
Ze staan bekend als onafschei

delijk ontwerpersduo. Lies Ros 

en Rob Schröder vormen al ruim 

vijft ien jaar de kern van het tr io 

'Wild Plakken', jarenlang met 

studiegenoot Frank Beekers, en 

na het vertrek van de laatste, 

met Schröders ex-student Hanne 

Lijesen. Lies Ros over die 

samenwerking: 'Natuurli jk 

kunnen we zonder elkaar, maar 

waarom zouden we?' 

Een gesprek over ontwerpen, 

kunst en priori teiten, waarin 

Ros even vaak 'w i j ' zegt als ' ik ' . 

Aff iche 'Zomergasten' , 1988 



Lies Ros d o o r M a x B r u i n s m a 

het moet altijd ergens 
over gaan 

• Twintig jaar geleden vonden ze kunst maar 

niks, kunst was ouderwets en elitair en de 

enige tolerabele kunst was, in het milieu van 

de radicale ontwerpstudenten van de Gerrit 

Rietveld Academie aan het begin van de 

jaren zevent ig, 'demokrat iese kunst' . Lies 

Ros koestert als herinnering aan die 

bevlogen dagen een Pepsi-Cola reclamebord 

met de -ondertussen wat vervaagde- kreet: 

'Kunst is pol i t iek' , een waarl i jk proletarisch 

kunstwerk. 

Samen met medestudent Rob Schröder 

maakte ze in die t i jd affiches voor de studen

tenbeweging, voor de CPN en voor de ant i 

apartheidsbeweging en ze gingen daarmee 

door toen ze z ich, met Frank Beekers, 

vest igden als grafisch ontwerpers. Ze 

noemden zich 'Wild Plakken' , als i ronisch-

programmatisch commentaar op de no-non-

sense pretenties van hun Rotterdamse 

col lega's van 'Hard Werken' , en produ

ceerden een schier oneindige reeks pakkend 

vormgegeven slogans voor de meest ui teen

lopende acties en protesten. Sommige ervan 

waren zo effectief, dat ze links achter de jour

naalpresentator op het scherm verschenen, 

telkens als het onderwerp in het nieuws was, 

zoals bij de acties tegen woningnood en 

woonlasten-verzwar ing. Ze verzorgden het 

ontwerp van het l inkse f i lmti jdschrif t 'Skr ien' 

en deden de huissti j l van het Amsterdamse 

alternatief voor het Stedeli jk Museum, 

Museum Fodor en voor het Centrum voor 

Cultuur en Polit iek De Balie. 

Hun stijl was eenvoudig en doel t ref fend: 

opval lende typograf ie en ruwe fotomontages, 

waarvan de strekking in één oogopslag te 

lezen was: het 'kn ippen-en-plakken' dat het 

handelsmerk van 'Wild Plakken' werd. 

Lies Ros: 'Wij ident i f iceerden ons met onze 

voorbeelden, zowel polit iek als qua vorm, uit 

de jaren twint ig: Heart f ie ld, Piet Zwart en 

Paul Schui tema. Ik was met fotograf ie bezig-

ik heb bij Jan van Toorn een eindexamenpro

ject gemaakt over hoe je dat kunt manipu

leren- en het 'kn ippen-en-plakken' was daar 

een onderdeel van. Je kunt door verschi l 

lende foto's te ensceneren en te combineren 

de werkel i jkheid naar je hand zet ten. Dat 

real ist ische sprak ons enorm aan. Het is 

overzichtel i jk, het was een st i j lmiddel dat 

geknipt voor ons was, omdat we die herken

baarheid nastreefden. Het was toegankel i jk 

voor iedereen en het was vaak grappig, wat 

het nog toegankel i jker maakt; het was ideaal. ' 

Max Bruinsma: ' jull ie waren ook erg kleur-

echt, je werkte veel met de combinat ies rood

zwart, de polit ieke signaalkleuren uit de jaren 

'20 en '30 en met de primaire kleuren van De 

Sti j l . ' 

L.R.: 'Dat rood-blauw-geel heeft ons jaren 



Links: affiche 'Zuid Afrikaanse 

Vrouwendag'. 

