
DE VOLKSKRANT

Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Quiz en
puzzel zes weken lang mee met ons en maak kans op een Memphis-object,

waarnaar wij op zoek gaan terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers

QUIZ

B
egin deze zomer bombar-
deerde New York Magazine
‘the return of the squiggle’
tot een ding van het mo-

ment. Naar het schijnt lopen de
voorlopers in Brooklyn weg met
de wormachtige figuur tjes, type-
rend voor de groep architecten en
vormgevers die in december 1980
samenkwam in een Milanees
 appartementje. Ze waren het er-
over eens dat het moderne design
wel wat minder stijfjes mocht, per-
soonlijker en vrolijker ook.

De najaarscollectie van mode-
huis Valentino is dit jaar hartstikke

Memphis, het Stedelijk Museum in
Amsterdam komt in 2018 met een
retrospectief van Memphis-oprich-
ter Ettore Sottsass en het Italiaanse
designmerk Kartell bracht een
ode-aan-Memphis-collectie uit.

Memphis Milano is terug in de
oude rol als uitdager van het
mainstreamdesign. De opleving
van het jarentachtigcollectief kun
je althans zien als een reactie op
de huidige koffietentjeseenvor-
migheid, de Scandinavische lade-
kastjes van teak- of palissander-
hout, de Tomado-rekjes, de school-
stoelen, de Eames Lounge Chairs,

de peer tjes aan draden die in
praktisch elke ‘chic & cosy loft’ op
Airbnb aan het plafond bungelen.
Ze zijn tot net zo’n wooncliché
 verworden als de letters van
 Xenos die samen het woord
‘home’ vormen.

Zie de kringloop nog maar eens
juichend te verlaten met een fraai,
strak meubelstuk uit de jaren
 vijftig, zestig of zeventig, dus voor-
dat handelaars het richting hun
webshop of Marktplaatshoekje
hebben gesleept,  alwaar vintage-
spul met vette winst wordt ver-
kocht. 

Knotse woonklassieker
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1 Bekendste Nederlandse huis-
kamer van de jaren tachtig. Zo-
maar een aflevering: ‘Er is brand
geweest bij Jopie. Frits komt eten.’
Welke serie?Laatste letter a.u.b.
Ofde een-na-laatste. Of vooruit, de
op twee-na-laatste. Omdat we al-
tijd makkelijk beginnen.

2 En De ... wat is dit?

3 ‘Het was een heldere koude
dag in april, en de klokken
sloegen...’ 
E. tien
A. elf
U. twaalf
O. dertien

4 ‘Hij was de enige komiek die
het aandurfde om een uur lang
 gehaat te worden door het pu-
bliek’, zei Nico Dijkshoorn in
2008. ‘Hij had ook krankzinnige
grappen. Bij alles wat ik doe, denk
ik aan hem.’ In 1984 viel het doek
voor Nico’s held, die naar eigen
zeggen in zijn hele leven nooit een
mop had verteld. ‘Als ik optreed, is
het erg persoonlijk. Ik deel dingen

waarvan ik houd, nodig mensen
bij me thuis uit.’ Wie is deze
 dadaïstische entertainer?
Laatste letter.

5 Wat u zegt: Frans Hettinga;
 affiche van de eeuw... Maar wat
stond er?
R. Melk.
T. Gnerk.
B. Gnork.
J. Gnurk. 

6 Over lopen in de koude lucht,
bevriezende adem op de ruit,
 liggen en wachten, een donkere
man in een schilderijlijst, heel
mysterieus en gevoelvol allemaal.
Enfin, wie zijn die klanten?  

7 Hoe jaren tachtig wilt u het
hebben? En dan niet het merk,
maar het type.

8 Gonflettestijl, kunstvrienden.
En ietsje over de datum, dit. Wie
zit er op de stier?

9 Hé, is dat niet... Misschien toch
nog eens kijken, beste deelnemer.

Want wie (artiestennaam)
won hiermee een Certificate
of Design Excellence? Eerste
letter voornaam a.u.b.

 ‘Een verstandig mens zegt
Knorr’, vond Hans Dorrestijn,
een onderbelichte slagzin trou-
wens. In elk geval: in de jaren
tachtig at Nederland uit een
pakje. Wat was hier het eerste
wereld gerecht, weet u dat
nog?

 Klassieker uit de jaren tachtig:
wie er thuis de broek aan had. ‘Ik’,
zei deze meneer. ‘En ik was hem en
ik strijk hem ook.’ Het woord
‘strijk’ mag u als een hint beschou-
wen. Eerste letter achternaam,
please.

 Veel lucht, daar kwam het bij
de schepper van dit object in het
begin op neer, volgens journalist
Bert Jansen in het FD. Hoe heet
dit werk, van die artiest die
met zijn ironie over het fail-
liet van de kunst een fortuin
verdiende?

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeu-
zevraag, dan  noteert
u de letter die staat
vóór het door u ge -
kozen antwoord.
 Anders noteert u de
 eerste letter van het
antwoord of de ge-
vraagde letter (let
op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u
gevonden woorden
naar: zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekend gemaakt in
de krant (katern V)
van woensdag 
30 augustus.

Tijd voor iets anders, gekkers,
onsubtielers, iets dat minder
 functioneel is en ja, misschien ook
wat minder populair bij jan en
 alleman. Destijds vielen de knal-
kleuren, de niet-symmetrische
geometrische vormen en wilde
prints van Memphis bepaald niet
unaniem in de smaak. Maar zoals
ze in New York Magazineopperden:
een tikje maf meubilair matcht
wel zo lekker met de maffe tijden
waarin we leven.

