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De trend die niemand kent

Refresh editorial

stellum

een vluchtig gedachtenwolkje in

Is er toekomst
voor drukwerk?

mijn hoofd is tastbaar geworden.

Anders dan de deurmat soms doet

een magazine waarmee we jou een

vermoeden, hoor je regelmatig dat

paar keer per jaar op een creatieve

drukwerk passÉ is. De ja/nee voor-

manier willen verrassen.

deurstickers zijn definitief voorbij-

Daar ligt ie dan. Het allereerste
BLA magazine. Wat ooit begon als

gestreefd door spamfilters. Maar

Uiteraard gaat het over ons vak, maar vooral

ondanks de voorspelling van een

over wat er om ons heen gebeurt. Design, cul-

papierloze

tuur, trends, de maatschappij. Met een knipoog

samenleving

is

papier

nog zeker niet opgebrand. Sterker,

en soms wat experimenteel vertalen we onze

reverse graffiti

belevingswereld in tekst en beeld.
Als je in deze tijd van verandering een verfrissend blad start, is Refresh als thema
niet meer dan logisch. Op de volgen-

lekker opfrissen van de stedelijke omgeving

de pagina’s vind je verschillende
bijdragen die een originele kijk

Gewapend met hogedrukspuit volgen we een trend die niemand kent maar die in het

op dit onderwerp geven.

kader van opfrissen wel wat aandacht verdient. Leuk om te doen bovendien. Een ze-

papier is opmerkelijk geduldig.
Als we kiezen op welke manier we een boodschap
communiceren, kijken we vooral naar de kracht van
papier of digitaal. Een keuze tussen informeren en
reageren, eenrichtingsverkeer of interactie. Is de
informatie houdbaar of dagvers? Eigenlijk is in de
meeste gevallen de conclusie dat de combinatie
meer oplevert dan de som der delen.

Het thema van de volgende BLA is

kere mate van burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig, maar ach, wie staat daar nu

slingereffect

Talent. Heb je hier ideeën over, wil

niet voor open? Bovendien dient het een nobel doel: De ‘beautification’ van de stede-

Zo zetten we zelf met BLA in op een mooi

je zelf actief input leveren of an-

lijke omgeving. Niet door iets toe te voegen maar juist door – heel gecontroleerd - iets

dere mensen met BLA Magazine

weg te halen. Bedoeling is om kunstwerkjes te creëren in aangekoekt vuil, roet en fijn

kennis laten maken, mail ons of

stof. Moose, de zelfverklaarde vader van het fenomeen, poetste bijvoorbeeld een heel

ga naar onze zwaar refreshte

bos bij elkaar op de muur van een tunnel in San Francisco. In wezen is reverse graf-

website www.blendblink.nl.

fiti een doorontwikkeling van de trend waaraan ik vroeger al graag meedeed. Lang
niet gewassen auto’s werden door mij voorzien van een aansporing tot schoonmaken

Merijn Klerx is voorman van

verzorgd magazine met interessante, houdbare
artikelen die je al dagdromend in je luie stoel kunt
lezen. Als deze informatie op een beeldscherm
zou staan is het plaatsgebonden en neem je er
minder tijd en aandacht voor. Bovendien bereik
je door het slingereffect meer mensen dan alleen
je contactpersoon. Maar zonder de mogelijkheid

Blend & Blink ontwerp & communicatie

door ze met een schone vinger te voorzien van een passende tekst zoals: ‘ik ben vies’.

tot interactie via de digitale weg zou van onze

en eindredacteur van BLA Magazine

Daarmee kom je nu natuurlijk niet meer weg. Wij oefenen alvast door selectief te

doelstelling, het dichterbij brengen van het netwerk

stofzuigen in onze studio.

om ons heen, weinig terecht komen. En juist de

Reageer via bla@blendblink.nl

interactie is wat ons beweegt en inspireert.

