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Verslag van de internationale jury

Door Hugues Boekraad

Annemartine van Kesteren, conservator van Museum Boijmans Van  
Beuningen, stelt de aanwezigen aan elkaar voor en zet agenda en  
proce dure uiteen. Ze licht de doelstelling toe van de prijs die in 1993 werd  
ingesteld. De Rotterdam designprijs beoogt een breed publiek te informeren 
over re cente ontwikkelingen binnen de ontwerpwereld en een impuls te  
geven aan het professionele debat daarover. Als we terugblikken op de  
geschiedenis van de Rotterdam designprijs dan blijken voorgaande juries  
de ontwerpen te hebben beoordeeld op grond van de relatie tussen concept, 
object en sociale en culturele context. Kenmerkend voor de Rotterdam  
designprijs is dat ontwerpen van verschillende disciplines worden genomi -
neerd door een Nederlandse jury en vervolgens bekroond door een inter-
nationale jury waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. 

Na deze introductie maakt de jury een rondgang door de tentoonstelling, en 
wordt daarbij van informatie voorzien door de conservator. De voorzitter vraagt 
de juryleden elk ontwerp van commentaar te voorzien en uit de nominaties drie 
favorieten te kiezen, waaruit ten slotte de winnaar tevoorschijn zal komen. 
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Atelier NL en Maarten Kolk 
Veldwerk

De jury reageert verdeeld. Vindt de een het project alledaags en weinig boeiend, 
de ander is juist erg enthousiast. De focus op de geografie en geschiedenis 
van materialen wordt een oorspronkelijk idee gevonden. Het project probeert 
ons bewust te maken van een agrarische omgeving. Interessant vindt men ook 
dat de ontwerpers de boeren, die hun grond door en door kennen, hebben 
betrokken in het project. De ontwerpers zien landbouw als een deel van de 
cultuurgeschiedenis, dus niet louter als een economische activiteit. Er zit ook 
een archeologisch aspect aan het werk. Begin en eind van het ontwerpproces, 
materiaal en vormgeving, vormen een cirkel waarin landbouwgrond uiteindelijk 
wordt omgezet enerzijds in voedsel, anderzijds in een industrieel product:  
een servies dat mooi, eenvoudig en basaal is. Het project staat duidelijk in 
verband met de beweging die local and slow food bepleit. De benadering  
van de ontwerpers is persoonlijk en gebaseerd op een grondig onderzoek.  
Een belangrijk aspect is dat zij hun eigen prototyping hebben verzorgd; 
meestal wordt die aan derden uitbesteed. De opstelling in de tentoonstelling, 
de compositie van de kleitabletten, gecombineerd met het uitvouwbare boek 
waarin de groei van gewassen over een langere periode in de Noordoostpolder 
is gevisualiseerd, kan bogen op een poëtische kwaliteit. Vindingrijk en compleet. 
‘Dit project komt letterlijk van de grond’, merkt een jurylid op.  

Christien Meindertsma 
Verschillende werken

De jury waardeert deze inzending als een interessante vorm van ecodesign.  
Het idee dat consumenten zich bewust moeten zijn van de herkomst van hun 
voedsel, vertaalt deze ontwerpster naar voorwerpen. Een goed concept.  
Vorm volgt materiaal, zowel in haar gebreide ontwerpen als in het vlasproject. 
Wat zij met Atelier NL gemeen heeft, is haar oriëntatie op de producten van 
landbouw en veeteelt. De uit dikke wol gebreide poefen zijn mooi, al is een jurylid 
minder te spreken over het kleurenpalet. De ontwerpster voegt aan de objecten 
certificaten van echtheid toe met betrekking tot de wol en gebruikte pigmenten. 
Het schaap krijgt hiermee bijna de status van een huisdier. Het Varkensboek 
wordt enthousiast ontvangen. Het is een fantastisch concept, geestig en vak-
kundig uitgevoerd. Het boek brengt het zeer diverse, consumptieve en industriële 
gebruik van varkensingrediënten op een iconoclastische manier in kaart. Er zijn 
wel meer ontwerpers die oog hebben voor voedsel als designobject, maar aan 
dit idee geeft het boek een radicale wending omdat het letterlijk overgaat tot 
een deconstructie van het varken. Dit boek kan een grote rol spelen in het debat 
over de industrialisatie van de veeteelt. Dat de ontwerpster geen stelling neemt 
in dit debat, is discutabel, maar misschien maakt deze neutraliteit het boek juist 
sterker. Het beperkt zich tot een zakelijke presentatie van feiten.
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Customr 
Sportdomes Zaandam 2007