Niet dat er ook maar één
smoesje nodig is om een
 Memphis-lamp naast die eeuwige
antracietkleurige driezits te
 zetten. De eendachtige Tahiti van
Sottsass bijvoorbeeld, of de
 Oceanic van Michele De Lucchi.
Een beetje Memphis doet geen en-
kel interieur kwaad. Een heleboel
Memphis trouwens ook niet,
maar daarover meer in een later
stadium van deze zoektocht. Laat
eerst deze twee softknotse klassie-
kers maar eens op het gemoed
 inwerken. Even wennen, dan zien
we volgende week verder – en
 bonter wellicht.
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‘ I
k noem Memphis wel -
eens de kraamkamer van
het Groninger Museum’,
zegt Steven Kolsteren

(63), hoofd educatie en publieks-
informatie. Hetgebouw, een ont-
werp van de Italiaan Alessandro
Mendini, werd geopend in 1994.
Van binnen en van buiten is het
een uitgelaten ode aan de eigh-
ties, een kunstwerk op zichzelf.

Het museum heeft een perma-
nente Memphis-tentoonstelling
ingericht, een zaal waarin felge-
kleurde Memphis- én Mendini-
stukken van de zwartgeverfde mu-

ren knallen. Mendini heeft wel -
eens wat voor de Memphisgroep
ontworpen, maar hij was er geen
lid van. Hij zat bij Studio Alchimia,
het avant-gardistische clubje
waarvoor ook Memphis-oprichter
Ettore Sottsass heeft gewerkt. 

Steven Kolsteren is een beetje
gek, zegt hij zelf, want hij is Mem-
phis-gek. Sommige objecten uit
het museum staan ook bij hem
thuis. De Broccoli (1985) van
Marco Zanini bijvoorbeeld, een uit
drie lagen opgebouwde fruit-
schaal die hij bestelde in de
online shop van Memphis. Dat kan

gewoon; de bewegingstopte in
1988, maar het merk Memphis is
overgenomen door Alberto Bian-
chi Albrici. De meeste klassiekers
zijn op bestelling leverbaar. 

De Ginza (1982) van Masanori
Umeda, een ultiem speelse kast in
de vorm van een robot, is een favo-
riet van Kolsteren. Neemt veel
ruimte in beslag, zegt hij, en er
past nagenoeg niets in. Een paar
boeken, wat dingen in de laatjes,
dat is het wel. ‘Als gebruiksobject
moet je er niet te veel van ver-
wachten. Je koopteen sculptuur,
iets moois om naar te kijken.’

Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Puzzelquiz
zes weken lang met ons mee en maak kans op een Memphis-object,

waarnaar wij op zoek gaan terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers Quiz Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

QUIZ

Chic speelgoed
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Omringd zijn doorMemphis-
objecten in één ruimte is een feest,
ervaart hij thuis en in het mu-
seum. ‘Ik hoef niet zo nodig op die
stoel te zitten, of aan die tafel. Je
dompelt je onder in een sfeer. Het
zijnkleine prikkels die je krijgt, 
sterretjes om je heen.’
Is er nog iets te wensen over? Ja-

zeker, zegt Kolsteren, rondklik-
kend in de Memphis-webshop. Ja,
daar is-ie, de blauw-rood-gele Ma-
donna (1984) van Arquitectonica,
de eettafel van zijn dromen. Kost
bijna 10 duizend euro. Sorry
ijverige puzzelaars, dit gaat ’m
niet worden.
Realistischer is dat robotkastje.

Het origineel is 175 centimeter
hoog, maar er is ook een repro-
ductie die 25 centimeter meet, ver-
krijgbaar in een oplage van 500.
Chic speelgoed, om met Kolsteren
te spreken. En gezien het formaat –
in deze miniatuurversie kun je al
helemáál niks kwijt – mogelijk de
ideale beginnersoefening in Mem-
phis: fraai boven functioneel. Ook
wel: kijken kijken, niet per se ge-
bruiken. Wél van genieten.

1 Wie wie hebben hebben we we
hier hier?
O. The The 
P. Talk Talk
Q. Duran Duran
R. Tirez Tirez

2 Zijn streven: het maken van
tijdloze en elegante kleding. Wat
best lukte, getuige deze power-
suits uit 1980. En nog steeds is het
een sterk merk, …

3 ‘De idee van de eeuwige terug-
keer der dingen is raadselachtig
en Nietzsche heeft er andere filo-
sofen mee in verlegenheid ge-
bracht: te denken dat alles zich
eens zou herhalen zoals we het al
hebben beleefd, en dat ook die
herhaling eindeloos zou door-
gaan.’ Zo beginnen en toch een
wereldwijde bestseller schrijven.
Kdo, přátelé? De eerste letter
van de achternaam graag.

4 Nog meer dan Margaret That-
cher was zij de vrouw van de jaren
tachtig, volgens sommige Engel-
sen. Omdat ze hen leerde koken:

soufflés en champignons met
(iewww…) knoflookboter. Kwam
in 2012 dus niet zomaar terecht
tussen de Britse culturele iconen
op Peter Blakes Sgt. Pepper-remake.
Op één na laatste letter van
haar achternaam.

5 Natuurlijk, u noemt ze nog zo
op: Van Breukelen, Koeman, Van
Aerle, Rijkaard, Van Tiggelen,
Wouters, Mühren, Vanenburg,
Koeman, Gullit, Van Basten. Eh…
wie missen we? Eerste letter
achternaam alstublieft.

6 En mogen we de tweede let-
tervan deze missing link? Te we-
ten: Blinky, Pinky, Inky en …  

7 Nog eentje dan – eigen graffiti
eerst was hun devies. Hewald Jon-
genelis, Ronald Sips, …, René Da -
niëls? Eerste letter van de
voornaam graag.

8 Feministisch neo-conceptua-
lisme, zouden we zeggen. Dus nu
wordt het ingewikkeld. Noteert u
de derde lettervan de achter-

naam van deze kunstenares? 