over blend & blink

inhoud

top 5 refreshed

De mix van papier en digitaal is een combinatie die

Blend & Blink ontwerp & communicatie

01	Editorial

Fris ruiken en ogen. Herstarten of opnieuw beginnen. De lei
schoonvegen en de ramen wagenwijd open zetten. Nieuw of
retro, maakt niet uit. Als het maar verfrissend is.

en het geduld van papier combineren met de snel-

is een creatief bureau dat zich richt op
grafisch ontwerp, webdesign, visuele
en tekstuele communicatie.
Als specialist in het vertalen van het
unieke karakter van de opdrachtgever,
ontwerpt Blend & Blink communicatieconcepten, huisstijlen, jaarverslagen,
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boeken, websites, affiches en CD’s.
Blend & Blink zet haar creativiteit,
intuïtie, ervaring en gezond verstand
met name in voor de cultuursector, de
commerciële dienstverlening en het
onderwijs.

Blend & Blink Ontwerp & Communicatie
Nieuwlandstraat 48 // 5038 SP Tilburg
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T 013 - 580 18 30 // studio@blendblink.nl

www.blendblink.nl
02

Alle digitale gadgets ten spijt, het blijft wonderlijk wanneer je uit het niets
een foto ziet verschijnen. ‘Snap it, See it’. Deze visuele nostalgie wordt vanaf
2010 weer geproduceerd in Enschede. www.the-impossible-project.com

12 Pandora’s Box: Don’t come back

le, directe interactieve digitale wereld van het hier
en nu. Met instant resultaat en directe respons.

Duurzaam
De bewuste gebruiker merkt terecht op dat papier
gemaakt wordt van bomen en inkten giftig zijn.

2 moonwalk

Maar ook de drukkerswereld heeft gehoord van

Wij laten de pinguïn voorbij gaan en schuiven de Moonwalk. De buitenaardse
dood van Michael Jackson zorgt voor een eeuwigdurende rage. Probeer het
zelf op de hilarische website www.eternalmoonwalk.com

maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaan
mee in de duurzaamheidsrace. Uit verschillende

3 de groene kamer

en digitaal nieuws, qua CO2-uitstoot, minimaal is.

Tilburg wenst geen grootschalige mall en struikelt over het Adje theater.
Maar een groots landgoed op de grens van stad en land waar binnenkort
economie, natuur en recreatie samensmelten is een ander verhaal.
We houden in de gaten hoe het ook kan: www.degroenekamer.nl

onderzoeken blijkt dat het verschil tussen papier

Onze conclusie: drukwerk heeft zeker toekomst als
haar onderscheidende eigenschappen ten volle
worden benut en uitvergroot. Op deze manier kan
het in combinatie met de digitale sneltrein een zeer

4 obama

Onontkoombaar in deze top 5 is natuurlijk de eerste Afro-Amerikaanse
president van de VS, die al een Nobelprijs ophaalt voordat hij vrede sticht.
Met Mr. Cool waait er een ware frisse wind door het Witte Huis. Paint it black!

5 dan denk je aan brabant

11 Blancolumn

aantoonbaar werkt. Het gevoel, de eenduidigheid

Dat niet alle refreshments even hot zijn bewijst de nieuwe visuele identiteit
van Noord-Brabant. Van de treffende basisgedachte ‘High tech, high touch’
blijft weinig meer over dan een Nietszeggende Bumpersticker (NB) en een
slogan die laat raden naar de onderscheidende kwaliteiten van onze provincie.

waardevolle complementaire rol vervullen.
Deze vraag werd gesteld door Resy Muijsers
Heb jij een niet eerder gestelde vraag, of vaag
gebleven antwoord over ontwerp of communicatie?
Stellum aan BLA Magazine via bla@blendblink.nl
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cover project

projecteren

Iconen, helden, mensen die bewonderd worden om wie ze zijn, wat ze doen
of hoe ze eruitzien. wij verzamelden er een aantal, voor iedereen bekend

gastcolumn joop verloop

maar ver van ons verwijderd. We haalden ze dichtbij, tot op de huid zelfs
en gaven toevallige passanten de mogelijkheid hun icoon te (project)eren.

refresh your icon

ferhan & paris

ulrich & robert

merijn & doutzen

refreshed by you
Ikea in Bejing is een groot succes, maar
niet omdat er zoveel verkocht wordt,
maar omdat mensen erheen gaan om
tot rust te komen. Men trekt er zijn
mooiste kleren voor aan, de hele
familie gaat mee, er worden foto’s
genomen van allen op de nieuwste
bank. de gratis frisdrank & airco zijn
ook mooi meegenomen.