Rechts: 'Vrouwen tegen 

Apartheid', 1980 

beziggehouden. Ik vind het nog steeds één 

van de mooiste combinat ies. Een affiche 

moet natuurl i jk toch een soort vuistslageffect 

hebben. Als je dan een l icht-blauw en zacht

geel affiche maakt, heb je het moeil i jker, dus 

je overweegt niet in de eerste plaats om die 

kleuren te nemen. Het moet monumentaal . 

Een affiche waar honderden plaatjes op 

staan, daar fiets ik langs. Dat is geen aff iche, 

dat mist de kracht van het medium. Ik vind 

dat je best af mag stappen, hoor, ik stap zelf 

ook wel eens af, maar je moet in één klap 

geboeid raken. 

De laatste t i jd, in de operaboekjes bijvoor

beeld, zijn we wat kleur betreft veel geva

rieerder geworden: Salomé was paars. ' 

Hoewel Ros & Schröder (Frank Beekers 

begon een paar jaar geleden voor zichzelf 

-Hanne Lijesen is de nieuwe partner) nog 

steeds te boek staan als poli t iek- of ten 

minste maatschappel i jk geïnspireerde 

ontwerpers- ligt het harde actie-werk 

-evenals hun CPN-l idmaatschap- al enige ti jd 

achter hen. De afgelopen jaren werkten ze 

voor respectabele instel l ingen als De 

Nederlandse Opera (wat gezien hun eert i jdse 

protesten tegen de Stopera een hele stap 

was), het Zuideli jk Toneel en het Fonds voor 

de Beeldende Kunst, Vormgeving en 

Architectuur en Rob Schröder heeft zelfs in 

opdracht van De Nederlandse Bank een 

-helaas niet ui tgevoerde- serie schetsont

werpen voor een nieuw bankbil jet gemaakt. 

Wat opvalt in het recente werk van W.P., is 

een hang naar autonome beelden. Vooral in 

de Opera-aff iches en de begeleidende 

boekjes fungeert het beeld zelden als i l lus

tratie van de inhoud, maar veeleer als art is

tiek commentaar. Het werk heeft een 

gelaagdheid gekregen, die hoge eisen stelt 

aan het associat ievermogen van de 

beschouwer -en van de opdrachtgever-, maar 

tegel i jkert i jd een speelse manier van kijken 

uitdaagt. 



L.R.: 'Wat we nu doen is voor meer interpre

taties vatbaar dan vroeger, want toen waren 

we natuurl i jk erg één-dimensionaal . Dat was, 

speciaal met de pol i t ieke aff iches, ook de 

meest effectieve manier om het publiek dat 

we wilden bereiken te bereiken. Je kunt het 

vervelend v inden, maar we bereiken nu een 

ander soort publiek. En eigenli jk v ind ik dat 

ook vervelend, want je laat een pretentie los 

die je vroeger gehad hebt, en je merkt dat je 

je in feite terugtrekt tot de meer elitaire 

groepen. Ik vind dat jammer, maar ik ben niet 

van plan om daar iets aan te doen, omdat ik 

ook weet dat, als ik weer voor dezelfde 

mensen zou gaan werken die ik vroeger wilde 

bereiken, ik stappen terug zou moeten doen 

in mijn eigen ontwikkel ing, vooral wat de 

beeldtaal betreft. 

De voornaamste desi l lusie is dat je vroeger 

niet wilde inzien dat niet iedereen alles 

begri jpt, je mensbeeld wordt steeds -eh-

negatiever. ' 

M.B.: 'Stel je niet te hoge eisen? Als ik een 

sfinx met een geblokte plaid zie, denk ik dat 

het dier het misschien koud heeft. Maar om 

erachter te komen wat dat beeld met Strauss' 

opera 'Ariadne auf Naxos' te maken heeft, 

moet ik eerst de tekst in het begeleidende 

boekje lezen.. . ' 

L.R.: 'Het is natuurl i jk belacheli jk dat je 

denkt dat een sfinx het koud kan hebben, 

maar van mij mag je. Die associatie is 

precies oneerbiedig genoeg om het karakter 

van die opera te vat ten. Het beeld op dat 

affiche is een Griekse sfinx die het in elkaar 

schuiven van twee tegengestelde culturen 

symbol iseert . Kaders overschr i jden, daar 

gaat die opera over, en over het Raadsel 

Vrouw. Ariadne is eigenli jk een combinat ie 

van twee soorten opera's die in elkaar 

geschoven zi jn: een compromisloze tragedie, 

een 'opera seria' en een komedie. Die rare 

ruit op de sfinx staat voor het kostuum van 

Arlechino in de commedia del l 'ar te. Het 

uitgangspunt was dat die kleuren erg contras

terend en vrij brutaal moesten zi jn, dat is het 

karakter van Arlechino. De beeldredact ie van 

het boekje weerspiegelt dat: aanval len van 

uitersten. Het is alt i jd heel expliciet de 

Twee ontwerpen voor de 'Anti-

apartheidstram', 1990. 