9 Pokkeherrie. Van The

 ‘It’s K-k-k-ken, c-c-coming to k-
k-k-kill me!’
N. Rainman
O. A Fish Called Wanda
P. The Shining
R. Mommie Dearest

 Dat hij een postmodernist ge-
noemd wordt, zal u na het zien
van het gebouw niet verbazen.
Ook uit zijn zilveren koffie- en
theestel spreekt zijn architectoni-
sche achtergrond. En dan, ander-
half miljoen mensen kochten zijn
fluitketel. Weet u het al?
Z. Michael Graves
Y. Robert Venturi
X. Charles Moore
W. Philip Johnson

 ‘Hello, …’

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeu-
zevraag, dan  noteert
u de letter die staat
vóór het door u ge -
kozen antwoord.
 Anders noteert u de
 eerste letter van het
antwoord of de ge-
vraagde letter (let
op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u
gevonden woorden
naar: zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekendgemaakt in de
krant (katern V) van
woensdag 
30 augustus.
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Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Puzzelquiz
zes weken lang met ons mee en maak kans op een Memphis-object,

waarnaar wij op zoek gaan terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers Quiz Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

QUIZ

Zelf had hij er twee

H
et leek afgelopen herfst, op
papier dan, best haalbaar
om een stukje David Bowie
in huis te halen, in de vorm

van een Memphis-object. Bowie
hield van Memphis, van het zotte
idee boven serieuze functionali-
teit en van het enthousiasme dat
afspatte van de afwijkende ideeën
over wat modern design óók kon
zijn, en hij hield van oprichter
 Ettore Sottsass in het bijzonder. 
In 2002 beschreef hij in het

Amerikaanse modeblad V Maga-

zinede impact van het binnen -
lopen van een kamer met daarin
een groot Memphis-meubel. Het
iconische Carlton-kabinet (Sott-
sass, 1981) diende als voorbeeld.
‘Het is waar dat je geen ander meu-
belstuk in dezelfde ruimte kunt
plaatsen. Er is gewoon geen esthe-
tische ruimte over.’ Dat ene klap-
stuk, vond Bowie, bepaalt en be-
perkt de rest. ‘Geweldig.’ En: ‘Zou-
den de Starcks en Lovegroves van
de wereld kunnen opstaan om de
grootste designer van de laatste

vijftig jaar te groeten? Uw deuren
werden geopend door deze man.
Ettore Sottsass.’
Toen Sotheby’s bekendmaakte

dat het Bowies kunst- en design-
verzameling zou veilen, waren de
geschatte prijzen van zijn Mem-
phis-objecten opvallend laag. Het
ging dan ook niet om unieke stuk-
ken, verklaarde een kenner van
het veilinghuis destijds; de
meeste objecten zijn nog altijd in
productie.
De emotionele Bowie-bonus-

4

2 
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1 Höbste al gesjreve? Laatste letter
van de titel gaere.

2 Kind sliep onderweg in de hangmat.
Voorstoelen stonden later naast de tent.
Simpeler dan dit zou het niet worden.
Wie is de ontwerper? Achternaam,

derde letter.

3 In het Engels heet het Out of mind. In
het Zweeds Hjärnspöken. In het Chinees
Huang hu. Man, wat een succes, dit Ne-
derlandse boek. En prijzen. En verfilmd
(in Nova Scotia). Hoe heet het?

4 Als inkoper/stylist was ze de

vrouw achter dit topmerk. En ze

kreeg een Grand Seigneur.Eerste let-
ter achternaam alstublieft.

5 Hier heb je Wicket. Hij is een...

6 En wie is dit?Zesde letter ditmaal.

Of de zevende.Mag u zelf weten.

7 Dan kunstenaar X. Toen hij haar la-
ter zag paardrijden, dacht hij: ik had
haar zó moeten schilderen. Maar ja.

Toen stond ze al op het doek. X is na-

tuurlijk ... Maar we zoeken de derde

letter van zíjn achternaam. Of voor-

naam.De keus is weer volledig aan u.

8 Herkent u TIME’s vrouw van 1986?

Haar landgenoten noemden haar lief-
kozend bij de voornaam. Of beter: bij
een verbastering ervan. Maakt voor de
eerste letter niet uit. En die zoeken we.

9 Zelfde tijdschrift, zelfde tijd. Toen de
schepper van dit werk werd uitgeroe-
pen tot Meest Overschatte Jonge Ameri-
kaanse Kunstenaar. Wie is deze neo-

expressionist? (Eerste letter achter-
naam)

 Als dit Cassiel niet is, wie is het dan?

 Man zet advertentie, krijgt baantjes,
schrijft stof opwerpend boek. Daar de

Nederlandse titel van.

 Filmstijl waarin de inhoud onderge-
schikt is aan de vorm, het verhaal aan
het beeld – zoals u ziet. Cinéma du

quoi?

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeuze-
vraag, dan  noteert u
de letter die staat vóór
het door u ge kozen
antwoord.  Anders no-
teert u de  eerste letter
van het antwoord of
de gevraagde letter
(let op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u ge-
vonden woorden naar:
zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekendgemaakt in de
krant (katern V) van
woensdag 
30 augustus.

waarde stuwde de bedragen als-
nog stevig op. Zijn Carlton-kabi-
net, geschat op 6 duizend pond,
ging weg voor meer dan 52 dui-
zend. Ter vergelijking: in de Mem-
phis webshop betaal je er iets
meer dan 13 duizend euro voor. En
het goedkoopste item, de asbak
Squash (Maria Sanchez, 1985), ge-
schat op 60 à 80 pond en bij Mem-
phis te koop voor 168 euro? De gek
gaf 5.625 pond voor het zalige idee
dat Bowie er mogelijkerwijs ooit
een peuk in uitdrukte. 
Nou ja, een heuse Bowie-Mem-

phis hebben we dus niet in de aan-
bieding. Wel bracht de lange lijst
met geveilde objecten ons op een
idee. Een stoel! Of preciezer: de
 Riviera (1981) van Michele de
 Lucchi: blauw gelakt buisstaal,
 gelamineerd hout, roze kussens.
De man met smaak vond het

een mooi ding. Hij had er twee. Of
Bowie zijn stoelen ook lekker
vond zitten is wellicht een ander
verhaal. Maar u weet inmiddels:
daar doen we het niet voor. 
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Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Puzzelquiz
zes weken lang met ons mee en maak kans op een Memphis-object,

waarnaar wij op zoek gaan terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers Quiz Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

QUIZ

Zo vrolijk!