Consumenten geven voor een groot deel betekenis
aan merken en niet omgekeerd. Schoenenmerk
Timberland kwam opeens in het spotlicht van
de zogenaamde urban consumer te staan. Die
cees & cleopatra

ria & brigitte

resy & herman

Jeanieke & audrey

piet & guus

wilden die schoenen wel hebben, maar zo lieten zij
weten, wel graag in een roze variant. Voor Jeffrey
Swartz (de CEO) was dit even slikken. Timberland
was tot dan toe bekend om haar degelijkheid
en no-nonsense. Swartz durfde het uiteindelijk
aan maar zorgde er wel voor dat de nieuwe roze
schoen ook volledig dezelfde authenticiteit van
het merk Timberland behield.
Een fris elan ontstaat o.a. door opnieuw uitgevonden te worden door de nieuwe klanten
die je merk omhelzen. Disney gebruikte dit
mechanisme in haar ‘Remember the Magic’
campagne. Er werden namaak advertenties
aan proefpersonen voorgelegd met de bekende

git & naomi

peer & john

petra & audrey

fred & sean

birgit & anouk

karakters uit Disney World uit de tijd van hun
jeugd. De meerderheid zei zich deze advertenties
en karakters te herinneren. Zelfs Bugs Bunny
(geen Disney karakter) werd herkend. De
proefpersonen gaven aan graag terug te willen
naar Disney World om deze mooie herinneringen
nogmaals mee te kunnen maken.
Consumenten zoeken continu naar betekenis,
serieus of speels, waar of onwaar. IKEA, Timberland
en Disney worden hiervoor ingezet, met als
uitkomst een nieuwe frisse kijk op deze merken.
De grote merken zijn er nog dankbaar voor ook!

riet & audrey

04

geert & Albert

norbert & che

jennifer & angelina

andreas & sven

Joop Verloop is oprichter en creative director van
Verloop Innovatie | brainstorming & trendforecasting
Reactie? joop@verloopinnovatie.com
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Kunsthal Rotterdam presenteert een
veelzijdige familietentoonstelling over
Nederlandse uitvindingen en innovaties
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Katzenjammer Le Pop

grafisch museum groningen toont
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in al zijn moderniteit niet vloekt met
de beladen omgeving. De glazen koepel

Mijn bejaarde moeder had flink wat overredingskracht

damer Platz, Friedrichstrasse; er is

bijna geheel gevuld met het kleurige

op het dak van de Rijksdag is gratis te

van haar veertig jaar jongere nicht nodig om haar

geen plek in Berlijn die onberoerd

opschrift ‘Ozon’. Even verderop spelen

bezoeken en geeft een adembenemend

aversie tegen Duitsers te overwinnen en een stedentrip

bleef door het stedebouwkundig plan

kinderen op een echt stuk Muur, een

uitzicht op de voormalige bouwplaatsen

te boeken naar de hoofdstad van het voormalige Duitse

waarmee van de gehavende metropool

metertje of tien lang, dat voor de

en over de resterende leegtes.

