
VAN EIJK & VAN DER LUBBE 
MOVING FORWARD 

 
 
ABOUT US 

We hebben onszelf de afgelopen maanden kritisch onder de loep genomen: wie zijn we nou eigenlijk en wat 
doen we allemaal? We vroegen het elkaar maar ook onze opdrachtgevers. Een wervelende denktank leidde 
tot een eigenzinnig manifest, een nieuwe huisstijl, veel goede zin en een website die dat allemaal laat zien. 
 
We have had a good, hard look at ourselves over the past few months, analysing who we are and what we 
do. We asked each other as well as our clients. A bracing brainstorm brought forth an uncompromising 
manifesto, a new house style, a great deal of enthusiasm and a website to prove it. 

 

 

METAMORPHOSIS NATIONAL ARCHIVES OF THE NETHERLANDS 

Het Nationaal Archief is ingrijpend vernieuwd, zowel het gebouw als het gebruik ervan. We sloegen een 
brug tussen verleden en heden, en maakten de vertaalslag van bewaren naar presenteren. Hoe dat 
eruitziet? Bekijk de fotogalerij. 

The Dutch National Archives in The Hague have had an extensive redesign, both in the interior and its use. 
We bridged the gap between past and present and made the transition from preservation to presentation. 
The result? See the image gallery. 

http://www.vevdl.com/nl/home/
http://www.vevdl.com/en/home/
http://www.vevdl.com/nl/info/projectlijst/nationaal-archief/
http://www.vevdl.com/en/info/project_list/nationaal-archief/
http://www.vevdl.com/nl/home/
http://www.vevdl.com/nl/info/projectlijst/nationaal-archief/


 

 

GODOGAN PURCHASED BY CENTRAAL MUSEUM 

Ultieme luxe waar ook de arme arbeider iets aan heeft. De decoratie van deze tafel voor Droog en de 
Friedman Benda Gallery is zo complex mogelijk gemaakt om de Indonesische houtsnijders zo lang mogelijk 
van goed betaald werk te voorzien. Nu te zien in het Centraal Museum Utrecht! 

Ultimate luxury that gives back to impoverished workers. The elaborate carving in this table for Droog and 
the Friedman Benda Gallery was made as intricate as possible to offer Indonesian craftsmen the maximum 
amount of well-paid work. Now on show at Centraal Museum Utrecht! 

 

Wilt u meer informatie over de studio of over de SNELKOOKPAN op Strijp-S? Neem gerust contact!  

Would you like more information about the studio or about the SNELKOOKPAN on Strijp-S? You can 
contact us any time! 

VAN EIJK & VAN DER LUBBE 
DE RAADSTRAAT 28K / 5666 EA GELDROP 
THE NETHERLANDS 
P *31 (0)40 2868636 
INFO@VEVDL.COM / WWW.VEVDL.COM  

  

http://www.vevdl.com/nl/info/projectlijst/godgogan/
http://www.vevdl.com/en/info/project_list/godogan/
http://www.vevdl.com/nl/info/snelkookpan/
http://www.vevdl.com/en/info/snelkookpanpressure-cooker/
mailto:info@vevdl.com
http://www.vevdl.com/
http://www.vevdl.com/nl/info/projectlijst/godgogan/