De jury staat ambivalent tegenover dit ontwerp. Het probeert een positieve 
oplossing voor een negatieve situatie te geven. Het resultaat is tegelijk mooi  
en problematisch. Want hoewel idee en vormgeving interessant zijn, de koepels 
waarin de gedetineerde vluchtelingen recreëren, blijven een instrument van 
vrijheidsberoving. Een kooi blijft een kooi. De jury heeft er moeite mee een der-
gelijk instrument te bekronen. De contradictie die aan het ontwerp inherent is, 
lijkt typerend voor de huidige tijd. Het lijkt wel, zo stelt een jurylid, alsof we twee 
– elkaar uitsluitende – dingen tegelijk willen: een vergulde kooi. Onderdrukking 
is de wereld nog niet uit, en design blijkt te kunnen worden gebruikt om ons 
daarmee te verzoenen.De vormgeving berust niet op oorspronkelijk onderzoek. 
De geodetische koepel (van Buckminster Fuller) is in de geschiedenis van  
architectuur en ontwerpen vaker toegepast. Wat gisteren deel uitmaakte  
van een utopische visie, kan vandaag worden ingebouwd in een repressieve 
constructie. De patronen van de perforaties zijn fraai, maar hoe origineel zijn 
ze? En: hoe duurzaam is de constructie? Ondanks de humane intentie van de 
ontwerper vindt een van de juryleden de uitwerking van het ontwerp eerder 
klinisch. Een ander jurylid wijst op het plezier dat deze recreatiehallen aan  
de gebruikers verschaffen, blijkens de foto waarop de koepels als speelveld 
fungeren voor een vrolijk potje voetbal.  

Damen T&W Design Team 
Damen ASD TUG 3213

De jury betwijfelt of zij over de competentie beschikt om over dit ontwerp te  
kunnen oordelen. Hoe kan zij de claims van de fabrikant over de capaciteiten  
van dit schip checken? De technische complexiteit van het object onttrekt het  
aan haar beoordeling. Wel vindt de jury de sleepboot een indrukwekkend  
industrieel ontwerp, een jurylid noemt het een symbool van mannelijke macht.  
Maar wat is er nu speciaal aan? De boot is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met de afnemer, sleepvaartbedrijf Smit International, en ontworpen door ingeni-
eurs. Form follows function is standaard bij het ontwerp van dit type boten.  
De jury vraagt zich af wat de culturele dimensie van deze inzending is.  
Wat houd je over als je de boot zou ontdoen van zijn functionele aspecten?  
Alleen een verwijzing naar het verhaal van de Rotterdamse zeehaven? Dit ont-
werp is geen thing of beauty. Maar misschien ontgaat ons de rol die sleepboten 
spelen in de Nederlandse cultuur, zo oppert de internationale jury. Auteurschap  
is niet altijd een toepasbaar begrip in industrieel ontwerpen. Dit ontwerp is duide-
lijk het product van een team. Eerdere edities van de Rotterdam designprijs doen 
vermoeden dat er andere voorbeelden te vinden zouden zijn van hedendaags 
Nederlands ingenieursontwerpen. 
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Gitte Nygaard en Jaïr Straschnow 
Durban Cascoland 08

Het project creëert een speel- en dagverblijfplaats voor straatjongeren in Durban, 
een moeilijke doelgroep. De plek is ingericht met tafels en banken, hangmatten 
en brievenbussen. De hangmat kan alleen als een zitplaats of schommel  
worden gebruikt. De jury waardeert het idealisme dat uit dit ontwerp spreekt.  
De kleine straatcriminelen die door de politie worden opgejaagd, worden door 
de ontwerpers als medemensen gezien. Maar tegelijkertijd roept het project 
vragen op. Wat was eigenlijk het programma van eisen? Moest dit ontwerp 
vandalismebestendig zijn? Kan de tafel aan de grond of de bank vastgeschroefd 
worden? En functioneert het project zoals beoogd? De conservator licht toe dat  
dit niet op alle punten het geval is. De postbussen waren bedoeld om de jonge-
ren een eigen opbergplaats en adres te bezorgen. Maar in de praktijk werden 
sommige postbussen door lijmsnuivers gebruikt om er lijm en pistolen in op te 
bergen, wel iets anders dan de symbolische identiteitswinst die door de ontwer-
pers was beoogd. Het project heeft wel tot een tastbaar succes geleid: voed-
selrestanten van een naburige supermarkt worden nu naar de straatjongeren 
gebracht. Een jurylid meent dat een dergelijk project om langdurige begeleiding 
vraagt. Indien die niet door de ontwerpers zelf kan worden gegeven, dan dient 
de begeleiding te worden gedelegeerd aan derden. Het engagement dat eruit 
spreekt, is te kortstondig. Het is bewonderenswaardig dat men dit project voor 
elkaar heeft gekregen, maar het lijkt niet ingebed in een lange termijn strategie. 
Het concept is interessant, maar als spelontwerp of als voorbeeld van humanitair 
ontwerpen niet vernieuwend. Per saldo is het ontwerp te licht om in aanmerking 
te komen voor de Rotterdam designprijs. 

