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Rotterdam
designprijs

‘09

Inleiding

De koning onder de Nederlandse designprijzen – de Rotterdam designprijs 
– wordt in oktober 2009 voor de tiende maal uitgereikt. Zijn imago dankt de prijs 
vanaf de eerste editie in 1993 aan het relatief hoge prijzengeld (40.000 gulden 
toen, 15.000 euro nu), aan het geheimzinnige spektakel rond de namen van 
de genomineerden, aan het internationale karakter van de jury die uit de 
genomineerden de winnaar kiest, en niet in de laatste plaats aan de prestigi-
euze tentoonstellingen waarin de genomineerde ontwerpen aan een breder 
publiek worden getoond. Voor een designelite die zich sinds de jaren tachtig 
graag positioneerde op het breukvlak van ontwerp en beeldende kunst, 
betekende een nominatie een begeerde museale presentatie in een internatio-
naal befaamd cultureel instituut. Tot 1997 vonden de presentaties plaats in 
de Kunsthal in Rotterdam, sindsdien in Museum Boijmans Van Beuningen. 

Een andere, wellicht belangrijker reden waarom de Rotterdam designprijs 
van meet af aan gold als dé prijs onder de designprijzen, ligt besloten in zijn 
ambitie ‘appels met peren’ te vergelijken. In tegenstelling tot andere prijzen, 
waarbij de inzendingen per vakgebied worden beoordeeld, differentieert 
de Rotterdam designprijs niet naar ontwerpdiscipline. Net als bij voorgaande 
edities ziet de jury in 2009 schoenontwerpen, sieraden, serviezen en meubels 
voor de toekomstige werkplek passeren, maar ook experimenteel veldwerk 
en maatschappelijk geëngageerde projecten in Afrika. Ze ziet glasheldere 
functionaliteit, architectonische noviteiten, stedelijke ingrepen, kunstinstallaties, 
experimenten met nieuwe lettertypen en de resultaten van weloverwogen 
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opdrachtgeverschap. Waar de spreekwoordelijke appels en peren worden 
vergeleken, veronderstelt de selectiejury klaarblijkelijk dat de ontwerpen 
algemene kwaliteiten vertonen die zich op een hoger abstractieniveau laten 
formuleren. De ontwerpen worden geplaatst in het bredere kader van 
de materiële en visuele cultuur en beoordeeld vanuit gezichtspunten 
die in juryrapporten en persberichten werden aangeduid met begrippen als: 
‘mentaliteit’, ‘visie’ en ‘zelfreflectie’ van de ontwerper, of met ‘sociale relevantie’, 
‘bewustzijn van de context’, ‘culturele betekenis’ of ‘metaverhaal’. In 2009 
spreekt de Stichting Designprijs Rotterdam over ‘creatieve visie’, ‘onderliggende 
motivatie’ en ‘positie’. De begrippen suggereren een kwaliteit die iedere 
scepsis over het lichtgewicht karakter van dit domein van de culturele productie 
bij voorbaat de kop moet indrukken. De ontwerpdisciplines hebben aansluiting 
gezocht en gevonden bij de conceptuele kunst, vertonen hetzelfde multi-disci-
plinaire karakter en kunnen daardoor fungeren op dezelfde podia en onder-
vraagd worden aan de hand van dezelfde kwaliteitscriteria. Het is binnen 
die context dat de Rotterdam designprijs vanaf zijn eerste editie fungeert. 
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Maatschappelijke 
context van communicatie 
en productontwerpen  

De Rotterdam designprijs is sinds 1993 negen keer uitgereikt. Vier keer aan 
een grafisch ontwerper of ontwerpbureau, drie keer aan een productontwerper 
of ontwerpbureau, een maal aan een intermediair (een ICT-kennisinstituut) 
en een keer aan een architectenbureau. Alle gelauwerde ontwerpen hadden 
een innovatieve en experimentele inslag. De ontwerpen van drie prijswinnaars 
ontstonden in opdracht van industriële opdrachtgevers: Diek Zweegman/BRS 
Premsela Vonk (1994), Philips Corporate Design (1995) en Hella Jongerius 
(2003). Een bureau werkte voor een technisch semi-overheidsbedrijf: 
NL Architects (1999). Drie laureaten werkten voor culturele opdrachtgevers: 
Roelof Mulder (1993), Bob van Dijk/Studio Dumbar (1996) en Jop van Bennekom 
c.s. (2001). Een ontwerp ontstond op eigen initiatief, ondersteund door 
overheidssubsidies: Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media c.s. (1997). 
En een prijswinnend ontwerp ontstond in opdracht van een politieke partij: 
Thonik (2007), een bureau dat zijn reputatie overigens verwierf door werk 
in de culturele sector.

De wereld waarin ontwerpers in 1993 opereerden – toen de eerste 
Rotterdam designprijs werd uitgereikt aan grafisch ontwerper Roelof Mulder 
– verschilt van de wereld anno 2009. Na de economische recessie van begin 
jaren tachtig, die relatief mild was vergeleken met de huidige recessie, werden 
de jaren negentig gekenmerkt door een optimistisch geloof in de zegeningen 
van een mondiale vrije markt, van een bedrijfsmatig opererende overheid 
en privatisering van voorheen publieke nutinstellingen, zoals spoorwegen en 
posterijen en later energiebedrijven. Waar mogelijk werd het concurrentiemodel 
omarmd. Steeds meer onderdelen van het publieke domein werden in de 
uitverkoop gedaan. Binnen die context was er minder ruimte voor de overheid 
als opdrachtgever van experimentele ontwerpen. Een symbolisch moment 
was de privatisering en opdeling van de PTT eind jaren negentig, in 2002 
gevolgd door de opheffing van zijn Dienst Esthetische Vormgeving, vanaf 
1945 de belangrijkste opdrachtgever van Nederlandse ontwerpers. Daarmee 
kwam een einde aan de bijzondere aandacht van dit overheidsbedrijf voor 
de vormgeving van postzegels en telefooncellen tot en met de belettering 
van postauto’s en de inrichting van de postkantoren. Op het gebied van 
culturele experimenten zou de overheid, op beperkter schaal, actief blijven 
als financier op afstand, door gelden onder te brengen in zelfstandig opere-
rende fondsen als de Mondriaan Stichting en het Fonds voor beeldende 
kunsten, vormgeving en bouwkunst (BKVB).

Het gevolg van de privatiseringsgolf was onder meer dat het leeuwendeel 
van de ontwerpers zich bij voorkeur ging oriënteren op particuliere opdrachtge-
vers en de studio’s bedrijfsmatig ging inrichten. Hier valt op te merken dat 
de ontwikkeling in grafisch design, waar de oriëntatie op markt en marketing 
zich al in de jaren tachtig bij de meeste ontwerpbureaus voltrok, niet synchroon 
verliep met de ontwikkeling in productdesign, waar pas in de loop van de 
jaren negentig klappen vielen bij ontwerpbureaus die primair voor de overheid 
hadden gewerkt. Een illustratief voorbeeld van de omslag levert de geschiede-
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nis van het Rotterdamse ontwerperscollectief Hard Werken, dat als zelfstandig 
bureau niet meer dan vijftien jaar zou bestaan. Circa 1979 ontstaan rondom het 
Rotterdamse culturele tijdschrift Hard Werken, verovert het collectief in zes jaar 
tijd internationale podia met opzienbarend experimenteel en innovatief grafisch 
ontwerp voor het publieke domein, met name voor de culturele sector (theater, 
dans, film, kunst). Hard Werken volgde het spoor van de door Provo in de jaren 
zestig in gang gezette dissidente jeugdcultuur, maar voegde daaraan noties 
toe die ontleend waren aan marketing en branding. De positieve maatschap-
pijvisie die in deze noties ligt vervat, verving de politieke en kritische categorieën 
die de tegencultuur domineerden tussen 1965 – 1975. Apolitiek non-conformis-
me kwam in de plaats van sociaal engagement. In de tweede helft van de jaren 
tachtig transformeerde Hard Werken van een min of meer anarchistisch opere-
rend collectief naar een klein bedrijf met interne arbeidsdeling en planning. 
Maar de zakelijke benadering waarom de maatschappij vroeg en het adopte-
ren van reclamepraktijken, beperkten de experimenteerruimte en leidden eind 
jaren tachtig tot een crisis binnen het collectief. Deze crisis mondde in 1994 
uit in een fusie met een ontwerpbureau dat gespecialiseerd was in verpak-
kingsontwerpen. De korte geschiedenis van Hard Werken is exemplarisch 
voor wat we – na Total Design – de tweede professionaliseringsgolf van het 
communicatie-ontwerpen kunnen noemen. Zij hangt nauw samen met de 
eisen van de markt. Met name de markt voor consumptiegoederen laat weinig 
ruimte voor vormexperimenten. Merktrouw en beproefde preferenties van 
consumenten mogen niet worden verstoord. Een uitzondering hierop zijn high 
tech producten voor de consumentenmarkt en de professionele markt, zoals 
het met de Rotterdam designprijs bekroonde medisch scanapparaat van 
Philips Corporate Design, het warmteoverslagstation van NL Architects en 
het ambachtelijk/industriële stofontwerp van Hella Jongerius.