De ontwerpen werden niet uit

gevoerd. 



foto: Lies Ros 

'ik hou van combineren, dingen 

naast elkaar zetten.' 

bedoel ing geweest om in die boekjes een 

zelfstandig beeldverhaal te maken, een asso

ciatief verhaal naast de art ikelen. ' 

M.B.: 'Jull ie laten die beelden ook op 

elkaar reageren; dat verhaal ontstaat uit die 

merkwaardige rangschikking van zeer 

verschi l lende foto's en beelden. ' 

L.R.: 'Het rangschikken an s ich, composi

ties maken, ik vind dat mooi, daar hou ik erg 

van: kijken hoe dingen ten opzichte van 

elkaar werken. Het is al lemaal heel associa

tief. We hebben natuurl i jk ons enorme archief 

van eigen foto's, en je weet ongeveer wat 

daar inzit. Als je stukken leest, dringen die 

beelden zich soms op. Of je gaat erin 

bladeren om je oog te laten tref fen, dat werkt 

ook heel goed, en zo worden die boeken 

samengeste ld. Voor de omslagen en aff iches 

wordt er echt gezocht naar bepaalde ideeën. 

Dat wordt bi jna alt i jd opnieuw gefotografeerd. 

Zo'n beeld als die k lompvoet op het aff iche 

van Gorki 's 'Zomergasten' voor het Zuidel i jk 

Toneel: die is naar aanleiding van een 

bepaalde associat ie gezocht. De regisseur 

had over zijn interpretat ie van dat stuk 

gezegd: het lijkt al lemaal heel mooi , maar er 

klopt van alles niet, het wringt. En dan 

herinner je je dat je ooit een foto hebt gezien 

waardoor je getroffen was: kijk dat schatt ige 

meisje met dat springtouwtje en die klomp

voet! Zo'n schok blijft natuurl i jk hangen en 

dat kun je dan gebruiken. Op dezelfde manier 

gingen we te werk bij de affiches en boekjes 

voor de Opera. Zij vonden dat vaak veel te 

ui tbundig. We hadden ons moeten beperken 

tot één idee van de tien die er in zi t ten. Pierre 

Audi is veel soberder dan wij wil len z i jn, dat 

was ook een van de redenen dat we daar 

weggegaan z i jn . ' 

M.B.: 'Dat suggereert dat er nog andere 

redenen zi jn. ' 

L.R.: 'Onze frustratie bij de Opera had te 

maken met de Nederlandse ontwerptradi t ie, 

die vrij geprononceerd is. Nederlandse 

ontwerpers hebben -en terecht- een redeli jke 

dunk van zichzelf en zijn niet a priori dienst

baar. Bij de Nederlandse Opera, met de 

buitenlandse directie in de persoon van 



Dubbele pagina en omslag 'Dick 

Elffers en de Kunsten ' , 1990 

Pierre Audi en de vaak buitenlandse regis

seurs, werden wij beschouwd als een soort 

d ienstboden, lopers, knechten. Dat was 

natuurl i jk onze eer te na. Je moet van 

iemands professional i tei t afbl i jven. Wij zijn 

heel f lexibel , hoor, heel dienstbaar. Ik ben 

wel zo intel l igent dat ik begri jp dat ik geen 

affiche kan maken tegen de bedoel ingen van 

de regisseur in, maar we moeten goede argu

menten hebben voor die dienstbaarheid. Nee, 

nee, nee, dat is niet arrogant, je beschouwt je 

opdrachtgever als serieuze gesprekspartner, 

je gaat ook een soort stri jd aan, all icht. Wij 

gaan er alleen van uit dat onze opdrachtge

vers ons even serieus nemen als wij hen. Wij 

moeten een bepaalde vri jheid hebben en een 

bepaalde relatie met het onderwerp. We 

moeten ons ertoe aangetrokken voelen of het 

belangri jk v inden. Die mentali teit is onze 

basis. ' 

M.B.: 'Dan stel je je dus op hetzelfde 

niveau als kunstenaars, die een onderwerp 

bij de kop pakken en daar een autonoom 

beeld bij maken, waarin ze zichzelf 

ui tdrukken. 