Gorilla

Deze inzending verrast de jury. Visuele columns op de voorpagina van een krant, 
ontworpen door een team van grafisch ontwerpers, zijn in de ogen van een En-
gelsman een verbazingwekkend fenomeen. Het illustreert de status die grafisch 
ontwerpers in Nederland genieten. Juist de context – hun dagelijkse verschijning 
temidden van het nieuws – maakt deze visuele columns interessant. Ze zijn een 
heruitvinding van de politieke cartoon. Interessant is dat ze een serie vormen, 
waarbinnen een aantal elementen en procédés wordt herhaald en gevarieerd. 
Ook opgeblazen tot het formaat van een poster, blijken de grafische cartoons te 
werken. Inmiddels zijn de Gorilla’s verzameld in een boek en te zien op een web-
site. Deze archivering verandert hun functie. Achteraf geven ze een beeld van 
de sociale en politieke kwesties in een bepaalde periode. De jury vindt het een 
speels project, maar in grafisch opzicht niet oorspronkelijk. Het meest opmerke-
lijke van dit project is misschien wel dat de redactie van een krant de ontwerpers 
hiertoe in de gelegenheid heeft gesteld. De visuele columns lijken niet een uitge-
sproken standpunt in te nemen. En dat wordt door de jury als een zwakte gezien. 
Een meer uitgesproken opinie zou hun ontwerpen interessanter maken. 
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Koninklijke Tichelaar Makkum 
Ontwikkeling 2007 – heden

De jury spreekt unaniem haar bewondering uit voor dit vier eeuwen oude 
aardewerkbedrijf. Tichelaar is terecht genomineerd in zijn functie als produ cent, 
opdrachtgever en intermediair. Er zijn in Europa wel meer van dergelijke  
bedrijven die hun productcatalogus en imago hebben gemoderniseerd.  
Maar op dit gebied wordt Tichelaar het meest intelligente en innovatieve bedrijf 
geacht: ‘Tichelaar leads the field’. De relatie tussen het verleden, het heden 
en de toekomst van het bedrijf is boeiend. Het bedrijf is een schatkamer van 
preïndustriële vormen en decoraties, maar de huidige productie berust op een 
hoogwaardige technologie. De kopie van een Oudhollandse tulpenvaas wordt 
verrassend gevolgd door eigentijdse interpretaties. De nieuwe versies van de 
tulpenpagode zijn prachtig, maar geen product voor een gemiddeld huishou-
den. Hun ontwerp en productie maken deel uit van een intellectuele agenda. 
De jury spreekt van een bewonderenswaardig project. Ditzelfde geldt voor  
het servies van Atelier NL, een goed voorbeeld hoe een conceptuele ontwerp-
oefening kan worden omgezet in een verkoopbaar product. Ook het derde 
onderdeel van de inzending, de keramische kachels van Dick van Hoff, wordt 
geprezen. Tichelaar bewijst opnieuw een inspirerende opdrachtgever te zijn  
van uitmuntende Nederlandse ontwerpers. 