Tegen deze hoofdstroom in communicatie – en productdesign ontwikkelt 
zich in de jaren tachtig een tegenstroom die zich concentreert in de product-
vormgeving. De voorhoede van de Nederlandse productontwerpers keerde 
zich af van het laatmodernistisch design en pakte de draad op die de juwelen-
ontwerpers Emmy van Leersum en Gijs Bakker in de tweede helft van de jaren 
zestig hadden gesponnen. Zij hadden eigen thema’s gekozen, onconventionele 
materialen en buitenissige vormen geïntroduceerd. Schoorvoetend verbreidden 
deze non-conformistische houding en autonome ambities zich in een bredere 
kring van productontwerpers. Omdat de industrie voor hun werk nagenoeg 
geen belangstelling toonde, werkten relatief veel Nederlandse ontwerpers 
sinds de jaren zeventig vooral op eigen initiatief en volgden in toenemende 
mate hun eigen fascinaties. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig legde 
deze groep ontwerpers zich toe op een sterk gereduceerde vormgeving 
waarmee zij complexe betekenissen probeerden over te brengen op een wijze 
die verwant was aan de contemporaine beeldende kunst. Met uitzondering 
van de ontwerpers die zowel voor de culturele als de industriële sector werkten, 
keerden de meesten van hen de markt de rug toe en mikten met hun visuele 
concepten – soms prototypen of unica, soms in kleine series vervaardigd – 
uitsluitend op culturele, museale erkenning. De afwending van de markt had 
overigens wel tot gevolg dat zij voor de uitoefening van hun beroepspraktijk 
min of meer afhankelijk bleven van subsidies van de genoemde publieke 
fondsen. Datzelfde gold voor de zich autonoom opstellende grafisch ontwer-
pers, die in binnen – en buitenland het beeld van Dutch Graphic Design 
bepaalden. In 1993 bracht het Amerikaanse tijdschrift voor grafisch ontwerpen 
Emigre het themanummer Made in Holland uit, waarin Nederland werd 
omschreven als het mekka van de grafische vormgeving. Op de vraag : 
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“Denk je dat er iets typisch Nederlands is aan jouw werk?”, antwoordde 
ontwerper Irma Boom: “Het wordt gesubsidieerd.”

De oprichting van Droog Design in 1993 en de doelstellingen van de kersverse 
Rotterdam designprijs sloten aan bij de autonome, culturele aspiraties van 
wat gold als de voorhoede van Nederlands design. Het is opmerkelijk dat aan 
Droog Design gerelateerde ontwerpers wel enkele malen werden genomineerd 
voor de Rotterdam designprijs, maar dat ze tijdens de bloeitijd van deze onder-
neming niet in de prijzen vielen, tenzij we Hella Jongerius en Thonik meerekenen. 
De eerste was alleen in de beginperiode (tot 1998) aan Droog design gelieerd 
en de tweede werd pas in 2007 gelauwerd, met werk voor een ándere opdracht-
gever. Geen succes dus bij de Rotterdam designprijs maar daarbuiten wel veel 
mediale en museale aandacht voor Droog Design, het Nederlandse platform 
voor conceptueel design. Desondanks zou dit type design in de jaren negentig 
voor een substantieel deel afhankelijk blijven van subsidies. Pas rond de 
eeuwwisseling boekten enkele vaandeldragers van het label economisch 
succes in West-Europa, de VS en Japan. In die landen was een markt ontstaan 
voor conceptueel design. Niet alleen op de markt van de massaconsumptie 
bleek geld te verdienen, maar ook met afwijkend design voor een smaakge-
voelig segment van de middenklasse. Bovendien kreeg de kunsthandel 
interesse voor design, hetgeen tot een ware hausse leidde van in gelimiteerde 
oplages geproduceerde, door sterontwerpers gesigneerde ontwerpen. 
Dat het begrip waarde zowel in de kunst – als in de designwereld steeds 
meer een economische connotatie kreeg, was afleesbaar aan het stijgende 
belang van galeries, beurzen en veilingen en het krimpende belang van 
musea, kunstinstellingen en opdrachtgevers in de non-profit sector. Tekenend 
voor de tijdgeest was de ontwikkeling van Droog Design. Het platform werd 
een merk en de samenhang van het collectief berustte vanaf die tijd minder op 
gedeelde uitgangspunten dan op al dan niet geslaagde marketingstrategieën.

De handel in exclusieve design producten bloeide kort maar hevig, vanaf 
de eeuwwisseling tot begin 2008, toen de voortekenen van een mondiale 
crisis zich al aankondigden. Het kon niemand ontgaan dat overproductie 
en hyperconsumptie fatale gevolgen hebben voor klimaat en milieu. 
Al rond de eeuwwisseling was de roep om matiging vrij algemeen hoorbaar. 
In 2001 werd in het juryrapport van de Rotterdam designprijs gesproken over 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van designers, bijvoorbeeld door 
duurzame vormen van productie te omarmen of terug te grijpen op traditionele 
ambachtelijke technieken. In 2009 klinkt die roep nog luider. Het is aan 
de bezoekers van de tentoonstelling om te beoordelen of de inzenders
van de editie 2009 aan deze roep gehoor geven.
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Jurering en beoordelingscriteria 

De criteria

Voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen discussieerde de 
nominatiejury over de beoordelingscriteria. Er ligt immers geen normatief 
kader gereed waarmee de jury kan werken. In de loop van deze preliminaire 
discussie ontstond min of meer consensus over de criteria: visie, auteurschap, 
uitvoering, relevantie in de maatschappelijke en culturele context, en relevantie  
in de context van de internationale ontwerpwereld. 

We lichten deze criteria als volgt toe:

  •���Visie betreft zowel de eigen conceptie van het vak en de eigen beroeps-
opvatting, als de wijze waarop de ontwerper de wereld om hem heen 
interpreteert. Is die interpretatie interessant en relevant? Berust die visie  
op een overtuigende diagnose? Blijft het bij een diffuus wereldbeeld of 
spitst de visie zich toe op reële sociale of politieke problemen, impasses  
of mogelijkheden?

� •  Auteurschap heeft te maken met consistentie en een afleesbare identiteit. 
Ondanks uiteenlopende contexten, opdrachtgevers, gebruikers- 
categorieën en materialen, blijkt een auteurschap uit de consistentie  
die een ontwerper in zijn ontwerpen creëert. Die consistentie betreft niet 
primair of uitsluitend de vormtaal, maar ook de thema’s, de procédés  
en methodes die de ontwerper toepast of de waarden die in de afzonder-
lijke ontwerpen tot uitdrukking komen. Meestal gaat het om een combina-
tie van deze factoren, die keer op keer terugkeren en samenhang binnen  
het oeuvre bewerkstelligen. De consistentie betreft dus niet alleen het 
handschrift van de ontwerper. 

� •  Uitvoering betreft de technische realisatie van een ontwerp. Ze werd 
lange tijd geassocieerd met ambachtelijkheid en daarom als zelfstandig 
beoordelingscriterium verworpen. Aan de conceptuele kunst ontleende  
de eerste generatie van conceptuele ontwerpers immers de opvatting  
dat het concept de uitvoering dicteert. Naar de mening van de meeste 
juryleden is deze opvatting inmiddels onhoudbaar. In de praktijk van  
de ontwerpstudio bestaat er een scheiding tussen conceptontwikkeling  
en uitvoering. De inventiviteit en vakbekwaamheid van de studiomede-
werkers die met de uitvoering zijn belast, laten ruimte voor onvoor- 
spelbare variaties en ontwikkelingen in de uitvoering van het concept.  
De zelfstandige betekenis van het materiaalonderzoek, het systematisch 
variëren op de parameters tijdens het productieproces en tenslotte  
de ruimte die aan het toeval wordt overgelaten binnen min of meer 
beheersbare processen, impliceren dat de kwaliteit van de uitvoering  
als een zelfstandig criterium kan worden beschouwd. De naamgevende 
ontwerper – de auteur – voert weliswaar de regie over de uitvoering, 
maar zijn assistenten en de technische experts die voor de realisatie 
verantwoordelijk zijn, spelen een eigen rol. De herwaardering van het 
ontwerp als een maakproces en vande ambachtelijke herkomst van  
het ontwerpen heeft geleid tot een verhoogde aandacht voor de uitvoe-
ring van het concept.
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� •  Elk ontwerp landt in een gegeven context, in een bepaalde ruimtelijke 
omgeving en op een bepaald moment in de tijd. De wijze waarop het 
ontwerp zich tot de aangetroffen context verhoudt, bepaalt mede zijn 
kwaliteit. Al te abrupte breuken zijn even fataal als mimicry die cesuren 
met de omgeving maskeert. Een subtiel evenwicht van adaptatie en 
modificatie kenmerkt een geslaagde interventie. De historische Europese 
stad levert hier een ijkpunt: een te massieve inbreuk op het historische 
weefsel verstoort de balans tussen organische groei en bureaucratische 
planning. Daarmee is een ander aspect van het context-criterium 
gegeven: het ontwerp bevindt zich altijd in het heden, dat wil zeggen  
op een fragiel punt tussen historie en toekomst. Het modernisme,  
lang dominant in Nederland, schreef in zijn behoefte aan een tabula  
rasa de geschiedenis weg. Het floreerde bij leegte. Maar sinds een  
jaar of twintig keert in een aantal ontwerpdisciplines de belangstelling  
voor historische typologieën weer terug als het repertoire waartoe  
het eigentijdse ontwerp zich expliciet verhoudt. Ten tweede verwijst  
het context-criterium naar de gegeven sociale structuur. Welke  
belangen en waarden van welke sociale groep worden door het  
ontwerp bevestigd? Ongeacht het antwoord op deze vraag plaatst  
het ontwerp zich ook – gewild of ongewild – in een politiek spectrum. 
Een derde dimensie van het context-criterium betreft de eigen professie. 
Tot welke school behoort het ontwerp? Welke rang neemt het in de  
professionele hiërarchie in? Wat is zijn bijdrage aan de maatschappelijke 
erkenning van de professie?

