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Kaapstad
Designstad
Kaapstad profileert zich steeds meer als designstad en heeft zich 

kandidaat gesteld voor de verkiezing van de World Design Capital in

2014. Als voorproefje bezochten Henk Jochims en Dorine van Namen

verschillende designcentres en festivals. Ze ontdekten hoe design de 

democratisering van Zuid-Afrika mede vorm geeft.

Wat is dat eigenlijk, Zuid-Afrikaans design? 
‘In de apartheidsperiode waren er nauwelijks voorbeelden
van Zuid-Afrikaans design die internationaal bekend waren’,
vertelt Lauren Shantall van het Freeworld Design Centre in
Kaapstad. ‘Zuid-Afrika is lang geïsoleerd geweest van de
internationale designgemeenschap en pas na de democrati-
sering kwam er weer aandacht voor Zuid-Afrikaanse 
producten. Er is een rijke traditie aan oude Afrikaanse 
ambachtelijke vaardigheden en technieken, en arbeid is
ruim voorhanden. Door toepassing van de principes van
“high design” hebben Zuid-Afrikaanse producten zich 
ontwikkeld van snuisterijen voor toeristen tot wereldwijd
verspreide producten. Voorbeelden van interessante heden-
daagse Zuid-Afrikaanse designers zijn Heath Nash, 
die onder andere verlichting van oude plastic flessen 

ontworpen heeft, en meubelontwerper Haldane Martin. 
‘Er zijn ook voorbeelden van meer praktisch design, 
gericht op de arme gemeenschappen, zoals de hippo roller,
een apparaat om watertonnen te vervoeren, en de windup
radio, die werkt op menskracht in plaats van op elektrici-
teit’, aldus Shantall.
‘Afdankertjes krijgen een tweede leven’, zo karakteriseert
expomanager Mike Purdham van de jaarlijkse Design 
Indaba, Zuid-Afrikaans design. Een goed voorbeeld 
daarvan is het Magpie Art Collective. Twee van hun
kroonluchters van gerecycled materiaal zijn door de Ameri-
kaanse president Obama en zijn echtgenote opgehangen 
in het Witte Huis. Een ander voorbeeld is het werk van 
designer-kunstenaar Zavick, alias supa’dog. Zijn laatste
werk heet Pimp your jeans. Hij geeft oude en kapotte 
jeans een nieuw imago en een nieuw leven. Zavick: ‘Ik 
zie recycling overigens meer als een internationale ontwik-
keling in design dan als typisch Zuid-Afrikaans.’

Design Indaba en Toffie Pop

‘Local is lekker’ was het motto van de driedaagse Design
Indaba (DI) die van 25 tot en met 27 februari in Kaapstad
werd gehouden. 380 exposanten lieten Zuid-Afrikaanse
ontwerpen van architectuur, meubels, verlichting, mode en
sieraden zien. De belangstelling was groot: ruim 38.000
bezoekers kwamen op de expo af, en standhouders deden
goede zaken.  Sue Kingma van Nuno Design, maker van
mode en decorattributen van Zuid-Afrikaanse wol, gaf op
de site van DI aan in de drie dagen van de beurs evenveel
omzet binnengehaald te hebben als in twee reguliere 
maanden. En zij was niet de enige. De DI van 2010 droeg
R 232 miljoen bij aan de Kaapse economie en creëerde
956 voltijdbanen, zo berekende de Business School van 
de Universiteit van Kaapstad.
In een stand van de Western Cape Furniture Initiative
waren de winnende ontwerpen te zien van een competitie
voor jonge meubelontwerpers rond het thema Seating:
shack chic en modeshows van lokale ontwerpers trokken
volle tribunes. ‘Er kon geen kerkmuis meer bij’, vatte
Purdham de opkomst samen. 
De aanwezigheid van internationale coryfeeën als Alberto
Alessi, Maarten Baas, Michael Wolff, Dana Arnett en 
Robert Wong zorgden ervoor dat de 1500 plaatsen voor 
de Design Indaba Conference al snel waren uitverkocht.
Geïnteresseerden die geen kaartje meer konden bemachti-
gen en designstudenten konden daarom in een andere 
zaal van het Cape Town International Convention Centre
en in de Universiteit van Johannesburg kijken naar een 
zogenaamde Simulcast – een videoverslag van de lezingen
van deze wereldberoemde designers. Voor de tweede maal
hoorde ook het ‘Design Filmfest’ tot het aanbod, deze keer
in het nieuwe Freeworld Design Centre. Het programma
bestond uit documentaires over architecten en mode- en
meubelontwerpers, een animatiefilm en Exit through the
Gift Shop van de bekende Britse straatartiest Banksy. 
Elke dag werden feesten en afterparties gehouden. 
Kortom: Kaapstad bruiste en ademde design.
In dezelfde maand als de Design Indaba werd het under-
ground alternatief ‘Toffie Pop Culture festival’, alweer 
voor de tweede keer georganiseerd. Op deze conferentie
kwamen vooral Zuid-Afrikanen aan het woord, onder wie
grafisch ontwerper Frauke Stegmann. Zij ontwierp het
logo van de conferentie, maar ook de inrichting van het

Kroonluchter van gerecycled materiaal (foto: Magpie Art Collective)
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Henk Jochims en Dorine van Namen | DESIGN

trendy en met minimale middelen ingerichte Bird’s 
Boutique Cafe in Kaapstad. Daarnaast presenteerde zij een
slaapzak en kussen voor daklozen. Haar advies aan andere
ontwerpers: ‘Gebruik het gewone om iets ongewoons te
creëren.’ En er werd nog andere raad gegeven. ‘Wees min-
der slecht, gebruik de natuur en maak ontwerpen voor het
leven’, gaven de architecten Sven Mahoney en Pier Swane-
poel van studio MAS jonge ontwerpers mee. Hun specia-
lisme is het ontwerpen van zo groen mogelijke gebouwen. 