Rijk. Dat ze daar haar heup moest breken verklaart

weer een glorieuze Hauptstadt moest

toeristen moet blijven staan, als een

misschien waarom ze achteraf schoorvoetend, op krukken

worden gemaakt. Architecten uit de

opzijgeschoven

Berlijn blijft, ondanks de grenzeloze

toegeeft dat het best een mooie stad was, maar Duitsers

hele wereld moesten de door de Tweede

mislukte voorstelling.

blijven
wie ze waren, wat ook als een kwaliteit gezien
e

Wereldoorlog en DDR geslagen wonden

Een ander op zijn plaats gebleven stuk

rekening hadden gehouden met de

vinden we in de Niederkirchnerstrasse.

invulling. Groots, wijds en groen. Je

Aan de achterkant, tegen de muur

zou bijna vergeten dat het 3,5 miljoen

aan, is de openluchttentoonstelling

inwoners telt.

straß
es 17. jun

i

Dertien jaar geleden was de Potsdamer

Topographie des Terrors ingericht. Hier

Platz - in de jaren twintig en dertig het

stond het Reichssicherheitshauptamt,

Gewiste sporen

waar het behang biologisch afbreekbaar bleek, het personeel geen woord

drukste kruispunt van de stad - een lege,

de martelkamer van de Nazi’s. Een

Alle kritiek van tegenstanders ten spijt

Engels sprak en bovendien nog niet op de hoogte was gesteld van het

kale vlakte. Tot eind 1989 liep de Muur

bordje op het toegangshek zegt:

is het volgens mij de enige oplossing

vallen van de muur. Daarnaast had Herr Doktor een uitermate verdachte

er dwars doorheen. Het was daarna

Betreten auf eigene Gefahr. Dat

voor deze stad: afbraak en aanzetten

achternaam. Zo overtuigde ze me van de noodzaak de kleine 700

de grootste bouwput van Europa

mogen we gerust als een ironie van de

tot een nieuw begin. Misschien is de

kilometer te overbruggen en de mantelzorg ter plekke toe te passen.

want het moest wéér het centrum

geschiedenis beschouwen. Hier komen

uitspraak van een bejaarde Berlijner

van het herenigde Berlijn worden. Er

twee verledens samen, die bezig zijn

over de Hauptstadt-kwestie het meest

kwamen gigantische kantoren, hotels,

begraven te worden. Enkelen hebben

tekenend: “Het platbombarderen en

bioscopen, theaters, restaurants en

spijt van de grondigheid waarmee de

slopen van Berlijn is het beste wat ons

winkels. En woningen, zoals Sony en

Muur is afgebroken en kijken weemoedig

overkomen is, in retrospectief.” Iets wat

Daimler-Benz hadden beloofd, want

terug naar de plekken waar deze met een

mijn moeder als leeftijdgenote geheel

het moest wel levendig blijven.

rode streep is gemarkeerd. De toeristen

onderschrijft. De herbouw van de stad

denken dat het parkeervakken zijn.

is als een heupoperatie: Een gründliche

‘29
‘28

Het ziekenhuis im Friederichshain heette nog gewoon Krankenhaus (wat
je zo lekker smerig kunt uitspreken), daar waar de anderen de chiquere
naam Klinik wensen te dragen. In één opzicht had mijn gehavende
moeder gelijk, het ziekenhuis lag in het voormalige Oostelijk deel van de
stad in het vermaarde Volkspark aan de Lansberger Allee en was ooit een

e

‘27

ße

De zorg bleek echter optimaal en die van mij niet echt nodig, wat mij de

Verleden als decor

ruimte gaf om me onder te dompelen in dit deel van Berlijn. Dertien jaar

Voor lang niet alle grondstukken op

Groots en groen

lopen, al is het mank voorlopig. De

geleden was ik hier voor het laatst. Hier stonden de DDR–flats van wit

en rond de Potsdamer Platz is een

Bij de Rijksdag, als een Friki-kip leeg-

geschiedenis wist haar sporen uit en

geschilderd beton in het gelid, en marcheerde de kilometers lange Allee

bestemming gevonden, en dat is niet

gehaald en vervolgens in een stalen

wordt daardoor juist geschiedenis. En

af richting Marzahn. Ze staan er nog, als een soort versteende wachters

alleen op die plek. Daar ontwaar je

korset

grond

de volgende generatie heeft geen idee.

die waken over de kaalslag en bouwkoorts die overal zichtbaar is. Het

nog een lichte vleug van het verleden:

bouwrijp gemaakt ten behoeve van het

Die denkt: ja, hier was het ergens ooit.