� •���Het laatste criterium is de internationale relevantie van het ontwerp.  
Kan het zich meten met internationale standaarden? Of deze zelfs 
vernieuwen? Begin jaren tachtig maakte een voorhoede van het Neder-
landse grafisch ontwerpen furore in de internationale ontwerpwereld, 
begin jaren negentig begon een collectief van Nederlandse productont-
werpers aan een snelle opmars in de internationale ontwerpinstituties. 
Droog Design werd daarbij expliciet als Dutch Design gepresenteerd  
op internationale beurzen en fora. Een boekje als Mentalitäten, dat  
de genomineerde ontwerpen van de Rotterdam designprijs uit de jaren 
1993 – 1996 presenteerde, vatte de afzonderlijke ontwerpen zelfs op  
als uitdrukking van een ondanks alle individuele verschillen herkenbare 
collectieve mentaliteit. Dat daarmee de inbedding van Dutch design  
in een internationaal ontwerpklimaat werd onderschat, valt achteraf  
meer in het oog dan destijds.

Uit deze opsomming van beoordelingscriteria mag de lezer niet concluderen 
dat de jury deze bij elke inzending systematisch heeft gehanteerd. Ze kwamen 
ter sprake in het inleidend juryberaad. De verschillende juryleden hechtten  
een verschillend gewicht aan de criteria. Ze werden niet in stemming gebracht 
en niet uitgewerkt in een checklist. Wel doken ze telkens op wanneer de jury 
intern van mening verschilde over de kwaliteit van een inzending. Ook in  
dit verslag spelen de criteria een rol waar fragmenten van het juryberaad 
worden weergegeven.

Ten slotte vroeg een jurylid aandacht voor de speciale status van inzenders  
die als intermediair kunnen worden betiteld: bedrijven of instellingen die  
als schakel fungeren tussen designprofessionals en publiek. De inzendingen 
van dergelijke instellingen werden door de meeste juryleden toegejuicht als  
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een verrijking van de selectie. Bij dit type inzendingen worden niet uitsluitend 
producten of dingen beoordeeld, maar ook het beleid zoals dat tot uitdrukking 
komt in programma’s en projecten. De taak van deze intermediairs is het 
bevorderen van het innoveren van producten en diensten, het informeren  
en oriënteren van publieksgroepen, het aanscherpen van het professionele 
discours en het publieke debat. Dat naast ontwerpers en ontwerpcritici 
ook professionele intermediairs actief zijn in het produceren en presenteren 
van, en communiceren over het hedendaags ontwerp, maakt deel uit van 
een bloeiende ontwerpcultuur.

De jurering

In tegenstelling tot voorgaande edities van de Rotterdam designprijs heeft  
de jury er relatief weinig moeite mee om uit de 167 inzendingen een longlist  
van rond de dertig inzendingen samen te stellen. Het inkorten van die lijst 
blijkt evenmin voor veel problemen te zorgen. Er vinden weliswaar verhitte 
discussies plaats, bijvoorbeeld over de vraag of intermediairs thuishoren 
bij deze designprijs, over het vermeende engagement of het maatschappelijk 
nut van bepaalde projecten. Eenstemmigheid over hoge kwaliteit wordt bereikt  
bij zo’n vijftien projecten. De jury mist enkele kopstukken uit de designwereld,  
acht het aantal inzendingen van bedrijven teleurstellend en vraagt zich af 
waarom auteur-designers zich dit jaar minder prominent manifesteren dan  
in de voorgaande edities. Voor sommige hiaten valt een verklaring te geven. 
Zo heeft het instorten van de kunst – en designhandel een voortijdig einde 
gemaakt aan de populariteit van luxueuze producten in gelimiteerde oplage. 
De dalende tendens in de inzendingen van bedrijven en bekende ontwerpers 
de interne ontwikkeling van de ontwerpdisciplines in de jaren die achter 
ons liggen, alsook de veranderde context waarin hun producten worden 
beoordeeld, vragen om een kritische evaluatie van de doelstellingen  
van de Rotterdam designprijs.

De Nederlandse jury had de opdracht tien projecten te nomineren, waaruit 
de internationale jury een winnaar aanwijst. Zij tonen de kracht en – ondanks  
genoemde hiaten – de breedte van het Nederlandse design. Zij demonstreren 
welke thema’s de afgelopen twee jaar relevant zijn geweest in de ogen 
van opdrachtgevers en ontwerpers. En door de opvallende hiaten tonen 
ze misschien nog sterker waarover het op dit moment níet (meer) gaat.

De Nederlandse nominatiejury bestaat in 2009 uit Peter van Ingen (voorzitter), 
Hugues Boekraad, Jan Boelen, Matthijs van Dijk, Nikki Gonnissen, Arjen 
Ribbens, Helen van Ruiten en José Teunissen. Bij aanvang van de eerste 
selectieronde vraagt de voorzitter aan ieder jurylid om expliciet de criteria 
te noemen waarmee hij of zij zal oordelen over de inzendingen. Sommigen 
benadrukken het belang van de artistieke, creatieve visie van de ontwerper 
en de waarde van het auteurschap, waarbij termen als originaliteit en authenti-
citeit vallen. Anderen benadrukken dat een ontwerp een significante bijdrage 
moet leveren aan het maatschappelijke klimaat, dan wel het huidige designde-
bat. In het verleden hebben economische crises voor belangrijke kenteringen 
in de theorie en praktijk van ontwerpdisciplines gezorgd. Hoe zal de huidige 
economische én ecologische crisis zichtbaar worden in de inzendingen,  
zo vraagt men zich af. Er wordt met instemming gesproken over criteria  
als bestaansrecht, urgentie, vernieuwing en een uitvoering die aansluit bij  
de intenties zoals deze door de inzenders op papier zijn gezet. Een enkeling 
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acht het van belang dat een ontwerp een noodzaak adresseert die ook al vóór 
de crisis werd onderkend, waarmee het gesprek weer terug is bij authenticiteit 
en oorspronkelijkheid. Hoewel de meeste ontwerpen zijn ontworpen voordat 
de economische crisis in volle omvang duidelijk werd, en hoewel in de wereld 
van design een opgewekt optimisme doorgaans ieder spoor van een depressie 
moet verhullen, verwachten de juryleden sociaal geëngageerde projecten,
een hernieuwde aandacht voor functionalisme evenals aandacht voor duur-
zaamheid en ambachtelijke productietechnieken.

De nominaties

De verwachtingen worden grotendeels ingelost. Waarbij de kanttekening 
kan worden geplaatst dat het woord duurzaamheid door de inzenders vaak 
gratuit is gebezigd. Sommige projecten roepen veel discussie op, met name 
de projecten met een beoogd sociaal engagement. Toch ziet de jury niet per 
se een correlatie tussen de lengte van de discussie en de kwaliteit van een 
ontwerp. Omdat in tegenstelling tot vorige edities de inzenders een óf meerdere 
ontwerpen konden insturen om hun positie te illustreren, cirkelt de discussie 
soms rond het oeuvre van een ontwerper en richt zij zich bij anderen  
op de kracht van een enkel ontwerp.
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Gitte Nygaard en Jaïr Straschnow
Durban Cascoland 2008 

Veel discussie roepen de inzendingen van Cascoland op. Ze worden door alle 
juryleden belangwekkend genoemd, toch plaatsen de meesten kanttekeningen 
bij zowel de inhoud als de vorm. Cascoland is een internationaal netwerk 
van jonge kunstenaars, architecten en ontwerpers, dat in 2004 startte met 
een pilotproject in Nederland. Vanaf 2006 volgden projecten in Zuid-Afrikaanse 
steden. Het qua samenstelling wisselende collectief wil, volgens eigen zeggen, 
multidisciplinaire interventies in steden initiëren, teneinde het bewustzijn over 
het gebruik en het ontwerp van de publieke ruimte te vergroten. Uitwisseling 
en samenwerking staan centraal in de doelstellingen van Cascoland, evenals 
de actieve participatie van het publiek, de lokale bevolking en (design)studenten 
uit de betreffende regio. 

Voor de Rotterdam designprijs stuurden Jaïr Straschnow & Gitte Nygaard,  
twee ontwerpers die incidenteel werken voor Cascoland, een project in  
dat in 2008 plaatsvond in Durban. Daarnaast stuurde Jaïr Straschnow 
een project in dat hij in 2007 realiseerde in Johannesburg, in samenwerking 
met andere participanten in Cascoland. De nominatiejury besluit alleen het 
Durban-project te nomineren. Straschnow is meubel- en interieurontwerper. 
Nygaard werkt zowel op het gebied van de sieraad- en productvormgeving 
als de beeldende kunst.  

In Durban (2008) zijn ten behoeve van het Umthombo drop-in centrum voor 
straatkinderen enkele objecten gerealiseerd door Cascoland, waaronder 
tafels, banken en postbussen. Met de ontwerpen, met name de postbussen, 
kregen de kinderen volgens Straschnow en Nygaard een eigen plek en adres. 
Tegelijkertijd zou dit project de bevolking herinneren aan een groot verborgen 
probleem: jonge kinderen die zonder thuis en zonder geld op straat zwerven 
en alleen incidenteel worden opgevangen in een opvangcentrum. 