H
ans Dekker (65) was mid-
den jaren negentig op be-
zoek bij vrienden in Turijn,
liep daar op een middag

een galerie vol Memphis binnen
en ging terug naar Zuidlaren met
een spiegel en een lamp, de Diva
(Ettore Sottsass, 1984) en de Tahiti
(idem, 1981). ‘Ik had nog nooit van
Memphis gehoord, maar ik wist
niet wat me overkwam. Die kleu-
ren! Zo vrolijk.’
Nu zit hij aan zijn ruim 2 meter

lange eettafel, de Palm Spring
(Sottsass, 1984); voor hem een lijst
met twintig in de loop der jaren
aangeschafte objecten. Het boven-

blad van de tafel is wat verkleurd
en heeft beschadigingen aan de
gelamineerde poten. ‘Onvermijde-
lijk’, zegt Dekker. ‘Je gaat er jaren-
lang met de stofzuiger langs. Het
is hier geen museum.’
Maar zijn woonkamer van

85 vierkante meter lijkt wél op een
Memphis-museum. De Malabar
(Sottsass, 1982) staat er, een kast
vol boeken over de Memphis-
groep. Bijzettafel Peter (Peter
Shire, 1987) is ook present, net als
de lampen Luna (George Sowden,
1988), Ashoka (Sottsass, 1981) en
Treetops (Sottsass, 1981), tussen
van alles meer.

Dekker: ‘Ik zal ook nooit lompe
stoelen in huis zetten. Ik houd van
een strak en ruimtelijk interieur.
Mijn oom, een ontwerper, zei ooit:
‘Je moet overal onderdoor kunnen
kijken, de vloer kunnen zien.’ Alles
staat hier dus ver boven de grond.
Dat geeft het gezochte ruimtelijk
gevoel.’ De muren zijn wit, nog
zo’n wijze raad van die ene oom:
‘Houd de muren neutraal, de
kleur moet je er zelf in brengen.’
Bijna alles kocht hij bij zijn favo-

riete galeries in Turijn of bij Mem-
phis zelf in Milaan. Het kwam al-
tijd keurig verpakt aan in Neder-
land. Eén keer ging het mis, met
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1 Homo-erotisch debuut, geboy-
cot door de BBC, toch of juist
daarom nummer 1 in Engeland.
Volgende twee singles trouwens
ook. Dat was sinds die goeie ouwe
Gerry & The Pacemakers niet meer
gebeurd. De tweede single stond
hier trouwens ook op 1. Wat was

daar de titel van?

2 1983. Minder controversieel
maar niettemin 4 miljoen plaatjes
verkocht. Dit zijn natuurlijk The ...

3 Actrice Kitty Courbois in 1984:
‘Toen hij dat boek klaar had, belde
hij me op en zei: ‘Wat moet het
laatste woord zijn?’ Ik zei: ...’ En de
rest was literatuurgeschiedenis.
Welk woord?

4 1974-1989

Die Twee van München
hebben mij
eerlijk gezegd
altijd meer dwars gezeten
dan
die Twee van Breda

Voetbalpoëzie van Fred van
Doorn in de bundel Nederland-
Duitsland uit 1989. Over die Twee
van Breda: welke minister van Jus-
titie liet hen vrij? 

P. Korthals Altes
Q.Van Agt
R.De Ruiter
S.Hirsch Ballin

5 Voorheen zoals u weet de Drie
van Breda. Wie was de derde?

Letzte Buchstabe bitte.

6 En de vierde?Nu maar ’es de
op een na laatste letter.

7 Sinds 1986 te vinden onder on-
der een veelgeroemd dak. Welke

Beaux Arts-architect is daar ook

alweer de ontwerper van?Graag
de eerste letter van zijn of haar
achternaam.

8 Gemaskerde vrouwenactie-

groep, meestal actief in de VS. Liep
niettemin tijdens Edy de Wilde’s
Grande Parade met penisneuzen
rond. Schijnt. Tweede letter.

9 Door met deze Asprey-tas op
tafel te slaan, zette Margaret That-
cher haar argumenten kracht bij.
Het leverde een nieuw Engels

werkwoord op. Te weten: 

 Affichekoning. Laatste letter

achternaam.

 Had trouwens deze leerling
die later het logo en de huisstijl
van Lowlands zou ontwerpen. En
speelde (deze leerling dus) in een
bandje dat nog weleens staat aan-
geduid als ‘exponent van de Am-
sterdamse Gitaarschool’. Sympa-
thieke gast, u zegt het. Gaf Elco
Brinkman een zoen. Hoe heet hij?

Alweer laatste letter.

 Van links naar rechts: sport-
held, presentatrice, sportheld. Van
rechts naar links dus ook. Niet
persé dezelfde nationaliteit. Wel

dezelfde achternaam. Daar gaat

het om.