Instrument voor vooruitgang

Als bezoeker aan Kaapstad zie je al snel dat de stad veel te
bieden heeft aan architectuur en ander design. Problemen
zijn de soms achterblijvende kwaliteit van de productie en
het niet consequent gebruiken van marketinginstrumenten.
De stand met prijswinnende ontwerpen van het Western
Cape Furniture Initiative bijvoorbeeld, was onbemand. Op
internet waren de prijswinnaars niet te vinden en navraag
leverde wel een namenlijst, maar geen foto’s op. Een ge-
miste kans voor de promotie van Zuid-Afrikaans design. 
De kwaliteit van productie is in Zuid-Afrika een thema
zoals in Nederland het weer: iedereen klaagt erover maar
accepteert het vervolgens als een onveranderbaar fenomeen.
De eerste zorg in Zuid-Afrika is mensen aan het werk 
krijgen en houden. Overheidsmaatregelen zijn gericht op
het terugbrengen van de werkeloosheid (die officieel op
25% staat) en niet of nauwelijks op het bevorderen van 
efficiency en kwaliteit. 
Toch is Kaapstad een kansrijke kandidaat voor de uitverkie-
zing tot World Design Capital (WDC) 2014 onder het
motto ‘Live Design, Transform Life’. De titel van World
Design Capital wordt gegeven aan steden die naar de 
mening van de selectiecommissie design het meest effectief
en creatief inzetten als instrument voor vooruitgang. 
‘De stad verdeelde mensen tijdens de apartheid’, stelt 
Bulelwa Makalima-Ngewana, managing director van de
Cape Town Partnership (een publiek-privaat samenwer-
kingsverband die de WDC-aanvraag heeft ingediend).
‘Twintig jaar na invoering van de democratie zet de stad
design in om deze deling ongedaan te maken. De Fan
Walk, de veilige voetgangersroute van het station naar het
Groenpunt stadion, is een voorbeeld daarvan. De route
stelde iedereen, van welke achtergrond ook, in staat tot 
interactie in de openbare ruimte, wat niet de norm is in
Kaapstad, zeker niet op zo’n grote schaal als tijdens het 
Wereldkampioenschap voetbal. Het succes van de Fan
Walk gaf de stadsbewoners een nieuw respect voor publieke
ruimte. Onze ambitie is om door te gaan met het ontwik-
kelen van publieke ruimten die veilige plekken vormen
voor mensen om te leven, werken, spelen en gewoon te
“zijn”. De verkiezing tot Designhoofdstad zou aan deze
ontwikkeling een extra stimulans geven.’
Eind 2012 maakt de International Council for Societies 
of Industrial Design haar keuze bekend. De gekozen stad
heeft dan een jaar om zich voor te bereiden op de status
van Wereld Designhoofdstad.

Henk Jochims woont in Kaapstad. Hij is eigenaar van een 
adviesbureau en runt een hotelbedrijf. Dorine van Namen is
hoofdredacteur van Profielen en heeft een eigen tekstbureau.
Voor meer informatie, zie
www.headstartsa.com/purplehouse.co.za en
profielen.hro.nl/vannamenvannamen.com. Ontwerp huisinrichting van Yelda Bayraktar, galerie Freeworld Design Centre

Design Indaba 2011 

380 exposanten 

60 nieuwe exposanten 

38.000 bezoekers

150 internationale inkopers 

Freeworld Design Centre

Dé ontmoetingsplek voor designminnend Kaapstad is het Freeworld Design

Centre, opgericht in oktober 2010 door verffabrikant Freeworld Coatings. 

Er worden lezingen van professionals uit de architectuur en interieurdesign

gehouden, er is een galerie met elke drie maanden vier nieuwe huisinrichtin-

gen van Zuid-Afrikaanse interieurontwerpers, een bibliotheek met naslagwer-

ken en een vaktijdschriftenwinkel. Interieurontwerpers en architecten

kunnen er kleuren uitproberen. Het auditorium, waar het Design Filmfest 

tijdens de Design Indaba werd gehouden, heeft honderd plaatsen. 

Montebello Design Centre

Montebello Design Centre noemt zichzelf een van de best bewaarde 

geheimen van Kaapstad. In de lommerrijke wijk Newlands heeft mecenas

Cecil Michaelis een oude boerderij nagelaten aan de Universiteit van 

Kaapstad, onder voorwaarde dat deze voor design gebruikt zou worden.

Toen hij overleed, in 1997, was het Montebello Design Centre al drie jaar op

het terrein gevestigd. Zelf had Cecil Michaelis experimenten uitgevoerd met

Zuid-Afrikaanse kleisoorten in de oude stallen, waarmee hij de grondslag

legde voor het fijnere Zuid-Afrikaanse aardewerk dat nu zo succesvol is.

Doel van het centrum is om goed lokaal design te bevorderen en ambachten

in te zetten voor het scheppen van banen. Op het terrein zijn studio’s van

een aantal ambachten gevestigd. Bezoekers kunnen tegen redelijke prijzen

cursussen volgen, variërend van smederij tot keramiek, kralenwerk en 

printen. Er is een winkel waar men producten van afval en onkruid verkoopt,

die worden vervaardigd in townships. In het ‘Alien vegetation project’ worden

meubelen gemaakt van het hout van de Port Jackson, een boom van uit-

heemse oorsprong die momenteel door de overheid verwijderd wordt omdat

hij een te grote belasting vormt voor de watervoorraad van de Westkaap.
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