Door Louise Schouwenberg
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De nominatiejury prijst de sociale componenten en de technische uitvoering 
van de projecten. De esthetische kant wordt bekritiseerd maar omdat die van 
minder belang wordt geacht dan het sociale aspect van deze projecten, wordt 
hierop niet dieper ingegaan. De jury meent dat op deze plek, waar armoede 
en sociale ongelijkheid heersen, design de functie krijgt waar de huidige wereld 
om vraagt en waar veel ontwerpers momenteel naar zoeken. Een jurylid meent 
dat het juist een arrogant project is omdat Cascoland iets creëert, de illusie 
van een thuis, dat er feitelijk niet is. Andere juryleden herkennen zich niet in die 
analyse. Ze erkennen dat het projecten slechts een beperkt reëel nut en primair 
een symbolische werking heeft: het draagt bij aan het creëren en versterken 
van een gevoel van identiteit. Daarmee is dit de Cascoland-projecten naar 
de mening van de nominatiejury een goed eigentijds voorbeeld van wat 
 Victor Papanek omschrijft als social design (Design for the real world, 1971).
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Damen Shipyards 
T & W Designteam  
Damen ASD TUG 3213

Damen Shipyards is een Nederlands bedrijf met meer dan dertig scheepswer-
ven en verwante bedrijven over de hele wereld. Het bedrijf produceert onder 
andere pontons, containerboten, ferryboten, sleepboten en is daarnaast 
werkzaam op het gebied van onderhoud en reparatie. De producten zijn 
toegesneden op de precies omschreven vragen van de afnemers, maar 
worden doorgaans gebouwd volgens gestandaardiseerde ontwerpmethoden. 
Daardoor kunnen de boten relatief snel en goedkoop geproduceerd worden. 

Het voor de Rotterdam designprijs ingezonden ontwerp is de eerste boot 
in een nieuwe serie, een sleepboot die als motto draagt: ‘vorm volgt functie’. 
Omdat de overslag van goederen regelmatig buiten de drukke havens moet 
plaatsvinden, is er behoefte aan een boot die geschikt is om grote zeeschepen 
veilig te assisteren in soms extreme weersomstandigheden op volle zee. 
De boot van Damen Shipyards is ontworpen door een multidisciplinair team 
van ingenieurs en technici, dat de hele ontwerpspiraal van research en 
engineering doorliep, met als beoogd resultaat: het meest compacte, 
krachtige en wendbare schip in zijn klasse, voor een relatief lage prijs. 

Een meerderheid van de jury gaat grotendeels mee in de kwalificatie die het 
bedrijf zelf aan het ontwerp heeft gegeven. De functionaliteit van de sleepboot 
staat buiten kijf en de charme van het ontwerp schuilt dan ook primair in 
zijn evidente nut. Prijzenswaardig acht men ook de verantwoordelijkheid die 
de ingenieurs hier nemen. Bij de vormgeving plaatst de jury echter kanttekenin-
gen. Een jurylid praat zelfs over minachting van de designprofessie. “Het zou 
masochisme zijn om dit te bekronen.” “Maar”, merkt een ander jurylid op, 
“een esthetisch slecht ontwerp is ook een ontwerp.” Of kan utiliteitsbouw 

Door Louise Schouwenberg
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ook tot andere resultaten leiden? Hoe zou een sleepboot er uitzien die door 
Joep van Lieshout is ontworpen, vraagt iemand zich af. Het ontwerp wordt 
vergeleken met het genomineerde ontwerp van de Sportdomes (Customr), 
dat eveneens op functioneel niveau prima werkt, maar daarnaast visuele en, 
meent iemand, zelfs poëtische kwaliteit demonstreert. Over deze vergelijking 
wordt opgemerkt dat bij een sportzaal voor gedetineerden poëzie misschien 
op haar plaats is, maar bij een sleepboot zou poëzie hinderlijk afleiden. 
Een andere kritiek luidt dat de boot niet het meest bijzondere ontwerp is 
binnen deze productcategorie, die je zou kunnen omschrijven als no nonsense 
of hardcore functionaliteit. 

Na pro’s en contra’s te hebben afgewogen, beslist de jury dat het ontwerp, 
als een van de weinige representanten van een belangrijke categorie in 
productdesign, een plaats verdient in de voorhoede van Nederlands design. 
In een tijd waarin de markt van exclusieve designproducten, gesigneerd 
door sterontwerpers, is ingestort, een tijd waarin het auteurschap van 
de ontwerper onder druk staat en de roep om de maatschappelijke relevantie 
en een herwaardering van het gebonden karakter van het vakgebied weer 
klinkt, hoort dit anonieme ontwerp volgens de jury bij de tien nominaties 
van de Rotterdam designprijs. 



pag
14/33

Gorilla

Gorilla is de naam van een samenwerkingsverband van vijf ontwerpers: 
Richard van der Laken en Pepijn Zurburg (oprichters van het ontwerpbureau
De Designpolitie), Herman van Bostelen, en Karin van den Brandt en Alex Clay 
van het bureau Lesley Moore. Vanaf 2006 verzorgde dit vijftal tweeëneenhalf 
jaar lang dagelijks een visuele column op de voorpagina van het dagblad 
De Volkskrant en sinds 2008 voor het weekblad De Groene Amsterdammer. 
Daarmee creëerden zij een nieuw genre in het massamedium krant. 
In tegenstelling tot de cartoonisten en politieke tekenaars die al sinds jaar 
en dag in dit medium kind aan huis zijn, hanteert Gorilla geen persoonlijke 
stijl van tekenen. Gorilla werkt met bestaande letters en andere typografisch
materiaal, met gangbare pictogrammen en symbolen. Kortom, de ontwerpers 
werken met reeds ontworpen tekens en symbolen die ons allen vertrouwd zijn 
en het basismateriaal vormen van elke grafisch ontwerper. Maar Gorilla zet 
deze beeldtaal niet in voor de ordening van informatie of het creëren van 
identiteiten. Door subtiele veranderingen in deze tekens en symbolen aan 
te brengen en door ze op een verrassende wijze te combineren, scheppen de 
Gorilla’s een visuele voertaal waarin ze een ander verhaal vertellen en kritisch 
commentaar leveren op de actualiteit in de wereld van de macht en het geld. 

De ontwerpers die zich als Gorilla verkleden, treden in de voetsporen van 
de politiek bewuste ontwerpers uit de roerige jaren zestig en zeventig. Maar 
de Gorilla’s stellen zich niet op als de spreekbuis van een sociale beweging. 
Zij voeren geen actie, maar nemen de positie in van een onafhankelijke criticus, 
observator of commentator. Dat professionals zich als politiek bewuste burgers 
opstellen, zien we de laatste jaren vaker. Kunstenaars, ontwerpers en architec-
ten geven er in hun werk blijk van zich bewust te zijn van de politieke context 
waarin ze werken. Ze zijn gevoelig voor de dynamiek in de maatschappij, 
maar ook voor de beperkingen die de status quo hun oplegt. Ze vragen zich 
af wat zij kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. 
Dat zij aldus hun comfortabele nichepositie als autonoom kunstenaar of 

Door Hugues Boekraad
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specialist van de vorm verlaten, kan ook worden geïnterpreteerd als eigenbe-
lang. In een wereld van politieke reactie en economische onzekerheid, 
van angst en van dreiging waarin veiligheid belangrijker wordt gevonden  
dan vrijheid, wordt ook het speelveld van de ontwerper kleiner. Wanneer 
ontwerpers zich opstellen als boze of verontruste burgers, reageren zij tegen  
de krachten die hun expressievrijheid dreigen te beperken en dienen zij  
ook het collectieve belang van de creatieve beroepen.

Dat de ontwerpers met hun visuele commentaar niets willen opdringen 
en diverse invalshoeken tonen, wordt door sommige juryleden gehekeld. 
En is Gorilla’s beeldtaal, die soms doet denken aan Dick Bruna, niet te eendui-
dig om een gelaagde boodschap te vertellen? Is het wel de functie van een 
(visuele) column om een genuanceerde positie in te nemen die voor meer dan 
één uitleg vatbaar is? Komen een cartoon en een column niet daarin overeen 
dat ze beide overdrijving niet schuwen, een duidelijke positie innemen, de lezer 
ietwat provoceren en een pointe hebben? Daar staat tegenover dat de visuele 
columns van Gorilla uitstekend leesbaar zijn voor een generatie die is opgevoed 
met de Nijntje-beeldtaal van Bruna, leeft in een wereld van merken, logo’s 
en codes waarmee Gorilla een associatief spel speelt. Juist die wereld wordt 
in de grafische grappen van Gorilla op soms geestige wijze gedeconstrueerd. 
Door geen eenduidig politiek standpunt in te nemen en interpretatieruimte 
open te laten, lijken Gorilla’s visuele columns representatief voor deze generatie 
te zijn en daarmee een tijdsbeeld te geven. De meerderheid van de jury prijst 
daarom de actualiteit en directheid, eigenheid en helderheid van de beeldtaal 
waarmee Gorilla politiek gekleurde boodschappen overbrengt aan de relatief 
jeugdige lezers van een progressief massamedium. 
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Studio Joost Grootens 
Boeken 2007 – 2008

Joost Grootens, in 1995 afgestudeerd als architectonisch vormgever aan  
de Rietveld Academie, legde zich aanvankelijk toe op de vormgeving van 
multimedia. Sinds 2000 ontwerpt hij ook boeken. Hij is met name geïnteres-
seerd in de representatie van architectuur. Deze belangstelling werkt door  
in zijn vormgeving van boeken die met bouwkunde niets van doen hebben, 
zoals blijkt uit de typografische architectuur van de Werkman oeuvrecatalogus 
die hij in 2008 ontwierp. 