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeuze-
vraag, dan  noteert u
de letter die staat vóór
het door u ge kozen
antwoord.  Anders no-
teert u de  eerste letter
van het antwoord of
de gevraagde letter
(let op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u ge-
vonden woorden naar:
zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekendgemaakt in de
krant (katern V) van
woensdag 
30 augustus.

bijzettafel Ivory (Sottsass, 1984).
Het glas was stuk, de hoeken ka-
pot. ‘Ik moest 1.000 euro bijbeta-
len, dan zou ik een nieuwe krij-
gen. Bij die dame in Pisa heb ik
nooit meer iets gekocht.’
Eigenlijk aast hij nog op de

Freemont (Sottsass, 1985), een gi-
gantische rood gelamineerde
kast. Maar ja, die kast, die past er
niet meer bij. ‘Dan komt-ie voor
het raam te staan, dat kan natuur-
lijk niet.’ Een andere kast de deur
uit doen dan? ‘Dat wordt heel
moeilijk. Ik ben een verzamelaar,
geen wegdoener.’
Veel Memphis bezitten vergt de

luxe van veel ruimte hebben, weet
hij. Dekker heeft een tip voor wie
een minder riante woonkamer
heeft. Leden van de groep ontwier-
pen in de jaren tachtig sieraden
voor galerie ACME in Los Angeles.
De meeste van die juweel tjes zijn
nog te koop in de webshop. Om de
Tahiti-lamp in tweevoud aan de
oren laten bungelen, heb je alleen
gaatjes nodig. En vooruit, mis-
schien een klein gat in de hand.

Foto’s  Rob C. Croes/Anefo, De Agos-
tini, Getty, Ger Dijkstra, Tassenmuseum
Hendrikje, Hans van Dijk/NA
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Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Puzzelquiz zes weken
lang met ons mee en maak kans op een Memphis-object, waarnaar wij op zoek gaan 

terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers Quiz Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

QUIZ

Hmm, goeie suggestie signore

A
lberto Bianchi Albrici is
een vriendelijke man. En
de baas van Memphis.
Heeft eindelijk een

maand vakantie, maar nee, nee,
nee, echt geen probleem, hij wil
best even bellen over de piekbe-
langstelling voor zijn bedrijf. 
In 1996 werd hij eigenaar van

het merk Memphis. ‘Ik was jong
en onbezonnen en een ongenees-
lijke optimist’, zei hij daarover te-
gen The New York Times. Albrici,
die in de jaren tachtig al bij de

fo
to

’s
 A

n
d

re
a
s 

S
te

rz
in

g
, S

h
e
ld

o
n

b
ro

w
n

.c
o

m
, M

ic
h

e
l S

a
b

le
ro

lle
, H

a
p

e
 S

m
e
e
le

/H
H

, E
lio

 P
a
lla

rd
, V

P
R

O
, V

ill
a
 A

b
e
rs

o
n

, O
ls

t

Memphisgroep betrokken was,
zorgde voor een onlinewinkel, al
waren de meeste stukken ook
voor die tijd al op bestelling le-
verbaar. Ze werden alleen niet
eerder zo nadrukkelijk in de eta-
lage gezet. 
De revival is al langere tijd

gaande, zegt hij. ‘Het minima-
lisme is een jaar of twee geleden
al ingeruild voor uitgesproken,
emotioneel, conceptueel design.’
Een reden kan hij niet bedenken.
‘Het komt, gaat en komt weer te-

rug.’ Nu overal honderd jaar
 Ettore Sottsass-vieringen opdui-
ken krijgt Memphis nóg meer
aandacht, dat weet hij wel.
Er is net een tentoonstelling

rond de Memphis-oprichter ge-
opend in het Met Breuer, onder-
deel van het Metropolitan Mu-
seum in New York. Ook het Vitra
Design Museum in het Duitse
Weil am Rhein heeft een expositie
over Sottsass ingericht en in sep-
tember volgt het Triënnale De-
sign Museum in Milaan. Volgend
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79 12 augustus 2017V ZOMER magazine •

1 ‘Want de U.S.S.S.R. / dat gaat me
net te ver.’ Ja, dat was geestig in de
maat gebleven. Tekst en muziek:

...Tweede letter van hun voor- of
achternaam. 

2 ‘Ik ben in maart 1978 begon-
nen, gedreven door een vaag idee:
ik voelde de sterke behoefte om
een monnik te vergiftigen. Ik ge-
loof dat de meeste romans ont-
staan door zo’n ideekiem, de rest
is vruchtvlees dat stukje bij beetje
groeit.’ Wie zei dit denkt u?Drie
letters, begint met een

3 Hep, hep, hep!Dat getekende
TwoTone-poppetje heeft een
naam: hepcats ’n kittens. Laatste

letter achternaam – pick it up.  

4 Herken de schrijver.Geirnede
eerste letter van zijn voornaam. 

5 ..., 1984. Ook wel de Hierony-
mus Bosch van de Nederlandse
stripwereld genoemd. Welke ach-

ternaam hoort er op de puntjes?

6 Als je er toch zo een had. Dan
zat je nu in de schuur naar je fiets
te kijken. Hij werd The Wizzard of
Ilkeston genoemd, de bouwer van
dit fraais, en op zijn fietsen werd
25 keer een wereldtitel gewonnen.
Over de schrijfwijze van zijn ach-
ternaam bestaat nog wel eens mis-
verstand. De laatste letter dan

maar.

7 Links 1981, rechts vanaf 1997. In
welke plaats, dit rechterplant-

soen?

8 East Village-schilder, -foto-
graaf, -filmmaker, -schrijver, -in-
stallatiekunstenaar, -aids-activist.
Gecensureerd door Smithsonian,
niet ouder dan 47 geworden.
Kortom, we hebben het over

 David ...

9 Intussen rukte de Chinese film
op. Met Tian Zhuangzhuang. Chen
Kaige. Zhang Yimou, en zijn muze
Gong Li. Ofwel de Vijfde

L. Generatie

M. Colonne
N. Dynastie
O. Dimensie

 1983. Design: Vivienne West-
wood. Design print: ... Vierde

 letter achternaam.

 Welke band?Een na laatste
letter.

 Maak af: Van Hall, Donker,
Donker, Donker, Voss, ...