studio Joost Grootens 
Vier atlassen

Grootens houdt vast aan de typologie van de atlas, maar herdefinieert de atlas 
als een vorm van information design. Hij faciliteert de lezer die de atlas voor 
onderzoeksdoelen wil gebruiken, zoals de onderlinge vergelijking van stede-
lijke functies en de structuur van locaties. Hij wijzigt de rol van de atlas in een 
tijd waarin het oude type atlas overbodig is geworden als gevolg van nieuwe 
technologieën, zoals internet. Die hebben met name de zoekfunctie verbeterd 
en bieden de mogelijkheid om in en uit te zoomen. Opmerkelijk is overigens 
hoe gedetailleerd de door Grootens hertekende kaarten zijn in vergelijking met 
Google Earth. Geroemd wordt niet alleen de kwaliteit van het kaartmateriaal, 
maar ook die van de foto’s die een beeld geven zowel van de beginsituatie  
van de Vinex-locaties, als van de gerealiseerde projecten. De Vinex Atlas com-
bineert cartografie, typografie, fotografie en beeldstatistiek. De atlassen van 
Grootens maken ook de relatie tussen geografie en politiek duidelijk. Atlassen 
legitimeren bijvoorbeeld ambities of aanspraken van een imperium. In elke 
atlas wordt een positie ingenomen ten opzichte van een wereld die in verande-
ring is. Wij leven thans in een tijd van economische crisis, een tijd van wereld-
omvattend tumult, een moment waarop wij nieuwe keuzen moeten maken. 
Grootens’ ontwerpen helpen ons om bepaalde aspecten van die veranderingen 
op verschillende schaalniveaus te begrijpen en te beoordelen.   
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Studio Makkink & Bey 
Prooff Lab

Prooff is een samenwerkingsverband tussen een ontwerpstudio en een 
producent. Dergelijke design ventures zijn gangbaar in de UK en de VS,  
maar minder in Nederland, waar productontwerpers de neiging hebben  
zich onafhankelijk ten opzichte van de industrie op te stellen. Het voordeel  
van design ventures is dat de ontwerper niet afhankelijk is van overheids-
subsidie. In het ene geval is de ontwerper afhankelijk van de producent, in  
het andere van de overheid, die per project subsidie verschaft. Jurgen Bey  
is bij de juryleden bekend als een zeer getalenteerde conceptuele ontwerper 
met intelligente, soms provocerende ontwerpvoorstellen. Maar concept  
noch uitvoering van deze inzending overtuigt de jury. Een opmerkelijke 
vormgeving van objecten is niet voldoende om de kantoorwereld te veranderen. 
De analyse die ten grondslag ligt aan het kantoor van de toekomst, lijkt haar 
niet grondig genoeg. Bovendien wordt geen rekening gehouden met flexibele 
kantoorsystemen die inmiddels gerealiseerd zijn, zoals ‘Joyn’ ontworpen door 
Ronan en Erwan Bouroullec voor Vitra. Het ontwerp van de Slow Car die op  
de tentoonstelling wordt getoond, is naar de mening van de jury niet de meest 
interessante conclusie die op grond van het concept getrokken kan worden. 
De sculpturale massiviteit ervan lijkt in strijd met het idee van een flexibele 
werkplek. De Oorstoel, die ook tentoongesteld wordt, laat de jury buiten 
beschouwing omdat het ontwerp daarvan van enkele jaren geleden dateert.  
De jury waardeert de inzending als een blue print van de visie van Bey op 
het kantoor van de toekomst en spreekt de verwachting uit dat dit project 
interessanter zal worden naarmate het evolueert. 

Studio Wieki Somers 
Merry-Go-Round Coat Rack

De ontwerpster heeft zich laten inspireren door een filmbeeld van het klassieke 
garderobe-ophangsysteem van mijnwerkers, en heeft daarin een aanspre-
kende en efficiënte vorm gevonden voor haar installatie. Haar garderobe kan 
worden geïnterpreteerd als een kunstwerk met technische kwaliteiten. Het op-
hangsysteem speelt niet alleen in op de ruimtelijke kwaliteiten van de entreehal 
van het museum, maar zet ook een reeks interacties met de bezoekers in gang. 
Elke bezoeker die gebruik maakt van het systeem, verandert de vorm ervan. 
Het ontwerp heeft een informatief, ja narratief karakter. Aard en omvang van 
het in het museum aanwezige publiek zijn afleesbaar aan de carrousel. De jury 
is duidelijk gecharmeerd van het ontwerp, al heeft ze kritiek op twee onder-
geschikte details. Dat voor het systeem standaard kleerhangers zijn gekozen, 
wordt als een minpunt gezien. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van  
de gebruiksaanwijzing; het metalen bordje valt in de ruimte nauwelijks op.  
Het had voor de hand gelegen ook daar wat moois van te maken.
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Criteria en stemming