Bekendheid verwierf Grootens als atlasontwerper. Terecht, volgens de jury, 
zijn benadering van atlassen is voorbeeldig. In 2003 verscheen de KAN Atlas, 
een onderzoek naar de netwerkstad Arnhem/Nijmegen, in 2005 de Limes Atlas, 
die een beeld geeft van de Romeinse laag in het Nederlands bodemarchief. 
In december 2005, twee maanden voordat Google Earth operationeel werd, 
verscheen de Metropolitan World Atlas. Deze atlas is opgebouwd als een 
database, waarin 101 metropolen met elkaar worden vergeleken naar omvang, 
inwoneraantal, economie enz. Om de variabele groottes aan te geven, bedacht 
de ontwerper een simpele maar doeltreffende beeldstatistiek in combinatie 
met een innovatieve kleurtoepassing, pictogrammen en cartografie. Het vierde 
atlasproject, de Vinex Atlas (2008), overtreft naar de mening van de jury de 
andere atlassen in verfijning en complexiteit. Het project doet in 300 pagina’s 
verslag van een periode van tien jaar (1995 – 2005) waarin 828.000 woningen 
werden gebouwd op zogenaamde Vinex-locaties¹. De ambitieuze plannen 
voor grootschalige nieuwbouwprojecten in of aan de rand van steden waren 
van meet af aan controversieel en de kritiek erop is nog steeds niet verstomd. 
De auteurs van de atlas, Boeijenga en Mensink, beogen een evenwichtige 
evaluatie van het project op basis van objectieve gegevens mogelijk te maken. 

Door Hugues Boekraad

¹ Vinex is een afkorting van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1991-1993). In deze beleidsnota gaf 

de overheid aan hoe de inrichting van Nederland zich in de komende decennia zou moeten ontwikkelen.
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Zij vroegen Grootens het boek te ontwerpen en het kaartmateriaal te bewerken. 
Gegeven het belang van de visuele component enzijn aandeel in de redactie 
van deze atlas kunnen we Grootens zonder meer als medeauteur beschouwen.
In de Vinex Atlas is de informatie per regio en per wijk geordend. Per locatie 
worden verschillende typen informatie verstrekt, die op een voorbeeldige wijze 
aan elkaar zijn geschakeld. Grootens gebruikt typografie voor de tekst, foto’s 
van de locatie, cartografie voor het stedenbouwkundig plan, en infografie 
voor kwantitatieve gegevens. De nevenschikking van luchtfoto en plattegrond 
bevordert de leesbaarheid van beide. Net als de Metropolitan World Atlas 
beoogt ook de Vinex Atlas het vergelijkbaar maken van de locaties. In de 
eerste zijn alle kaarten op dezelfde schaal getekend waardoor de lezer 
de onderlinge verschillen in een oogopslag ziet. In de tweede publicatie maakt 
Grootens gebruik van twee schaalniveaus, 1:10.000 voor de locatie als geheel, 
1:2.000 voor plattegronden op deelplanniveau. Ook in de foto’s zit een derge-
lijke verspringing: het hele plangebied wordt op luchtfoto’s vastgelegd; 
een uitsnede uit het gerealiseerde project wordt op maaiveldniveau gefotogra-
feerd. De vergelijkbaarheid van de locaties wordt ook vergemakkelijkt door 
de vaste volgorde van visuele, tekstuele en cijfermatige gegevens per locatie. 
Deze structuur verhoogt de raadpleegbaarheid van het boek, dat wordt 
besloten met een aantal indexen die de sleutels bevatten tot het geheel.

De stedenatlas kent in ons land een lange traditie. De redactionele regels 
en (typo)grafische conventies van de atlas zijn, net als die van andere boekty-
pen, de uitkomst van een eeuwenlang proces van experimenteren, innoveren 
en consensusvorming onder geleerden, drukkers en ontwerpers. Nu beschik-
bare informatie – mede dankzij internet – exponentieel toeneemt, wordt 
de vraag naar de betrouwbaarheid ervan urgenter. Des te waardevoller 
zijn redactionele formules en regels die de gebruiker in staat stellen zich te 
oriënteren, de herkomst van de gegevens te identificeren, het verwijzingssys-
teem te doorgronden en het wetenschappelijke gehalte te toetsen. Juist 
op deze punten kan de grafisch ontwerper grote diensten bewijzen, meent 
de jury, op voorwaarde dat hij de retoriek van de markt en de behoefte aan 
subjectieve expressie vergeet, maar het esthetische aspect niet verwaarloost. 

De kaarten van Grootens combineren exactheid en schoonheid. Hij verrijkt 
het kleurenpalet van de atlas met metallic blauw, fluorescerend oranje en 
getint wit vernis. Zij dienen geen picturaal doel, maar de identificatie van typen 
en functies. Al met al houdt Grootens vast aan de typologie van de atlas maar 
vernieuwt die. Wonderbaarlijk is de rust die de Vinex Atlas uitstraalt bij zo’n 
stortvloed van gegevens. De grafische architectuur die Grootens ontwierp 
draagt er substantieel aan bij dat het doel van de auteurs wordt bereikt: 
de lezer in staat te stellen zich een gefundeerd oordeel te vormen over de 
kwaliteit van deze grootschalige operatie op het terrein van de Nederlandse 
volkshuisvesting. 
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Studio Makkink & Bey 
Prooff Lab

Prooff een label voor innovatieve kantoorinrichting, een initiatief van SV, produ-
cent van kantoormeubilair, en Studio Makkink & Bey. Jurgen Bey staat te boek 
als een van de bekendste conceptuele ontwerpers uit Nederland. Samen 
met architecte Rianne Makkink leidt hij sinds enkele jaren Studio Makkink & Bey, 
een ontwerpstudio die projecten realiseert waarin de nadruk ligt op de experi-
mentele en vernieuwende kwaliteit. Voor de Rotterdam designprijs stuurden 
Makkink en Bey projecten en producten in die hun visie tonen op kantoren, 
gepresenteerd onder het label Prooff, dat staat voor Progressive Office. 
Het label wil een platform zijn waar kennis en ideeën over de werkplek 
van de toekomst worden gedeeld door producenten, organisaties, bedrijven, 
ontwerpers en architecten. Studio Makkink & Bey is de eerste ontwerpstudio 
die een deel van zijn producten presenteert onder dit label. Inmiddels werkt 
een tweede studio, Ben van Berkel, eveneens aan een product dat onder 
het label Prooff zal uitkomen.

Prooff streeft naar maatwerk. Ieder project genereert een eigen visie en dus 
ook eigen productoplossingen. Studio Makkink & Bey is begonnen scenario’s 
te bedenken, die onder andere werden getoond tijdens de Salone del Mobile 
in Milaan in 2009. De wanden en vloer van de stand waren volledig bedekt 
met tekeningen van kantoormeubels, attributen, allerlei denkbare werkplekken 
in diverse contexten. Her en der verspreid over de vloer stonden enkele 
producten en prototypes. Met de tekeningen willen de ontwerpers het beeld 
van een ‘collectief en flexibel werklandschap’ creëren, scenario’s voor het 
toekomstige werken en de consequenties daarvan voor bijvoorbeeld architec-
tuur en stedenbouw. Sommige van de producten die voortvloeiden uit de 
tekeningen worden nu in grotere oplage geproduceerd, de Oorstoel (Earchair) 
en de Work Sofa. Andere producten bevinden zich in het stadium van prototype, 
zoals de Slow Car. Elk product is volgens de ontwerpers de neerslag van het 

Door Louise Schouwenberg
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denken over het nieuwe werken, ongeacht of een product een unicum blijft 
of wordt geproduceerd in grotere oplage, dan wel in kleinere oplage voor 
een specifieke locatie. 

De Oorstoel is comfortabel. Kleine tafels zijn ingebouwd in de leuningen 
en met twee of meer stoelen kunnen de gebruikers eenvoudig en snel een 
territorium van diverse afmetingen afbakenen, zowel visueel als akoestisch. 
Work Sofa bestaat uit modulaire elementen waardoor banken en tafels 
op diverse manieren gecombineerd kunnen worden. De gigantisch uitvergrote 
Worklight is zowel lichtbron als plafond van de werkruimte. En Slow Car 
is een mobiele kantoorstoel die fungeert als persoonlijke, goed geoutilleerde 
werkruimte waarin men zich dankzij het beperkte zicht uitstekend kan concen-
treren. Bey ontwierp deze langzame werkplek omdat hij van mening is 
dat verlangzaming in de huidige snelle wereld noodzakelijk is. 

De jury prijst de presentatie van Prooff op de meubelbeurs in Milaan, waar 
de tekeningen opvielen door hun gedurfde en poëtische benadering van 
kantoormeubilair, een conservatieve branche in productdesign. Kantoorinrichters 
bedienen een markt die alleen mondjesmaat veranderingen toelaat. Niet 
alleen de producten maar ook hun presentaties zijn doorgaans belegen 
en strikt zakelijk, formeel. Binnen die context vallen de voorstellen van Studio 
Makkink & Bey des te meer op omdat ze duidelijk voortvloeien uit grensverleg-
gend onderzoek, aldus de jury. De tekeningen tonen een inspirerende 
wereld van permanente bouw op verschillende schaalniveaus en ongebruike-
lijke werklocaties, zoals kantoren in bouwkranen en op parkeerplaatsen.

Van de producten acht de jury de Oorstoel het beste ontwerp, omdat het 
een ingenieuze verbinding maakt tussen productontwerp en architectuur. 
Een ruimte in de ruimte. De stoel werd ontworpen in 2002 voor verzekeringsbe-
drijf Interpolis. Het ontwerp refereert aan het boerenverleden van dat bedrijf 
(dat aanvankelijk Boerenleenbank heette), maar omarmt ook de toekomst door 
in te spelen op de groeiende behoefte van bedrijven aan flexibele werkplekken. 
Omdat het ontwerp ouder is dan twee jaar mag dit onderdeel van de Prooff-
presentatie echter minder zwaar tellen in de overwegingen van de jury dan 
de andere producten. In die producten ontdekt de jury minder vernieuwende 
concepten. De Work Sofa is volgens enkele juryleden nog onvoldoende 
doorontwikkeld. Vervolgens wordt langdurig gesproken over de Slow Car. Het 
idee van een mobiele werkplek werd voord het eerst gepresenteerd in gete-
kende scenario’s voor de toekomstige werkplek. 