resultaat liet toen nog veel aan de verbeelding over. Nu is het een heel

onkruid van het niemandsland tussen

nieuwe parlementaire centrum in de

Dan zit je al bijna op het terrein van

ander gezicht. De bouwputten zijn deels gevuld en de kraters bebouwd.

de twee Berlijnen. Voor de ingang

Spreebogen. Een gedurfd ontwerp dat

de legende.

ingreep en dan weer voorzichtig leren

geplaatst,

doluptat, velit praese dolum autpat, quiscil do con euisi tions.
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Tekst & beeld Norbert Izeboud
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De Gouden Eeuw. Het ging de Nederlanden econo-

niet. Als het zijn goedkeuring kreeg was het voor de gezel een teken

misch en cultureel gezien voor de wind. Handel flo-

van bekwaamheid en vakmanschap en een volgende stap richting

reerde en ook in de schilderkunst werd daar garen

meesterschap. Voor een koper was de wetenschap dat een stuk uit het

van gesponnen. Meesterwerken van toen brengen nu

atelier van de meester kwam meestal voldoende. Klanten gingen er voor

gigantische bedragen op, maar in zijn eigen tijd

het gemak vanuit dat het gesigneerde schilderij van zijn hand was. Een

speelde een slimme 17e eeuwse schilder zelf ook in

voorval in Antwerpen bracht daar verandering in.

op de grote vraag.

Een rijke koopman bestelde een schilderij bij de grote Rubens. Hij wilde

In die dagen was het hip om een verzameling

zijn vrouw graag door de meester vereeuwigd zien. Na enkele weken

schilderijen aan te leggen. Niet enkel de gegoede

liet een trotse gezel hem het resultaat zien en wees op de signatuur

burgerij en de aristocratie kochten kunst, voor bijna

van Rubens, die met zijn handtekening zijn goedkeuring aan het door

iedereen was wel een werkje te bekostigen. Niet overal

zijn gezel geschilderde portret bewees. In plaats van blijdschap over

hing een Rembrandt, Vermeer, Hals of Rubens aan de

het prachtige portret onstak de koopman echter in woede. “Ik betaal

muur, maar een landschap, portret of stilleven was in

niet voor een hándtekening van de meester, ik wil een schilderij van

veel Hollandse huisjes wel te vinden. Engelse reizigers

zijn hand, niet van een leerling”.

die Holland in de eerste helft van de 17e eeuw

Hiermee ontketende hij een kettingreactie. De hype rond kunst was

bezochten, berichtten verbaasd over dit fenomeen.
vakmanschap geen meesterschap

blancolumn

zo groot en het aanbod van schilderijen op de Hollandse markt zo
gigantisch dat deze wel onderuit moest gaan. Door de markt te
overvoeren was de neergang ingezet.

De vraag naar kunst was dus groot en om hierin te
kunnen voorzien nam een beetje schilder van naam

Wat is het waard, wat is de waarde

al snel gezellen in dienst. Peter Paul Rubens was zo’n

Een geruststellende gedachte is dat wat authentiek is zijn

gewiekste zakenman die aan de grote vraag wilde

waarde behoudt. Na een aantal eeuwen en door ingenieuze

voldoen door in zijn atelier verschillende leerlingen

onderzoeksmethoden worden vandaag de dag de navolgers

aan het werk te stellen. Zij mochten hun vaardigheden

‘ontmaskerd’. Was het schilderij door de gezel in de gouden eeuw

laten zien in de stijl van de meester. Dat Rubens’

nog evenveel waard als een stuk van de meester. Nu hangt de waarde

signatuur onder deze werken kwam te staan deerde

af van de authenticiteit. De hand van de meester zelf.