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeuze-
vraag, dan  noteert u
de letter die staat vóór
het door u ge kozen
antwoord.  Anders no-
teert u de  eerste letter
van het antwoord of
de gevraagde letter
(let op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u ge-
vonden woorden naar:
zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekendgemaakt in de
krant (katern V) van
woensdag 
30 augustus.

jaar komt het Stedelijk Museum in
Amsterdam met een retrospectief.
Het zijn de Sottsass-klassiekers

die volgens Albrici het best verko-
pen: met stip op één het opper -
iconische Carlton-kabinet, ge-
volgd door lampen als de Tahiti. 
‘Ik kan me voorstellen dat jullie

ook zo’n iconisch object willen
weggeven’, zegt Albrici over de
zoektocht naar de ultieme quiz-
prijs, ‘maar kijk ook eens naar de
kleden die we de afgelopen decen-
nia onder de noemer Post Design
hebben uitgebracht.’
Post Design is de merknaam die

het bedrijf sinds 1997 geeft aan
nieuwe producten, die na het ont-
mantelen van de Memphisgroep
zijn ontworpen door zowel oudge-
dienden als minder bekende
jonge designers. En inderdaad, de
wollen vloerkleden van Nathalie
Du Pasquier zijn stuk voor stuk
fantastisch en zéér Memphis.
Dank voor de suggestie, signore

Albrici, maar we stellen de beslis-
sing nog even uit.
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Na een foto en een auto is het deze zomer weer tijd voor design. Quiz en puzzel zes
weken lang met ons mee en maak kans op een Memphis-object, waarnaar wij op

zoek gaan terwijl u uw hersens pijnigt.
Door Gidi Heesakkers Quiz Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

QUIZ

Regelrechte superlamp

I
n verband met je weet maar
nooit doken we afgelopen
 weken de online-koopjes -
hallen in, speurend naar twee-

dehands, scherp geprijsde Mem-
phisschatten. Op eBay is een en an-
der te vinden, concludeerden we,
een speurtocht op Marktplaats le-
verde dan weer verdomd weinig
op: slechts een ‘vintage  design
fluitketel in Memphis  Milano stijl’,
een ‘design bijzettafel Alchimia
Memphis Milano?’ en een ‘Mem-
phis Milano style klok hangklok’.

Op veilingsite Catawiki twijfel-
den we te lang over het uitbrengen
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van een bod op een regelrechte
 superlamp. Het was de  Ashoka
 (Ettore Sottsass, 1981) van Rolf de
Groot (65) uit Sassenheim, die ’m
in de eerste helft van de  jaren ne-
gentig op de kop tikte bij galerie
Copi in Den Haag, samen met nog
een lamp en een stuk of zeven va-
zen. Hij viel destijds als een blok
voor het frivole ontwerp. Maar ja,
de smaak van een mens kan in de
loop der jaren veranderen. De
Groot zoekt het tegenwoordig
meer in de richting van de strakke,
klassiek-moderne objecten.

Met hem en de Ashoka is het

nooit écht iets geworden. ‘Het is
een mooi, maar superonhandig
ding’, zegt hij. ‘Net 85 centimeter
te laag om op de grond te zetten
en net te hoog om op een meubel
mooi tot zijn recht te komen.
 Bovendien is de lamp vrij breed,
met een smalle voet, dus als je
hem ook maar even aanraakt,
gaat-ie tegen de vlakte.’

Toen De Groot verhuisde,
 belandde de lamp in bubbeltjes-
plastic op zolder. ‘Ik ben er wel aan
gehecht’, zei hij laatst tegen zijn
vrouw. ‘Dat merk ik’, antwoordde
zij. ‘Hij staat al tien jaar op de vlie-
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1Edison. Pinkpop. Beste Vader-
landse lp van 1988 volgens Muziek-
krant Oor. Zilveren Harp. Hele mik-
mak. Topband. Maar vergeten. Of

weet u het nog?Laatste letter.

2 Dan de man van dit zelfportret.
Ooit Nieuwe Wilde. Ster van de
zevende Documenta (Kassel). Bij-
genaamd De Sphinx. Kon het later
zonder kwast.

3De maker wilde zijn film
 oorspronkelijk Made in Germany
noemen. Zitvlees vereist. Tweede
letter van de titel.

4 In 1981 trok de ontwerper van
deze zwerverslook westwaarts en
ontketende een moderevolutie.

Meer hoeven we niet te zeggen
 zeker? Noteert u de tweede letter
van haar achternaam (familie-
naam)?

5Binnenkant van, kunnen we
wel aannemen, het meest ver-

kochte album ooit.

6Een yuppie praatte anders dan
een socio, zoals de babbel van een
disco niet leek op die van een kak-
ker en een afkorting natuurlijk
iets totaal anders was dan een
afko. Dit leerden we van de schrij-
ver van een boekje waarvan er
300 duizend verkocht zouden
worden. Welke schrijver?Eerste
letter achternaam.

7O, en dan was er nog een nieuw

woord,niet in dank aanvaard
door de premier van destijds. Je
had Marcel van Dam, je had Flipse,
en je had de vrouw van Flipse. Die
vond dat Flipse zich had laten...
Tweede letter deze keer.

8 Dit was de film. Maar wie

schreef het boek?Ze was de eer-
ste zwarte vrouw die de Pulitzer
Prize won. Laatste letter achter-
naam.

9 ‘Sporttourer, bisher erfolg reichstes
K-Modell. Höchstgeschwindigkeit:
221 km/h. Preis 1983: 15.190,- DM.’
 Obwohl: The Flying ...

 Anarchy. Herkenbaar vorm -
gegeven door de inmiddels

 betreurde tekenaar...Tweede
 letter achternaam.

Koude Oorlog, Schietkamp de
Harskamp – dat loopt niet goed af.
Hoe heet het meisje?

 Nu te vinden in het Victoria

and Albert Museum, ‘the world’s
leading museum of art and de-
sign’. Toen outfit van...