In 2007 werd dit idee uitgewerkt tot een driedimensionale Slow Car, in opdracht 
van het Zwitserse meubelbedrijf Vitra. Vitra had een groep internationaal 
befaamde ontwerpers gevraagd om hun visie op de toekomst uit te werken. 
De experimentele ontwerpen werden in een gelimiteerde oplage geproduceerd 
en voor het eerst getoond tijdens de Design Miami/Basel Fair van datzelfde 
jaar. Vervolgens werkte Studio Makkink & Bey de Slow Car verder uit. Tekenin-
gen laten zien hoe deze langzaam bewegende werkplek past op de campus 
van een groot bedrijf en hoe een Slow Car parkeerplaats en een Slow Car stad 
er uit kunnen zien. De jury erkent de kwaliteiten van het ontwerp. Een jurylid 
meent reactionaire aspecten te zien: “Doorwerken tijdens het bewegen getuigt 
van een denkfout die eerder thuishoort in een cartoon dan in de echte wereld”. 
Er wordt gesproken over het realiteitsgehalte van de Prooff voorstellen. Reiken 
de ontwerpen voorbij het stadium van de visionaire belofte? Anderzijds meent 
de jury dat de Rotterdam designprijs ook moet laten zien wat design zou 
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kúnnen zijn. Daarbij past het tonen van experimenten. Feit is dat het eerste 
product van het Prooff label, de Oorstoel, inmiddels prima dienst doet op menig 
kantoor. Reden genoeg voor de jury om vertrouwen uit te spreken in de overige 
plannen van Studio Makkink & Bey voor Prooff. 
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Christien Meindertsma 
Verschillende werken

Meindertsma heeft enkele recente projecten ingestuurd, waaronder twee 
projecten uit 2009, het Flax project en Design for a living world beide uit 2009. 
In deze projecten werkt zij met natuurlijke materialen, respectievelijk vlas 
en wol. Meindertsma gebruikte de wol van een schapenkudde op een ranch 
in Idaho om een vloertapijt te breien. Het tapijt is opgebouwd uit zeshoeken,
elk in een ander patroon gebreid uit wol van een enkel schaap. Dit project 
maakt duidelijk om welke waarden het deze ontwerpster te doen is. Zij wil 
dat de gebruiker zich bewust is van de herkomst van het materiaal dat in 
het product is verwerkt. In veel van haar werken zien we de poging een 
preïndustriële materiaalesthetiek opnieuw in te zetten een ontwerpstrategie 
die steunt op een ethiek van echtheid, natuurlijkheid en duurzaamheid.

Diezelfde esthetiek en ethiek treffen we aan in haar vlasproject. Meindertsma 
gebruikt dit in Nederland nog maar sporadisch verbouwde gewas en schakelt 
het vakmanschap van een al even zeldzaam geworden touwslager in om de 
grondstof te verwerken tot lampen aan dikke touwen, een poef, een vloerkleed, 
een kandelaar, een elektriciteitssnoer en handdoeken.

De twee projecten sluiten naadloos aan op de brede beweging van eco-
ontwerpers die naarstig op zoek zijn naar bijna uitgestorven of vergeten 
materialen en ambachtelijke technieken.

Het derde project dat Meindertsma instuurde, haar inmiddels vermaarde 
varkensboek PIG 05049 uit 2007, dat in 2008 een tweede druk beleefde, 
heeft een ander karakter. Zij deed drie jaar onderzoek naar producten waarin 
bestanddelen van het varken verwerkt (kunnen) zijn. Haar boek is opgebouwd 
uit de hoofdstukken huid, botten, vlees, interne organen, bloed, vet en overige. 
Varkensvlees kent iedereen van de slager en de supermarkt, dus de beelden 

Door Hugues Boekraad
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van een varkensrollade of bloedworst zijn niet opzienbarend. Wel verrassend 
zijn de productcategorieën waarin ingrediënten van het varken een rol (kunnen) 
spelen: snoepgoed en gebak, desserts, brood en kaas, bier en wijn, kunstmest 
en veevoer (o.a. voor varkens!), pillen en hartkleppen, cosmetica en wasmid-
delen, shampoo en tandpasta, verf en printerpapier, potloden en penselen, 
biodiesel, explosieven en kogels, lucifers en sigaretten, en nog veel meer. 
Een lijst waarvan menigeen zal opkijken, omdat ze haaks staat op de tradition-
ele iconografie van het varken in een duizendjarige geschiedenis van prenten, 
beelden en schilderijen.

Het boek presenteert op een zakelijke wijze 185 producten waarin ingrediënten 
zijn of kunnen worden verwerkt. Het heeft het karakter van een productcatalo-
gus. Zijn kwaliteit ontleent het aan zijn methodische opzet, zijn nuchtere toon, 
de heldere tabellen en de toegankelijke indeling. Ook de fotografie is zakelijk: 
zij toont de producten, een per pagina, vrijstaand op een witte ondergrond. 
Iedere verwijzing naar een context ontbreekt. De didactische kwaliteit die het 
boek met een encyclopedie gemeen heeft, wordt versterkt door een narratieve 
fictie. Het zou gaan om een enkel Overijssels varken, nummer 05049, wegende 
103,7 kg, waarvan de ingrediënten op hun tocht naar producenten over de 
hele wereld worden gevolgd.

Vrijwel alle juryleden zijn al in de eerste selectieronde gecharmeerd van dit 
werk. Meindertsma voldoet aan de gestelde criteria: oorspronkelijk onderzoek, 
adequate uitvoering en sociale relevantie. En hoe afwijkend ook, het varkens-
boek past wel degelijk in het oeuvre van Meindertsma. Het focust op de 
grondstoffen waaruit producten zijn gemaakt en de wijze waarop ze in het 
productieproces worden gebruikt. Geprezen wordt dat Meindertsma niet uit 
is op een eigen handschrift, maar haar stempel drukt op dit ontwerp door de 
scherpe afbakening van het concept en de heldere (foto)grafische taal waarin 
zij over de uitkomst van haar onderzoek communiceert.

Naast alle lof worden ook kanttekeningen geplaatst door een jurylid. De analogie 
tussen de ingediende projecten vindt hij misleidend; de wol van één schaap 
voor een breisel, de ingrediënten van één varken voor het varkensboek. 
De basisingrediënten van het varkensboek zijn echter de vele gegevens die 
aan de ontwerpster zijn verstrekt door één bedrijf dat miljoenen varkens per 
jaar verwerkt. Haar varkensboek heeft inderdaad de opbouw van een product-
catalogus, maar niet de functie daarvan. Merken, producenten en prijzen 
worden nergens vermeld. Deze gegevens en bedrijven worden geanonimiseerd 
in het boek. Meindertsma zegt de consument zicht te willen geven op de weg 
die een dier aflegt op de weg naar verschillende eindproducten. Maar foto’s 
van megastallen en slachterijen, van mest- en vleesverwerkende bedrijven 
ontbreken. Is PIG 05049 een kunstenaarsboek of een communicatieproject? 
Beide. Dit boek is ongetwijfeld een briljante revisie van de iconografie van het 
varken in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Tegelijk geeft 
het zijns inziens een eenzijdig beeld van de bio-industrie.

Meindertsma spreekt geen oordeel uit over de moderne bio-industrie waarin 
varkens een massaproduct worden. Ook gaat zij stilzwijgend voorbij aan het 
verzet daartegen dat in brede lagen van de bevolking leeft. Juist de afwezig-
heid van deze context is er waarschijnlijk de oorzaak van dat haar boek – 
anders dan zij heeft gewild - geen rol heeft gespeeld in de maatschappelijke 
discussie over de toekomst van landbouw en veeteelt. En dat valt te betreuren 
volgens de jury. Uit haar boek blijkt immers zonneklaar dat niet alleen consu-
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menten die uit zijn op kiloknallers dagelijks moeten worden bevoorraad, maar 
ook een reeks hoogtechnologische bedrijven die het niet kunnen stellen zonder 
de constante aanvoer van varkensingrediënten. Vleesconsumenten en deze 
bedrijven, zo blijkt uit het boek, verdelen de varkenskluif fifty-fifty.

Meindertsma’s eigentijdse iconografie van het varken staat open voor 
tegengestelde waardeoordelen over nut, functie en waarde van dit dier 
én over de vele manieren waarop het (on)menselijke doelen dient. Doordat 
Meindertsma zich onthoudt van kritisch commentaar, laat zij het oordeel over 
aan de lezer. Haar verleidelijke beeldpresentatie en zakelijke aanpak gaan, 
al dan niet naïef, al dan niet bewust, voorbij aan de dilemma’s waarvoor 
de intensieve veehouderij en de vleesverwerkende industrie ons stellen. We 
leven overduidelijk niet meer in de tijd van het politieke manifest. PIG 05049 
is een tijdsdocument dat precies om die reden past bij de nominaties voor 
de Rotterdam designprijs. 
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Customr 
Sportdomes Zaandam 2007

In opdracht van het Atelier van de Rijksbouwmeester ontwierp Willem van 
der Sluis/Customr twee eenvoudig te (de)monteren sportdomes, die bestaan 
uit een metalen frame bedekt met geperforeerde panelen. Door twee sportdo-
mes te schakelen ontstaat een tweekoepelige sporthal van 27 x 17 x 8,5 meter. 
De voorziening is bedoeld als een omsloten sport- en luchtplaats voor illegale 
vreemdelingen die, wachtend op hun uitzetting, in verzekerde bewaring 
zijn gesteld in het detentieplatform te Zaandam. Het ontwerp probeert twee 
heren met tegengestelde belangen te dienen: het Ministerie van Justitie 
en de gedetineerden. Aan het ontwerp werden verschillende eisen gesteld. 
Het budget mocht dat voor een vergelijkbare standaard Heras-hekwerkkooi 
niet overtreffen. En het ontwerp moest herkenning of communicatie tussen 
mensen binnen en mensen buiten de sporthal/luchtplaats onmogelijk maken.  
De doelstelling was dus een dubbelzijdige zichtbeperking. 