In gang gezet met een wereldwijde digitale dekking, is er vandaag

harddisk kan crashen. Er zijn inmiddels ge-

viteit. Het stimuleert de fantasie

de dag geen ontkomen meer aan. Een niet te stuiten hausse aan

noeg lichamelijke en psychische klachten

die zo belangrijk is.

snelle, draadloze en (sociaal) netwerkende trends overspoelt ons

die te maken hebben met een overbelas-

eens zo overzichtelijke wereldje. Of je nu wilt of niet; we worden
volgepropt met de alom aanwezige communicatiestromen. Wanneer
gaan we barsten?
Digitaal druk

Het world wide web is geworden wat het
moest zijn; een onontwarbare plakkende kluwen. Maar wel snel en actueel, en dat zijn de
meest gewilde en geprezen eigenschappen

demens, maar wanneer je meerdere keren

Eraan toegeven en genieten van

BLA volgen we daarom liever een andere

niets doen. Jaren geleden leek er zich

trend in digitale ontwikkeling. Namelijk die

al een beweging te vormen die dit

in een terugtrekkende beweging.

tempo predikte. Wij volgen met ge-

waar en waarom van de (micro)bloggende

Even lekker niksen. Voor je uit dromen en

backpacker, gaat de lol er toch snel vanaf.

Altijd en overal te volgen en up-to-date

Binnen dit bombardement aan informatie

geïnformeerd zijn is het credo. Iedereen

en communicatie is het niet makkelijk om

streamt zijn privacy het net op en Twittert

je echt terug te trekken. We lijken er al zo

door op z’n iPhone wanneer pc of netbook

aan gewend te zijn om deze kanalen altijd

even niet binnen handbereik is. Dachten we

open te hebben staan. Is er nog gelegen-

een paar jaar geleden nog te maken te heb-

heid om al deze input te laten bezinken?

ben met de plaatselijke dorpsgek als een

Hoe moet je nog een mening vormen wan-

in zichzelf pratende persoon passeerde,

neer er niet de rust en stilte is om werkelijk

nu weten we diezelfde passant allemaal te

na te denken en te reflecteren?

onze digitale planeet door. Natuurlijk zijn

pijnlijke pols tot een heuse depressie. Met

dagdromen

digital overload

Vanaf menig hotspot klinken de echo’s van

Slow mood

per dag wordt opgepiept met het wie, wat,

in het eerste decennium van de 21e eeuw.

plaatsen als een digitaal drukbezet mens.
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we geïnteresseerd in onze trottende me-

ting door digitale in- en output. Van een

verdwalen naar een ander universum lijkt
verloren tijd. Afdwalende gedachten van
mensen wordt vooral gezien als iets negatiefs. We vinden mensen die dagdromen lui
of onoplettend. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat ons brein juist
uitermate actief is als we dagdromen. Het
heeft een zeer nuttige functie van probleemoplossend denkvermogen te stimuleren.
Gelukkig doen jouw (en onze) collega’s dit
gemiddeld 15 tot 20 procent van de werk-

paste traagheid en blazen deze trend
zachtjes nieuw leven in. Slow mood
noemen wij deze staat van zijn.
Check nog snel even de buienradar en fiets de wei in. Vergeet je
iPhone, BlackBerry of Smartphone. Voel de wind door je haren, de
zon in je gezicht en geniet van het
groen van de bomen. Neem ongestoord de tijd voor die zeldzaam
mooie bloem of die eenzame
wandelaar, die zich ook aan het
web ontworsteld heeft.

tijd. Je bent dus niet de enige en schuldig

Lekker lanterfanten om daarna

Het altijd en overal bereikbaar zijn en van

voelen hoeft al helemaal niet. Dagdromen

met een fris hoofd weer de digitale

alle nieuws en hypes als eerste op de hoog-

is een nuttige menselijke emotie die be-

snelweg op te kunnen rijden zon-

langrijk is bij kennisverwerving en creati-

der de goede afslag te missen.

te zijn, kent zijn keerzijde. Ook onze grijze

Onze beeldcolumn is deze keer ingevuld door Miekie Timmers
(www.miekiemania.com)
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pandora’s box

tweede kans gunnen, maar om je op je bek te zien gaan. We kiezen niet voor de underdog of hounddog uit piëteit maar uit zelf-

Colofon. BLA Magazine (oplage 1000 stuks)

raakt is. Daar houden mensen van. Niet omdat ze je per se een

wordt gemaakt door Norbert Izeboud, Birgit

eerder gemaakte beslissing je carrière aardig in het slop ge-

van der Loo en Merijn Klerx (hoofdredacteur).