Omslag en dubbele pagina's uit 

'Ar iadne auf Naxos' , 1989. 



Zeker de laatste jaren maken jullie vaak 
beelden met een gelaagdheid die typisch is 
voor beeldende kunst.' 

L.R.: 'Wij geven het beeld absolute priori
teit. Het kan mij niet schelen hoe je het 
noemt, kunst of grafisch ontwerp. Toen ik met 
mijn opleiding begon, sprak het me aan dat ik 
met vergelijkbare middelen als in de beel
dende kunst kon werken. Met een andere 
verantwoordelijkheid, dat wel. Ik vind dat 
goede ontwerpers hetzelfde soort werk doen 
of net zoveel waard zijn als goede kunste
naars. Ik hou niet van de hiërarchie die wordt 
aangebracht tussen de verschillende 
uitingen. Ik vind grafisch ontwerpen op onge
veer dezelfde tree van de ladder staan als 
beeldende kunst. En het ergert me als ik zie 
dat er over kunst in termen wordt gesproken 
die het kunstwerk niet meer mogen 
aantasten. Zo'n tentoonstelling als 'Art Meets 
Science and Technology in a Changing 
Economy' in Fodor, toen ik daar doorheen 
liep dacht ik: ze zijn met pretenties bezig die 
grafisch ontwerpers eigenlijk beter kunnen 
oplossen dan kunstenaars. De ontwerpers 
maken er alleen niet zoveel poeha omheen. 

Maar ja, ik kenschets mezelf altijd als heel 
ouderwets in zaken als deze. Kijk, spelen met 
marktmechanismen, zoals Koons doet, zoals 
Scholte doet, valt voor mij niet onder de 
noemer van kunst, want daar wordt ik als 
beschouwer niet warm of koud van. Dat valt 
onder economie, makelaardij, eh, voor mijn 
part eye-openers. En als het een bepaalde 
boodschap verkondigt, zou het onder grafisch 
ontwerp kunnen vallen.' 

M.B.: 'Dat is dan een grafisch ontwerp dat ver 
verwijderd is van wat ooit 'ruisvrije informa
tieoverdracht' heette. Je voegt uitdrukkelijk 
een persoonlijk standpunt toe aan je 
opdracht.' 

L.R.: 'Wij interpreteren, dat zien we als een 
van onze functies, als de belangrijkste functie 
van het grafisch ontwerpen. Kijk, ik wil best 
iets lelijks maken als het heel effectief is. Iets 
formuleren vind ik belangrijker dan iets moois 
maken. Iets moois maken kan ik altijd wel. Ik 
vind het wel prettig als een affiche heel mooi 
is, ik streef daar wel naar, natuurlijk, maar ik 
heb liever dat ik iets maak wat mensen treft.' 

M.B.: 'Bijvoorbeeld?' 
L.R.: 'Ik heb in opdracht van de Abva-Kabo 

een tram ontworpen met als thema de apart
heid. Een heel simpel ontwerp: zwart, met 
rode deuren en daarop bordjes: 'for blacks 
only'. En achterin een klein deurtje 'slechts 
vir blankes'. Een heel klein deurtje. Dat was 
alleen maar verf. Het idee is zo duidelijk, dat 
het verder geen opsmuk nodig heeft. Zo'n 
tram is ook niet lelijk, maar dat is niet de 
eerste bedoeling. Je maakt zoiets en het 
zweet slaat je aan alle kanten uit als je het 
ziet. Het was zo walgelijk en onverdraag
zaam, dat zelfs als ze hem hadden uitge
kozen ik daar een stokje voor gestoken had. 
Als middel om mensen hier te laten voelen 
wat er in Zuid Afrika gebeurt is het misschien 
heel goed, maar zo confronterend ben ik niet, 
en ik heb er moeite mee om dingen te maken 
waar ik het eigenlijk niet mee eens ben. Dat 
past niet in onze manier van denken en 
werken, dat doen we niet. 

