
JAAP DRUPSTEEN 

door: De werkgroep Genealogie 

Zonder het te beseffen hebben dagelijks heel wat Nederlanders letterlijk met de in Hasselt geboren 

Jaap Drupsteen te maken, Hij is namelijk de ontwerper van de laatste serie Nederlandse 

bankbiljetten. Sinds 1999 werkt Jaap samen met zoon Floris, industrieel ontwerper, die zich 

ontwikkelde tot multimedia en 3D-ontwerper. Veel van het werk van vader en zoon Drupsteen is te 

zien op hun internetpagina (www.drupsteen.nl). 

beknopte levensloop 

1942-1964 geboorte in Hasselt; studie grafisch ontwerp aan de Academie voor Kunst & Industrie; 

studie contrabas aan het Muziek Lyceum Enschede; 

1964-1970 grafisch ontwerper bij NOS-televisie; ontwerp van titels en leaders (inleidende filmpjes bij 

tv-programma’s); jazz- musicus/componist in vrije tijd; 

1970-1971 senior-ontwerper bij Tel Design, Den Haag; ontwerp van bedrijfsidentiteitsprogramma’s 

en audiovisuele programma’s; 

1971-1979 ontwerper/regisseur VPRO-televisie; ontwerp van leaders en station calls 

(zenderherkenningsfilmpjes); ontwerp en regie van tv-muziek en dramaproducties gebaseerd op 

videografische technieken; 

1980-1985 freelance grafisch ontwerper en tv regisseur; ontwerp van leaders, kunstobjecten, 

interieurs, postzegels en munten; regie van muziekvideo’s en reclamefilms; medeoprichter van MUZT 

(redacteurs van muziektv-programma’s); 

1985-1988 creatief directeur bij Signum (BBDO groep); ontwerp en regie van 

bedrijfsidentiteitsprogramma’s en informatie- projecten; 

1988-1999 ontwerp van een nieuwe serie bankbiljetten voor de Nederlandse Bank (1000, 100, 25 en 

10 gulden); freelance grafisch ontwerper en regisseur van video- en interactieve informatieprojecten, 

bedrijfsvideo’s, documentaires en muziektheater tv-programma’s; grafisch ontwerp van 

internetpagina’s; 

1999 opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor ontwerp van de nieuwe generatie 

identiteitsdocumenten voor Nederland (het nieuwe Nederlandse paspoort); 

2000 oprichting van ‘Pulsata’, videovertoningen bij concerten en dance-events; recent ontwerp van 

de tentoonstelling ‘Hulde aan de Gulden’ in de Rotterdams instha1 (tot januari2002); 

Jaap componeert en produceert incidenteel muziek voor zijn tv-leaders en sommige van zijn video 

grafische producties; zijn tv-werk werd internationaal gedistribueerd en is wereldwijd uitgezonden in 

meer dan 20 landen. 

onderscheidingen o.a.: 



- TV-critici’s Nipkow Award 1976 
- Werkman Design Award 1980 
- Sikkens Award 1981 
- Prix Italia for ‘The Flood’ 1987 
- L.J. Jordaan Award voor documentaire over bankbiljetten 1988 
- Alblas Award and Holland Video Award 1990 
 

De genealogie van de Hasselter familie Drupsteen is te vinden in  Hasselt Historiael 18e jgr. nr. 4 ( 

2001) 