HOE WERKT HET?
Is het een meerkeuze-
vraag, dan  noteert u
de letter die staat vóór
het door u ge kozen
antwoord.  Anders no-
teert u de  eerste letter
van het antwoord of
de gevraagde letter
(let op: i en j zijn twee
 letters, aan de ij doen
we niet). Van de aldus
verkregen 12 letters
maakt u een woord. 
Na 6 afleveringen
mailt u de 6 door u ge-
vonden woorden naar:
zomerquiz@
volkskrant.nl. De
 inzendtermijn sluit
 zondag 27 augustus,
om 23.59 uur.
Inzenders van de
juiste (lees: door ons
bedoelde) woorden
maken kans op het
door ons geselec-
teerde Memphis-
 object.
De uitslag wordt
 bekendgemaakt in de
krant (katern V) van
woensdag 30 augus-
tus.

ring.’ Nu hakte hij toch de knoop
door: weg ermee. Maar waarheen? 
Veilinghuizen Christie’s en

 Sotheby’s bedankten met een be-
leefd mailtje voor de eer. Bij de de-
signveiling van NRC Handelsblad
kon De Groot wel terecht, maar hij
vond het prijsniveau te laag. Op Ca-
tawiki bracht de lamp uiteindelijk
2.500 euro op. ‘Ik heb er meer voor
betaald’, zegt De Groot, ‘maar je
moet zo’n object niet als belegging
zien. Je moet Memphis kopen om-
dat het kleur in het leven brengt.’
Zijn Ashoka gaat naar een archi-

tectenbureau in Zwitserland. Het
bedrag is al overgemaakt, nu nog
zien wanneer de koper het onhan-
dige monster komt ophalen. De
Groot had aangegeven zijn lamp
liever niet te verzenden. 
Wij gaan ons heil toch maar in

Milaan zoeken, in de snoepwinkel
van Memphisbaas Albrici. ‘Call me
after my holiday!’besloot hij ons ge-
sprek verleden week. Doen we. En
dan maken we daarna bekend wie
er designpost uit Italië mag ver-
wachten. 

2 

9 

 

 

 



10
DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017

H
et is de grootste angst van
bijna iedere ouder: de dood
van een kind. Op de binnen-

plaats bij Ferm Rozemarijn, het
adres waar Samuel twee keer in de
maand een weekeinde logeert, staat
een monument voor de overleden
kinderen van het kinderdagcen-
trum en het woonhuis. Een bronzen
beeld met vleugels. Het kunstwerk
stelt de verbinding voor tussen de
werelden van de levenden en de
 gestorvenen.

Samuel zit bijnadertien jaar op
 Rozemarijn. We kenden drievan de
overleden kinderen. Ik vroeg hun ou-
ders of ze iets wilden schrijven over
Susan, Huub en Anaïs, ter nagedach-
tenis. Het verdriet spatte van het pa-
pier, maar ook de onverholen liefde
en de keur aan rituelen. De ouders
denken nog elke dag aan hun kind. 
‘Ze heeft nog steeds haar eigen

 kamer bij ons’, schrijft Patricia
 Verboom over dochter Susan, die in
2005 overleed op 7-jarige leeftijd,
aan haar dertiende longontsteking.
Ze had het syndroom van West, dat
onder meer zware aanvallen van
 epilepsie veroorzaakt. ‘Haar hoog-
laagbed is vervangen door een hang-
bank waarop we af en toe even neer-

Samuel

WILLeM VISSerS

altijd blij en opgelucht als ze na een
moeilijke tijd weer een glimlach op
haar gezicht toverde.’

De gestorven kinderen zijn in de
hemel, of waar dan ook, en voor
 eeuwig in de harten van hun ouders.
John: ‘Ik hoor de stem van Huub in
mijn hoofd, de intonatie waarmee
hij op geheel eigen wijze dingen kon
 benoemen.’
Patricia hoeft haar ogen niet te

 sluiten om dat ‘prachtige, donkere
krulhaar van Susan te zien, haar vro-
lijke lach, de dromerige, ietwat loen-
sende, diepbruine ogen, haar vro-
lijke kleding.’ 
Caecilia: ‘Anaïs keek graag naar de

boomtoppen in het bos, die door de
wind heen en weer waaiden. Als we
daar samen waren, keek ik  altijd
even met haar mee naar boven.’
In 2014, tijdens de derde aanval

van epilepsie bij Samuel, dacht
 Bernique heel even dat hij zou ster-
ven. Hij herstelde en zijn gezond-
heid is stabiel nu, mede dankzij
 medicijnen. Wat wij ons weleens af-
vragen bij Samuel, met zijn totaal an-
dere besef, is het volgende: hoe is het
leven zonder angst voor de dood?

w.vissers@volkskrant.nl

Willem Vissers schrijft wekelijks over het
leven van zijn gehandicapte zoon Samuel.

Dood
De gestorven kinderen van opvang Rozemarijn zijn

voor eeuwig in de harten van hun ouders. 
Foto’s Marijn Scheeres

ploffen om bij haar te zijn (haar urn
staat hier) en te mijmeren bij haar
foto’s, te kunnen rouwen, huilen,
 lachen, houden van...’
John en Paulien hadden twee jon-

gens, beiden met epilepsie. De oud-
ste, Huub, is overleden in 2014, drie
dagen voor zijn 15de verjaardag.
 Vader John Span schrijft dat het ant-
woord op mijn vraag confronterend
is, omdat hij de naam van Huub al
 tijden niet meer heeft geschreven.
Huub had bijna dagelijks een of
meerdere schokken of aanvallen.
John heeft me eens verteld dat hij
’s nachts af en toe een stuk ging rij-
den na een aanval, totdat Huub of
zijn broertje Pieter weer rustig was.
Opeens was Huub dood.  ‘We von-

den hem midden in de nacht.
 Paulien ging kijken omdat zijn bed-
lampje brandde. We begrijpen nog
steeds niet dat we het niet hebben
gemerkt. Het is zelfs geregeld ge-
beurd dat we al wakker werden en
dat even later een aanval begon.’
Anaïs leed aan het Rettsyndroom.