In de slotfase van het beraad zetten de juryleden eerst uiteen aan de hand  
van welke criteria zij hun keuze bepalen. Die criteria wijken iets af van die  
welke de nationale jury hanteerde en dienen hier daarom te worden vermeld.
Rick Poynor noemt drie criteria: de onderliggende mentaliteit, de kwaliteit van 
de visuele vorm en het niveau en belang van het onderzoek. Ook als hij sterk 
sympathiseert met de mentaliteit of de waarden die in een ontwerp besloten 
liggen, is dat voor hem geen reden om het belang van de visuele vorm daar-
aan ondergeschikt te maken. Alice Rawthorn noemt vier criteria: functionaliteit, 
het plezier of het genoegen dat een ontwerp de gebruiker verschaft, het inno-
vatieve karakter van een ontwerp en de ethiek van een ontwerp. Zij merkt  
op dat dit genoegen niet altijd visueel hoeft te zijn, maar alle zintuigen kan 
betreffen, inclusief de tactiele kwaliteit van een ontwerp en het gevoel dat de 
gebruiker ervaart. Patrizia Moroso is onder de indruk van de rol die ontwerpen 
speelt in de Nederlandse cultuur. Design is hier geen luxe of statussymbool, 
maar een instrument voor sociale verandering. Zij ziet twee kenmerken van 
Nederlands ontwerpen: de ironische toon en de sociale dimensie. Dit laatste 
sluit aan bij het belang dat zij zelf toekent aan het vermogen van een ontwerp 
om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het bestaan. Daar-
naast hanteert zij als criteria de functionaliteit en de esthetiek van het ontwerp. 

De voorzitter vraagt ieder van de drie juryleden drie voorkeurstemmen uit  
te brengen. Christien Meindertsma en Atelier NL/Maarten Kolk krijgen elk  
één stem. Twee inzenders verwerven twee stemmen: Koninklijke Tichelaar  
Makkum en Studio Wieki Somers. De enige inzender die een stem van alle  
drie de juryleden krijgt, is studio Joost Grootens, die daarmee unaniem tot 
winnaar van de Rotterdam designprijs 2009 wordt verklaard. In een slotronde 
motiveren de juryleden hun beslissing.

Motivering van de jurybeslissing 

De vier atlassen die door studio Joost Grootens zijn ontworpen, vertegenwoor-
digen een buitengewoon herontwerp van de typologie van de atlas. De wijze 
waarop hij informatie visualiseert, geeft de atlas een nieuwe, betekenisvolle 
rol. De complexe informatie wordt weergegeven met grafische variabelen en 
symbolen, niet primair tekstueel. Deze wijze van weergeven biedt een helder  
en mooi overzicht. Grootens’ benadering is werkelijk innovatief. Met name  
de Vinex Atlas uit 2008 wordt superbe gevonden. Ook de attitude van de 
ontwerper bevalt de jury. Grootens hecht groot belang aan de helderheid van 
de informatie. Zijn ontwerp beoogt duidelijk de lezer te dienen. Ontwerpen is 
bij Grootens geen egotistische actie, noch de verbeelding van een particuliere 
visie. Het resultaat is tegelijk schitterend en functioneel. Ontwerpers zijn actoren 
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van verandering en verleiden gebruikers om zich positief tot verandering te ver-
houden. In het geval van een atlas komt daar een politiek aspect bij. Grootens’ 
atlassen zijn een kennisinstrument voor mensen die zich bewust zijn dat ze 
samenleven op één planeet. Heldere presentatie van controleerbare informatie 
is cruciaal voor individuele oordeelsvorming, maar ook voor het publieke debat. 