De manier waarop Van der Sluis de zichtbeperking realiseert, bepaalt het 
aanzicht van deze sportdomes. De panelen bevatten een gatenpatroon dat 
zich bijna hermetisch sluit tot halverwege de hoogte van de constructie, zich 
daarna opent langs de wand van de koepel om zich naar de nok toe weer 
te verdichten. Door dit wisselende perforatiepatroon worden de gevangenen 
aan nieuwsgierige blikken onttrokken, terwijl zij zelf vrij zicht hebben op de 
voortjagende wolken aan de Hollandse hemel. Zelf spreekt Van der Sluis over 
schaduwspel en bladerdak-effect of meer ambtelijk verwoord: “domes met 
een gebruiksvriendelijk ruimtelijk exterieur, dat een open en cultureel/religieus 
neutraal karakter heeft en verwijst naar de natuur”. En: “de koepelconstructie 
heeft van nature een zeer ruimtelijke, atmosferische werking”. Nu leek het 
de jury moeilijk om de koepelconstructie, tot perfectie gebracht door Romeinse 
architecten en in de Renaissance hernomen in het repertoire van de humanisti-
sche architectuur, op te vatten als een verwijzing naar de natuur. Wanneer we 

Door Hugues Boekraad
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de bestemming van deze koepels in ogenschouw nemen, ligt het meer voor de 
hand ze te associëren met de negentiende-eeuwse koepelgevangenis zoals 
in Haarlem en Breda. Het was de filosoof Jeremy Bentham die deze constructie 
bedacht om vorm te geven aan het panopticumprincipe: vanuit een centrale 
uitkijktoren in het midden van het cirkelvormige gebouw zijn alle gevangenen 
in de cellen rondom constant zichtbaar. Deze panoptische gevangenis is 
dankzij het werk van de Franse filosoof Michel Foucault – Toezichthouden 
en Straffen – het symbool geworden van de disciplinerende samenleving. 
Een jurylid merkt op, dat Van der Sluis de vorm van de panopticale gevangenis 
overneemt, maar daaraan een andere, humaniserende functie toekent. 
Hij wil ”positieve(re) omstandigheden voor de gedetineerden creëren”. 
De gevangenen binnen de koepel worden onzichtbaar gemaakt, weliswaar 
niet voor de cipiers, maar dan toch voor de buitenwereld. Ook de beslissing 
van de ontwerper om “de rechte muren van een kooi of een cel” te vermijden, 
verraadt zijn ambitie tot humanisering. 

Het ontwerp stuit bij een ander jurylid op principiële kritiek. “Als mensen geen 
vrijheid genieten, dan moet je die ook niet suggereren. Dit ontwerp maakt iets 
leuk dat per definitie niet leuk is, het geeft alleen de illusie van vrijheid. In wezen 
gaat het om een reactionair ontwerp dat op geen enkel onderzoek berust.” 
Men kan zich afvragen of de in het ontwerp van Van der Sluis geciteerde 
koepelconstructie geen ironisch of cynisch gebaar is. De historische koepelge-
vangenissen zijn immers onverbrekelijk verbonden met het hardvochtige 
detentieregime dat tot ver in de twintigste eeuw in Nederland van kracht was. 
Met de humanisering van het detentieregime veranderde in de tweede helft 
van de twintigste eeuw ook de architectuur van de gevangenissen. Ook zij 
werden in een modernistisch jasje gestoken. Wat betekent dan de verwijzing 
naar een historische fase van gevangenisarchitectuur en – bewind die we 
voorgoed achter ons waanden? Onderschrijft dit citaat de veelgehoorde kritiek 
op het vreemdelingenbeleid dat toestaat dat illegale vreemdelingen in gevan-
genissen worden opgesloten, hoewel zij zich niet aan een delict schuldig 
hebben gemaakt, maar slechts zonder vergunning in Nederland verblijven? 
Of poogt het deze kritiek te weerleggen door een lichte en luchtige variant 
te creëren van het beladen symbool?   

Daarop verplaatst de discussie van de jury zich naar de vraag of een detentie-
systeem voor illegale vreemdelingen al dan niet acceptabel is. Kan een rechts-
staat die een restrictief toelatingsbeleid hanteert het ook zonder stellen? 
De jury is eenstemmig van mening dat, gegeven een dergelijk detentiesysteem, 
er een meer of een minder humane behandeling van gevangenen mogelijk is. 
Voor het antwoord op de vraag wat de door Van der Sluis ontworpen gevange-
nissporthal annex luchtplaats bijdraagt aan de relatieve bewegingsvrijheid 
van de gedetineerden, zijn niet de visuele of constructieve kwaliteiten van de 
sportdomes doorslaggevend, maar het feitelijke gebruik ervan in de dagelijkse 
praktijk van het detentiecentrum. Deze sporthal lijkt daarin geen andere rol 
te spelen dan de aloude ommuurde gevangenisluchtplaats.

Als we de staalkaart van Nederlands design overzien, hoort dit ontwerp 
volgens de meerderheid van de jury hier beslist bij. Technisch en constructief 
klopt het. Typisch Hollands is de pragmatische wijze waarop het ontwerp 
laveert tussen de veiligheidseisen van de penitentiaire inrichting, de wens van 
de ontwerper om een visueel interessante versie van een luchtplaats te creëren 
en de behoeften van de gedetineerden aan relatieve bewegingsvrijheid. 
Met tamelijk eenvoudige middelen is de ontwerper erin geslaagd aan het 
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programma van eisen te voldoen. Visueel houden de Customr Domes 
het midden tussen een verplaatsbare circustent en een light versie van de 
koepelgevangenis. Lichtgewicht humanisme zonder extra kosten. Dutch design! 
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Studio Wieki Somers  
Merry-Go-Round Coatrack 2008

Merry-Go-Round Coatrack werd in opdracht van Museum Boijmans Van 
Beuningen ontworpen door Wieki Somers en Dylan van den Berg. Beiden 
studeerden eind jaren negentig op de Design Academy Eindhoven en werden 
daar opgeleid door de eerste generatie conceptuele ontwerpers (onder 
anderen Gijs Bakker en Hella Jongerius). Somers maakte een snelle entree 
in de designwereld met ontwerpen waarin concepten en verhalen samengaan 
met veel aandacht voor materiaal en uitvoering, zowel ambachtelijk als high 
tech. Die benadering van het vakgebied is nog steeds kenmerkend voor Studio 
Wieki Somers, die de meeste ontwerpen vaak in kleine oplage, in eigen beheer 
produceert en ze toont in musea en galerieën. Somers geldt als het artistieke 
brein van de studio, Van den Berg als het technische brein. 

De Merry-Go-Round Coatrack maakt deel uit van het in 2008 gerealiseerde 
herinrichtingsplan van het entreegebied van Museum Boijmans Van Beuningen. 
Het museum wilde op deze plek zowel een intern publieksplein als een kennis-
centrum. Door een directere relatie te creëren tussen het museum en de stad 
moest het entreegebied meer bezoekers aantrekken. Die opdracht werd 
gegeven aan Haunting Dogs Full of Grace, een gelegenheidscollectief 
dat bestaat uit de ontwerpers Frank Bruggeman, Ted Noten, Bertjan Pot, 
Jurgen Bey, Simon Heijdens en Wieki Somers. Ieder nam een onderdeel van 
de totale inrichting voor zijn of haar rekening, respectievelijk de ontvangstbalie, 
een nieuw ticketsysteem, de museumwinkel, het educatief centrum, de koffiebar 
en de garderobe. 

Omdat de jury de opdracht van het museum en sommige oplossingen 
interessant acht, vindt ze het jammer dat het project niet als geheel is ingezon-
den. Slechts een enkele ontwerper of ontwerpbureau heeft het eigen ontwerp 
voorgedragen. Daarbij wordt opgemerkt dat het vreemd zou zijn als het project 

Door Louise Schouwenberg
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zou zijn ingestuurd door de opdrachtgever Museum Boijmans Van Beuningen 
omdat het tevens fungeert als gastheer van Rotterdam designprijs. Ook vinden 
enkele juryleden het spijtig dat Somers slechts één ontwerp instuurde en geen 
relatie aanbracht met haar overige oeuvre. Omdat de juryleden vertrouwd zijn 
met dat oeuvre, zowel de producten die ze ontwierp als solist als de werken die 
ze onder het label Studio Wieki Somers ontwierp, wordt kort ingegaan op de 
algehele kwaliteit van Somers’ werk. Het ontwerp van de garderobe neemt 
binnen haar ontwikkeling een exceptionele plek in, vindt men. Dit geldt 
allereerst de praktische kant. De garderobe is een functioneel, technisch 
vernuftig ontwerp, terwijl de meeste andere werken van Studio Wieki Somers 
minder mikken op functionaliteit en meer op het artistieke experiment. Exceptio-
neel is de garderobe ook omdat het de voorbeeldige benadering is van een 
opdracht die door de jury wordt samengevat als: Creëer een interface tussen 
publiek en gebouw waarmee maatschappelijke cohesie en participatie worden 
bevorderd. 

