
BabelCinema: ‘Alles moet nieuw - Piet Zwart’  
 
Filmvoorstelling met nagesprek  
Datum  : 24 juni 2012, Filmtheater de Fabriek te Zaandam  
Opkomst : 60 bezoekers  
Documentaire uit 2012 van Memphis Film & Television i.s.m. de AVRO  
Gastspreker : Toelichting op deze film o.l.v. Hans Bosma, oud journalist en persvoorlichter, door                   
                              de regisseur Sherman de Jesus  
 

De Zaanse vooruitstrevende industrieel ontwerper en 
grafisch vormgever Piet Zwart (1885 - 1977) leefde om 
te vernieuwen. Als ontwerper begon hij bij Bruynzeel, 
waar hij zijn bekendste werk maakte; de prefab keuken 
uit 1937. Zwart was een groot voorstander van 
standaardisatie en streefde ernaar om design betaalbaar 
te maken voor de mensen met een kleine beurs. Kunst 
voor de massa, dat was zijn droom. Hij vond als 
vormgever de bruikbaarheid en kwaliteit van zijn 
ontwerpen belangrijker dan de vorm.  
 

 
Hij werd ook bekend door zijn ontwerpen 
voor de Nederlandse Kabelfabriek en PTT en 
zijn baanbrekende werk op het gebied van 
typografie. Piet Zwart was een man van 
eenvoud en helderheid, hij streefde in alles 
naar standaardisatie, volgens hem een 
vereiste voor industriële vormgeving.  
 
 
 
In dit geslaagde portret is zijn werk tot leven 
gebracht met animaties, foto’s en uniek 
archiefmateriaal, zoals een reclamefilm uit 
1928 waarin hij zelf te zien is. Er is aandacht 
voor zijn samenwerking met architect 
Berlage, ontwerper van het gebouw van The 
First Church of Christ Scientist, waarvoor Piet 
Zwart het interieur en het orgel ontwierp. 
Zwart was vernieuwend, hij dacht anders dan 
zijn tijdsgenoten en diezelfde tijd beperkte 
hem in zijn kunnen. Hij was een man van 
rationaliteit, van efficiënte. Iets moest 
werken en niet alleen maar mooi zijn. De 
documentaire gaf niet alleen een 
chronologische blik op de loopbaan van 
Zwart. Het schonk ook aandacht aan de man 
achter al dat werk. Door het gebruik van 
uniek archiefmateriaal, persoonlijke brieven en interviews met kennissen, vrienden en familie. Dat 
Piet Zwart bijvoorbeeld zijn werk als sociale taak zag en Zwarts humor gaven een lichte ondertoon 
aan de film.  



 
Onder leiding van Hans Bosma sprak het publiek na afloop met de regisseur. Sherman De Jesus 
maakte al eerder films over kunst en over kunstenaars en was nu bezig met een documentaire over 
de late artistieke erkenning in Nederland van Willem de Kooning. De Jesus wilde een intiem beeld 
schetsen van Piet Zwart, een gedreven ontwerper, die soms aanliep tegen de behoudende geest van 
de Nederlandse samenleving. Zwart won in het verleden meerdere prijzen en wordt door velen 
gezien als de invloedrijkste vormgever van de 20e eeuw in Nederland. Sherman vond het verhaal van 
Zwart intrigerend en wilde door deze documentaire hem de verdiende aandacht geven door hem 
bekend te maken bij het grotere publiek. 


