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“Ik houd van letters”, verklaart Rogier Bot simpelweg wanneer ik hem 
naar het pakpapierontwerp vraag. En niet zo’n klein beetje, nee, de 
Dordtse ontwerper is echt gek van letters. Zijn ogen stralen wanneer 
hij erover praat en zijn enthousiasme werkt besmettelijk (zie kader). 
En de letterliefde begon al vroeg: “Toen ik als kind voor het eerst 
een piece op een muur zag, dacht ik dat die grote letters door een 
reus gemaakt moesten zijn”, herinnert Bot zich zijn eerste graffiti-er-
varing. “Ik vond het zo indrukwekkend, dat wilde ik ook!” 

DROOMOPDRACHT
Hij doorliep het grafisch lyceum en de kunstacademie en verzorgt 
sindsdien vanuit zijn ontwerppraktijk de vormgeving voor allerlei 
bedrijven en organisaties. Het recente verzoek van de gemeente om 
het Dordrecht Pakt Uit-pakpapier te ontwerpen, omschrijft hij als 
een droomopdracht: “Tijdens het ontwerpen, ontdekte ik dat hierin 
alles samenkwam wat mij als ontwerper maakt.”

DORDTSE LETTERS
Het frisse witte inpakpapier toont in helder rood en blauw - de 
gemeentelijke huisstijlkleuren – op verschillende manieren de tekst 
‘Dordrecht pakt uit’. Gekalligrafeerde letters worden afgewisseld 
met letters afkomstig van eeuwenoude Dordtse gevelstenen die 
Bot jarenlang fotografeerde. “Voordat de steenhouwers begonnen, 
dachten ze echt wel goed over zo’n letter na. Dat kan je zien, want 
ze hebben zoveel meer kwaliteit dan letters die uit een computer 
komen rollen en die automatisch binnen een minuut uitgefreesd 
worden.” Voor andere pakpapierletters verwerkte Bot foto’s van 
typisch Dordtse elementen in de typografie: “Er zit bijvoorbeeld 
een ornament uit de Nieuwbrug verwerkt in een O en er is een A 
gevormd uit een foto van de oude Bibelot-gevel.” 

Liefde voor 
Rogier Bot creëert een typografische stad op papier

Het is niet zomaar een leuk patroontje dat het speciale Dordrecht 
Pakt Uit-pakpapier siert. Grafisch ontwerper Rogier Bot leefde zich 
voor het pakpapier – een cadeautje van de gemeente Dordrecht 
aan de Dordtse binnenstadwinkeliers – uit vanuit zijn liefde voor 
letters én voor zijn stad en ontwierp een heuse typografische stad 
op papier met allerlei verborgen verwijzingen naar Dordrecht. Hoe 
langer je kijkt, hoe meer dingen (en zelfs Dordtenaren!) je ontdekt.

GRAFISCH STROOIGOED
Tussen de tekst vallen nog meer Dordtse vormpjes en illustraties te 
ontdekken die in een strak 45-graden stramien als grafisch strooi-
goed over het papier zijn verspreid. De oplettende kijker vindt er 
ook een QR-code, die naar de wereld áchter het inpakpapier leidt. 
Op deze website is te zien waar de gevelletters zich in het Dordtse 
straatbeeld bevinden. “En wie goed kijkt, kan ook nog enkele 
Dordtenaren op het papier ontdekken”, verklapt Bot, die een paar 
foto’s van kennissen tot pictogrammen bewerkte.

Al zijn passies en fascinaties kon Bot kwijt in het pakpapierontwerp: 
“Alles kwam hierin bijeen en het klopte. Dat voelde zo goed!” Vanaf 
dat moment wist hij zeker: zijn hart ligt bij het maken van letters. “En 
het liefst handgetekend”, specificeert de ontwerper. “Ik wil nog ver-
der terug naar het ambacht, het kunstenaarschap. Wat uit zo’n pen-
seel of pen komt, is letterlijk jouw handschrift. Dat maakt zo’n letter 
ook veel meer eigen. Ik wil dingen maken waar mensen niet omheen 
kunnen. De ‘letterman’ zijn die altijd al in mij heeft gezeten, maar die 
nu pas echt ontwaakt lijkt te zijn.”

Tekst Gaby van der Zee | Foto’s Nathalie Mietes | Illustraties Rogier Bot

UPSIDE DOWN N–VIRUS
Wie Rogier Bot vol vuur over letters hoort praten, kijkt vervol-
gens nooit meer onbevangen naar de typografische wereld om 
zich heen. De kans is groot dat je plots bijvoorbeeld ook gegre-
pen bent door het Upside Down N-virus: het fenomeen van 
het zoeken naar per ongeluk op z’n kop afgebeelde N-en, die, 
in tegenstelling tot wat de meesten denken, niet zomaar om 
te draaien zijn. “Ik ben een letterpurist, maar dit is een leuke, 
komische fout”, vertelt Bot. “Het valt de meeste mensen niet 
eens op dat hij niet klopt, maar als je het eenmaal weet, is het 
onmogelijk het níet meer te zien.” 
Samen met collega-ontwerper Niels Shoe Meulman beheert 
hij de Upside down N-fotoblog waarop ze alle gespotte ‘foute’ 
N-en documenteren. “We krijgen inzendingen van over de hele 
wereld, zelfs van de ‘grote jongens’ uit de vormgevingswereld”, 
vertelt Bot. “Maar ook niet-typografen raken besmet, want 
vrienden sturen me inmiddels ook overal vandaan foto’s van 
Upside down N-en.”
www.upsidedownn.com

www.love4letters.nl