Joost Grootens is een ontwerper die verschillende competenties van het  
grafisch ontwerpen in zich verenigt. Hij bedenkt sterke concepten voor de 
beeldredactie van de boeken die hij vormgeeft, in dit opzicht kan hij gelden  
als een redactioneel ontwerper of ontwerp-redacteur. Als visualisator van  
kwantitatieve gegevens herneemt hij de traditie van de beeldstatistiek uit de 
jaren twintig en dertig (Gerd Arntz en Willem Sandberg) en blaast haar nieuw 
leven in. Maar anders dan deze analytische en conceptuele kwaliteiten doen 
vermoeden, is Grootens in alles wat hij ontwerpt in de eerste plaats een  
ambachtelijke ontwerper, die te werk gaat met een sterk gevoel voor kleur  
en materiaal, met nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, met vakmanschap en 
intuïtie. Zijn ontwerpen zijn niet alleen herkenbaar aan zijn handschrift, met 
name aan zijn unieke kleurgebruik, maar vooral aan de systematiek waarmee 
hij zijn concepten en regels hanteert. In dit opzicht doet zijn werk denken aan 
de klassieke boektypografie, die eveneens opereerde binnen een gesteld kader 
van regels. Maar we zouden Grootens te kort doen als we hem exclusief zou-
den associëren met een oud medium. Zijn beeldredactie stelt de lezer in staat 
om soepel te navigeren tussen verschillende soorten en niveaus van informatie. 

De jury is zich van ervan bewust dat Grootens niet beantwoordt aan het thans 
vigerende beeld van Nederlands ontwerpen. In zijn atlassen is geen spoor van 
ironie te bespeuren. Zijn nadruk op helderheid en ondubbelzinnigheid verwijst 
niet naar de periode die direct achter ons ligt, maar naar vroegere fasen van 
het Nederlands ontwerpen.

Grootens’ ontwerpen zijn van wereldklasse. Hij vertegenwoordigt een type  
ontwerpen waarmee het brede publiek nauwelijks vertrouwd is en buiten  
Nederland is hij nog maar weinig bekend bij collega-ontwerpers, ondanks  
de gouden medaille die hij dit jaar in Leipzig won voor het ontwerp van de 
Vinex Atlas. De wijze waarop Grootens het ontwerpen beoefent, is naar de 
mening van de internationale jury richtinggevend voor de toekomst van het  
vak of zou dit althans behoren te zijn. 
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Slotopmerkingen 

Tot slot vraagt de voorzitter de leden van de jury enkele algemene uit spraken  
te doen bij wijze van feedback op deze editie van de Rotterdam designprijs.

Rick Poynor: ’Dit was de derde keer dat ik werd gevraagd om de Rotterdam 
designprijs te jureren en ik heb geen seconde geaarzeld om op dit hernieuwde 
verzoek in te gaan. Het is zeer ongebruikelijk dat men gevraagd wordt de 
kwaliteit van zulke uiteenlopende ontwerpen te beoordelen – ik ken geen ander 
concours waarin men de relatieve verdiensten van een atlas, een garderobe en 
een sleepboot tegen elkaar probeert af te wegen. In die taak word je terzijde 
gestaan door collega-juryleden, ieder met haar eigen expertise en interes-
segebied. En dan maar een grondslag zien te vinden op basis waarvan je tot 
overeenstemming komt. Deze factoren maken het jureren van de competitie tot 
een zeer stimulerende ervaring. De gedetailleerde analyses die het nominatie-
rapport geeft, stijgen ver uit boven de achtergrondgegevens die normaliter bij 
ontwerpcompetities worden verstrekt. De breedte van de Rotterdam design-
prijs, het presentatieniveau en de kwaliteit van de inzendingen hebben mij, als 
regelmatig bezoeker van Nederland, in mijn oordeel bevestigd dat de waarde 
van ontwerpen in dit land niet alleen wordt gezien in termen van de cruciale 
bijdrage die het levert aan de nationale economie, maar als een vitale vorm 
van cultuur.’  

Alice Rawsthorn :’We waren alle drie onder de indruk van de kwaliteit van de 
inzendingen en van de bandbreedte die ze beslaan. Ze omvatten alle moge-
lijke ontwerpgebieden, inclusief recent opkomende velden zoals humanitair 
design en het aanwenden van ontwerpen, per traditie inherent aan een stede-
lijke cultuur, om de rurale cultuur van Nederland te onderzoeken. Hoewel het 
niveau van de inzendingen uitzonderlijk hoog was, besloten we unaniem Joost 
Grootens als de winnaar aan te wijzen. Het aspect van zijn werk dat mij het 
meest fascineert, is de vakbekwaamheid die hem in staat stelde het historische 
medium van de atlas opnieuw uit te vinden. In een tijd waarin dat wat wij van 
geografische informatie verwachten, is veranderd door het internet en de dyna-
mische beeldwereld van digitale visualisatieprogramma’s, heeft Grootens het 
medium van de atlas een nieuwe functionaliteit en relevantie gegeven.’  

Oktober 2009