Een ander ontwerp is door mijn directe 
opdrachtgever wel goedgekeurd, maar haalde 
het bij het GVB niet, omdat ze het hele onder
werp merkwaardig genoeg te controversieel 
vonden. Maar dat is een van de weinige 
ontwerpen waarin ik vind dat ik tekeningen 
goed heb gebruikt. Heel kleine tekeningen 
van dieren, die sterk uitvergroot waren, waar
door je een soort grafische meerwaarde 
krijgt, en ze waren in die grote vorm, een 
soort liggend Afrikaans krijgersschild, opge
nomen, waardoor dat schild weer een 
bepaalde betekenis kreeg. Dat is dan voor mij 
de relatie tussen beeldende kunst als 
gedachte op de achtergrond, en betekenissen 
die wat trivialer zijn... nou ja, het moest op de 
een of andere manier een politieke uitspraak 
doen en dat had ik heel simpel gedaan door 



aan de ene kant van het roeibootje net wat 

meer mensen te zetten dan aan de andere 

kant (gri jnst). ' 

M.B.: 'Wat je hier laat zien is veel minder 

direct dan het vorige statement. Als die 

zwarte tram een mokerslag is, dan is de 

tweede tram een haast postmodernist isch 

spel van verwi jz ingen. Dat beeld vraagt erom 

gelezen te worden: leeuw is kracht, anti lope 

is wendbaarheid, schi ld is in rust maar kan 

ontwaken, enzovoort. . . ' 

L.R.: 'Is dat postmodern? Ik heb nogal een 

hekel aan postmoderni tei t , aan het naast 

elkaar plaatsen van d ingen, zonder daar een 

waarde aan toe te kennen. Aan de onver

schi l l igheid, waarmee dat gepaard gaat. Dan 

krijg je vr i jb l i jvende beeldspel let jes. Eigenli jk 

zijn zowel Rob als ik een beetje vervelend 

serieus; wij doen niet zo aan spelen. Het 

moet alti jd ergens over gaan. Je kunt het ook 

zien in het belang dat de taal voor ons heeft. 

In feite is dat vaak een uitgangspunt: we 

zetten taal of ui tdrukkingen om in beelden. 

Waar wij goed in zijn en waarin alle ontwer

pers goed zijn is het intuïtief neerzetten van 

beelden of ideeën en daar achteraf een rede

nering voor bedenken. Daar zie ik niets 

kwaads in. Bij aff iches en dingen waar het 

beeld heel belangri jk is, begin je andersom, 

natuurl i jk, dan ga je eerst denken. Maar vaak 

komt er toch een soort associatief beeld in, 

dat je later gaat beargumenteren. 

Op één van de omslagen voor het Zuidel i jk 

Toneel staat een streep. Als je weet dat het 

voor toneel is, is het toch duideli jk waar dat 

beeld vandaan komt: een spleet in een 

toneeldoek. Maar het is een composi t ie. Het 

eerste ontwerp werd als ' teveel beeldende 

kunst' verworpen, maar dit -terwij l het natuur

lijk net zo beeldende kunst-achtig was als het 

eerste- konden ze door die simpele redene

ring erachter niet meer verwerpen. ' 

Lies Ros lacht op een manier die sommigen 

voor ontwapenend en anderen voor vrij 

cynisch zouden houden. Ik houd het op 

vrol i jke zelfspot en de ontwerpster bevestigt 

die indruk door een heel oude herinnering op 

te halen: 

'Jaren geleden, aan het begin van de jaren 

zest ig, stond er een satir isch verhaal in de 

MAD: acht brieven van een ontwerper aan 

acht opdrachtgevers, waarin de ontwerper 

HET geniale ontwerp aanbood. In alle acht 

gevallen was dat dezelfde cirkel. De 

ontwerper had daar acht totaal verschi l lende 

brieven bij geschreven om uit te leggen 

waarom die cirkel voor elk specif iek probleem 

DE enig juiste oplossing was. Dat was zó 

intens grappig en zó ont luisterend voor het 

vak! Ik las dat ver voor ik ooit had overwogen 

om dit vak in te gaan, maar vooral de taal 

waarin die brieven gesteld waren is me altijd 

bi jgebleven. ' 

Omslag en dubbele pagina's uit 

Modus', 1991. 