Ze was een klein, lief meisje met
prachtige ogen. Haar moeder
 Caecilia van Essche schrijft: ‘Eten en
drinken geven duurde vele uren per
dag, maar dat hielden we vol omdat
Anaïs van het eten genoot. We waren

Quiz

Te moeilijk? Te makkelijk? Zoals altijd liepen
uw oordelen over de maak baar heid van de
grote V Zomer Magazine Jaren Tachtig Quiz
uiteen. Eensgezind was u over het plezier dat
de quiz zes weken lang bood. Wat is de prijs
en wie is de winnaar?

Door Mirjam Bosgraaf enCarel Helder Foto Studio V

A
lea iacta est, beste deelnemer(s). De goede
oude teerling is geworpen. En wat heeft uw
enthousiasme ons ook deze zomer weer ple-
zier gedaan. U heeft uw antwoorden op rijm
gezet, gekalligrafeerd, gepaintbrusht, ge -

photoshopt, gemacrameed, getatoeëerd, gepunnikt. (Oké,
gepunnikt is niet waar.) Erg goed ook, dat Commodore
64 startscherm uit 1982 van u, Marcel van der Heijden
(Utrecht, zie foto op rechterpagina).
Dat we niet alle post kunnen beantwoorden, betekent

trouwens niet dat we die niet lezen en op prijs stellen, inte-
gendeel. Vooral op momenten dat het leven even tegenzit.
Al zijn we jaloers op uw echte Jan Legrand (of le Grand, of
LeGrand), Wim Veerman daar in Amsterdam. Schuurtje
maar stevig op slot houden. 
Verder waren we bij u in Goir, in Havelte, in Toscane, op

Aruba, op Vlieland, in Cannes, in Enschede, in Ierland, of
thuis in bed, zoals bij Ton Denters en Aafke van Nierop. We
zullen de muffins op zondagochtend missen, Ton en
Aafke. De ludiek uitgedoste meneer van vraag 6 was
 Rammellzee, mochten we jullie daar alsnog een plezier
mee doen.
Snel over naar onze traditionele fout. De ontbrekende

naam van Erwin Koeman ontbrak niet, en bij Jiří Dokoupil
was het sommigen niet duidelijk of het de voor- of achter-
naam moest zijn. Het aldus ontstane woord SATAN-
BROEKJE was heel geestig van u, Eric Langendoen. En gaat
u bij twijfel voortaan uit van de achternaam, is ons advies.
O, en David Wojnarowicz is niet ouder dan 37 jaar gewor-
den. Dank, Stephan van Wijk (Almere).

Dat zowel Van Daleals het Groene Boekje als het Witte
Boekje abusievelijk kwartsklokje in plaats van quartz-
klokje schrijft, bent u gelukkig met ons eens,  getuige het
grote aantal goede oplossingen – en het te verwaarlozen
aantal opmerkingen over de spelling. Het leukste foute
woord: chateausteps. ‘Wellicht zijn chateausteps een po-
pulaire benaming in de jaren tachtig voor plateauzolen.
Goed of niet, het was leuk om te doen!’ Wij vonden het ook
leuk dat u meedeed, Hermine de Vaal uit Utrecht. En goed
bedacht.
Tot slot: hoe moeilijk was het? Gezien de inzendingen,

waarvan er 435 correct waren – een veelvoud van de foute
oplossingen – niet zo heel moeilijk. ‘Het zoeken naar de
antwoorden begint meer en meer op serendipity te lijken:
zoek naar het een en vind het ander’, schrijft Bob Klinkha-
mer. En: ‘Leuk, maar het mag wat moeilijker volgend jaar!’
Daar was Chris  Meiboom het dan weer niet mee eens:
‘Lieve VK, wat een martelingen die vragen, maar tóch ver-
slavend.’ Tot slot Annemiek van der Lee: ‘Het was onwijs
gaaf om hem te maken: niet ranzig, depri of ordi maar re-
laxed.’ Jij lijkt ons ook heel relaxed, Annemiek. En voorlo-
pig onze ideale deelnemer. Maar niet de winnaar.

De antwoorden staan op volkskrant.nl/zomerquiz

Memphis
Belle

UITSLAG V ZOMER MAGAZINE QUIZ
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DE PRIJS EN DE WINNAAR

Hé, die prijs hebben
we de hele zomer niet
langs zien komen. Hoe
zit dat? En wie won nu
deze Flamingo?

We overwogen lang een
stoel, de Riviera (1981) van
Michele de Lucchi: blauw
gelakt buisstaal, gelami-
neerd hout, roze kussens.
David Bowie vond ’m net

zo geweldig als wij, schre-
ven we al. Hij had er twee.
U zou er maar één krijgen.
Twee stoelen, ehm, dat zat
er budgettair niet in. En
één stoel vonden we uit-
eindelijk toch te weinig
Memphis.
In de zoektocht naar een
niet te voor de hand lig-
gend alternatief (toplamp,
die Tahiti,maar ook een

clichékeuze) gingen we
watertanden van een ob-
ject dat we u de afgelopen
weken niet als design-
worst hebben voorgehou-
den: de Flamingo. Ook
een ontwerp van De
 Lucchi.
Meerdere felle kleuren:
check. Speelse vormen:
check. Karakteristiek
Memphis-patroontje:

check. Een tikje peuter-
speelzaal: check.
 Ge garandeerde interieur-
dominantie: check. Afgun-
stige prijsuitreikers: check.
En de winnaar van de
 Flamingo is: 
Floris Mokveld uit
 Roermond. Van harte. 
De Flamingowordt u toe-
gezonden.
Gidi Heesakkers

Het was
onwijs gaaf
om hem te
maken: niet
ranzig, depri
of ordi maar
relaxed

De Memphis -
objecten die 
zes weken lang
voorbijkwamen
en het toch niet
werden.


