijdschrift over landschap en
cultuurhistorie en een dergelijke voorkant.
Zo'n link leggen kost moeite en dat is ook
de bedoeling. Je moet je afvragen waarom
zo iemand in zo'n omgeving voorkomt. De
mensen die uitgekozen zijn hebben allen
een zekere link met Noord-Nederland. Ze
hebben er gestudeerd, gewerkt of
gewoond. Er zijn ook twee mensen bij die
zeer met het Noorden verbonden zijn, zoals
mijn vader, die op Noorderbreedte nr. 4
komt, en een Fries meisje.'

Linkerhand

De achterkant toont de linkerhand van de per-
soon op de voorkant en tevens staat het
woord Noorderbreedte in de landstaal van de

persoon. Voor geografische speurders is er
nog een silhouetje van het land van herkomst
afgebeeld. 'Het woord Noorderbreedte
wordt wereldwijd gebruikt. Dat geeft aan
hoe universeel Noorderbreedte is en onder-
deel uitmaakt van een groter geheel. Over
het algemeen worden de rechterhanden het
meest gebruikt, die slijten het meest en zijn
veel meer aan veranderingen onderhevig.
De linkerhand is veel meer oorspronkelijk
en symboliseert de oorsprong van degene
die de hand bezit. Het heeft met zijn verle-
den te maken. De linkerhand betekent het
land van herkomst in de handleeskunde. Op
de omslag zijn dus twee contrasten: het
heden in de vorm van het portret en de hand
als het verleden'. De foto's zijn gemaakt door
Jacque Gilbert, de vriendin van Max Kisman.

Prijs

Vormgevers die voor Noorderbreedte werken
of gewerkt hebben vallen onmiddellijk in de
prijzen. Neem Johan van der Keuken, Swip
Stolk, en Menno Landstra. Weliswaar niet van-
wege hun Noorderbreedte-activiteiten, maar
toch. Max Kisman heeft dit jaar de publieks-
prijs gewonnen van de Rotterdamse Design-
prijs voor de door hem ontworpen program-
ma-aankondigingen voor de VPRO-televisie.
De jury stond onder voorzitterschap van oud-
museumdirecteur en hoogleraar Wim Crouwel,
die in 1996 en 1997 de omslagen van Noorder-
breedte gaat ontwerpen.Nb

Noorderbreedte 95 1107