Toegeven dat je bent weggeweest. Niet ontkennen dat door een

Aan deze editie werkten mee: Joop Verloop,

Miekie Timmers en La Scala Beeld & geluid.

don’t COME BACK
kennis. Er zijn namelijk gewoon meer verliezers dan winnaars.

Dus moet je wel heel sterk in je Blue Suede Shoes staan wil je overeind blijven.
Elvis; na veel te veel laffe zoetsappige films slechts een schim van de heupwiegende duivel met pommade kuif. Tja, het liep allemaal niet meer zo gesmeerd.
De muziekgeschiedenis had hem gierend en gillend ingehaald. Optreden deed
hij al bijna tien jaar niet meer. Had de King het nog wel in zich?
De Beatles waren alweer bijna uit elkaar, hadden hip lang haar en Elvis teerde
op een jaren 50 repertoire. RCA-VICTOR, de platenmaatschappij van Presley,
had een visie én een televisiezender. Promotietechnisch werd alles uit de kast
gehaald. Live, met publiek, prime time na Walter Cronkite, kon heel Amerika
zien dat de Pelvis nog kon rocken en croonen. In voorbereiding op dit mega–
evenement werkte hij zich in het zweet om een topconditie te krijgen, liet zich
een leren pak aanmeten, deed wat zonneschijn op en blies iedere criticaster
weg. Ouderwetse kwaliteit en dadendrang wonnen het makkelijk dat jaar. De
‘68 Comeback Special is naar mijn idee dé comeback van de vorige eeuw.
Napoleon is winnaar van de iets minder recente geschiedenis en Hij-wiensnaam-we-niet-zomaar-mogen-uitspreken is ook geen kleintje. Zijn eerste terugkeer was legendarisch en veel fans en volgelingen wachten al 2000 jaar op
zijn aangekondigde revival. Zelfs Karl Marx maakt een comeback. De uitwassen
van het kapitalisme staan ter discussie, in Japan wint de Communistische partij
dagelijks leden en vliegt Das Kapital in stripvorm de winkel uit.
Even een Heintje Davids of Travolta doen. Uitgerangeerde sterren die in één
klap terugkeren naar de hoogste divisie van de showbizz. Een ingezakte car-

Comeback CITIES

rière nieuw leven inblazen spreekt tot de verbeelding en geeft gelijkgestemde

Ook steden kennen hun neer- en wederopgang. In Tilburg

hoop. Een comeback gebruiken om pensioengaten te dichten, alimentatie,

kunnen ze daarover meepraten: zo’n halve eeuw geleden

belastingschuld en/of drugsgebruik te bekostigen is wat minder sexy, maar

ging de textielindustrie teloor. Er moest een nieuwe

soms broodnodig. De schoorsteen moet roken en de monden gevoed. Of het

economische basis worden gevonden. Tilburg kwam terug.

nu om Pink Floyd, Led Zeppelin of Frank Sinatra gaat, terugkomen uit puur
financieel belang komt de kwaliteit vaak niet ten goede. Het helpt wel als er

Eerst als moderne industriestad, later als T. Samen met elf
andere Europese voormalig textielsteden zoals Enschede,
Manchester, Gent en Roubaix bogen vooraanstaande

op voorhand vijftig concerten zijn uitverkocht, maar je moet wel topfit zijn en

denkers, wetenschappers en architecten zich over welke

geen bleekneusje. Anders beleef je misschien een uiterst effectieve, maar ook

vernieuwingsstrategieën gevolgd moeten worden om deze

intrieste comeback. Vraag dat maar aan de King, of pop welteverstaan, mocht

lijn vast te houden. Het resultaat is onlangs gepubliceerd.

je hem ooit nog eens spreken. That was it!
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