De kwaliteit van het ontwerp schuilt in de gelaagdheid van de associaties. 
Allereerst speelt het met verwijzingen naar kermis, recreatie, niet in de laatste 
plaats door de titel. Daarnaast verwijst het ontwerp naar de arbeidswereld: 
het is geïnspireerd op een bestaand garderobesysteem voor mijnwerkers, 
die met behulp van deze techniek hun jassen hoog en schoon konden ophijsen 
voordat ze afdaalden in de mijnschacht. Nu de jassen binnen een museale 
context hoog hangen, worden volgens sommige juryleden interessante ideeën 
aangesneden over eigendom en de museumcollectie. Een enkel jurylid twijfelt 
aan de praktische kant van het ontwerp. Algemeen prijst men de metaforische, 
verhalende kwaliteit, die aansluit bij de rest van Somers’ oeuvre. Bij intensief 
gebruik verandert het beeld van de garderobe, spiegelt constant wat 
er gebeurt in het museum, en maakt van de gewoonlijk saaie garderobe 
een visueel spannende plek. Concluderend wordt de Merry-Go-Round Coatrack 
geprezen vanwege de effectieve manier waarop een bestaande functionele 
oplossing is vertaald in een poëtisch, speels ontwerp. 
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Koninklijke Tichelaar Makkum  
Ontwikkeling 2007 – heden

Koninklijke Tichelaar Makkum is een familiebedrijf, opgericht in 1640. 
Huidig directeur Jan Tichelaar is de dertiende generatie die aan het roer staat. 
Als steen-, aardewerk- en tegelfabriek is Tichelaar van oudsher gebonden 
aan de Friese klei, dus per definitie lokaal, al kan deze grondstof ook elders 
worden gewonnen indien een ontwerp daar om vraagt. Dit oorspronkelijk 
regionale bedrijf levert thans diensten en producten op internationale markten 
en geniet wereldwijd bekendheid. 

Een tiental jaren geleden zette het bedrijf een belangrijke stap. Jan Tichelaar 
besloot de bedrijfsfilosofie bij te stellen. Had zijn bedrijf in de loop der jaren 
een naam opgebouwd als producent van hoogwaardig ambachtelijk sieraar-
dewerk, nu wilde hij experimenteren met nieuwe en innovatieve concepten. 
De ontwerpers die hij daartoe aantrok, bood hij niet alleen de hoogwaardige 
productiekwaliteit van het bedrijf aan, maar ook onderzoeksfaciliteiten. Van hun 
kant droegen die ontwerpers hun aura van inventieve vernieuwers over op het 
oude bedrijf. Een ander aspect van de vernieuwingsoperatie betrof de produc-
ten die Tichelaar levert op het gebied van bouwmaterialen. Beeldend kunste-
naar Peter Struycken ontwikkelde in 2000 voor het bedrijf een kleurencollectie 
voor geglazuurde metselbakstenen. Op verzoek van architecten in binnen- 

Door Hugues Boekraad



pag
30/33

en buitenland, ontwikkelt het bedrijf gevelbekleding (bouwornamenten en 
keramische tegels). Daarbij kan Tichelaar putten uit de expertise opgedaan 
in restauratieprojecten. Die kennis wordt ook systematisch ingezet om produc-
ten voor eigentijdse bouwwerken te ontwikkelen. 

De vernieuwingsoperatie bleek een gelukkige greep, het bedrijf heeft zich 
inderdaad opnieuw op de kaart gezet. Tevens impliceerde de verjongingskuur 
een heroverweging van de identiteit van het bedrijf. Voorheen was die identiteit 
gekoppeld aan de lokale herkomst van het materiaal (Makkum), aan de 
ambachtelijkheid van de productie en aan een herkenbaar, traditioneel 
assortiment. Jan Tichelaar besloot om de kennis en het vakmanschap van het 
bedrijf tot de kern van de bedrijfsidentiteit te maken, dus niet de producten, 
maar de capaciteit tot productinnovatie. Voorheen beschouwd als voorwaarde 
en middel voor de productie, werden vakmanschap, onderzoek en technologie 
nu verdiept en geïntegreerd toegepast, waardoor ze een nieuwe en hogere 
status kregen. 

In Nederland zijn de meeste grotere familiebedrijven in de jaren zestig en 
zeventig van het toneel verdwenen. Toenemende internationale concurrentie 
dwong tot schaalvergroting en concentratie, en bijgevolg ook tot modernisering 
van het management. De vaak feodale praktijken van familiebedrijven werden 
als uit de tijd beschouwd. Daarmee gingen ook waarden en tradities verloren 
die familiebedrijven kenmerken. Het gevolg was onder meer dat de arbeidsver-
houdingen anoniemer werden. De binding van werknemers aan het bedrijf 
moest met nieuwe technieken, zoals human resource management en 
corporate identity programma’s, worden bereikt. Contractuele relaties verdron-
gen op loyaliteit gebaseerde relaties. Kon Koninklijke Tichelaar Makkum als 
familiebedrijf overleven, mede dankzij de loyale bindingen die het bedrijf met 
zijn werknemers en externe ontwerpers weet te creëren, vroeg de jury zich af.  
Een andere factor is wellicht het specifieke productieproces van het bedrijf, dat 
zich nu eenmaal niet leent voor verregaande automatisering. Feit is in elk geval 
dat een begrip als verwantschap een rol speelt in de langdurige betrekkingen 
die het bedrijf als opdrachtgever en uitvoerend producent onderhoudt met 
externe ontwerpers. De ontwerpers die Jan Tichelaar selecteerde, 
Hella Jongerius, Jurgen Bey, Job Smeets en Alexander van Slobbe, passen 
naar zijn gevoel bij de identiteit van het bedrijf. Voor een van de juryleden is 
deze exclusieve en duurzame binding juist reden om niet in te stemmen met 
de nominatie van Tichelaar: het bedrijf zou goede ontwerpers uitsluiten en zijn 
ontwerperskeuze zou resulteren in een eenzijdige designcollectie. De overige 
juryleden zagen niet in wat er verkeerd zou zijn aan het opbouwen van een 
coherente collectie en zij benadrukten het belang van Tichelaar als inspiratie-
bron voor andere bedrijven en daarmee voor een brede kring van ontwerpers. 

Concluderend stelt de jury dat Koninklijke Tichelaar Makkum een uitzonderlijk 
instituut is in de Nederlandse ontwerpcultuur. Het kent een eeuwenoude 
geschiedenis als familiebedrijf, het heeft zich staande weten te houden 
temidden van harde concurrentieverhoudingen, zich weten te vernieuwen 
en zijn productassortiment uitgebreid. Het bedrijf onderscheidt zich door  
de professionele kwaliteit van de werknemers en externe relaties. Het bedient 
uiteenlopende marktsegmenten en produceert in alle prijscategorieën, van 
alledaags gebruiksgoed tot pronkstukken, stenen en tegels voor bijzondere 
projecten en traditionele siervoorwerpen. Ook in de betrekkelijk kleine wereld 
van vernieuwend design is Tichelaar Makkum een begrip. De bedrijfsfilosofie 
van Tichelaar impliceert een nauwe relatie tussen de bedenkers en de makers 
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van het ontwerp. Wanneer de werkplaats fungeert als keramisch laboratorium, 
zijn de makers geenszins de inferieure laatste schakel in het proces. Deze 
nieuwe appreciatie van het ontwerp als maakproces sluit aan op recente 
ontwikkelingen in de ontwerpdisciplines zelf. Bovendien bevestigt het bedrijf het 
toenemend belang dat in het hedendaags ontwerp wordt gehecht aan traditie 
en historie. De interactie van functionele en decoratieve aspecten van produc-
ten, en het actualiseren en herdefiniëren van vergeten of verdrongen typen en 
vormen, zijn een karakteristiek element geworden van het productieprogram-
ma van Tichelaar. In Nederland, waar het modernisme een halve eeuw in bijna 
alle ontwerpdisciplines heer en meester was, is deze dialoog nog altijd uitzonderlijk.

De jury nomineert Koninklijke Tichelaar Makkum wegens zijn bijdrage aan 
de Nederlandse ontwerpcultuur. Het bedrijf excelleert niet alleen in productie 
en dienstverlening aan ontwerpers en architecten, maar ook als een intermedi-
air tussen ontwerpers en vaklieden, en tussen ontwerpers en diverse categorieën 
van gebruikers. Zoals in de inleiding werd opgemerkt, maken intermediairs een 
wezenlijk onderdeel uit van een bloeiende ontwerpcultuur. Zij bevorderen door 
hun uitgesproken bedrijfsbeleid de innovatie van producten, geven publieks-
groepen informatie en oriëntatie, en scherpen het professionele ontwerpdis-
cours aan. 
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Atelier NL (Nadine Sterk 
en Lonny van Ryswyck) 
en Maarten Kolk  
Veldwerk, Noordoost polder 2008 

Op uitnodiging van Jurgen Bey en Rianne Makkink (Studio Makkink & Bey), 
die in de Noordoostpolder een stuk grond bezitten, deden drie jonge ontwer-
pers ter plekke onderzoek naar de grondsamenstelling en de gewassen. 
Het project kreeg de titel Veldwerk. De resultaten bestaan uit een serie keramische 
objecten, gemaakt uit klei van verschillende percelen, en een boek waarin de 
vegetatie van de polder sinds 1941 in kaart is gebracht. De objecten werden 
gemaakt door Nadine Sterk & Lonny van Ryswyck, die samenwerken onder het 
label Atelier NL. Het boek werd gemaakt door Maarten Kolk. Beide projecten 
zijn een voortzetting van het werk waarmee Van Ryswyck en Kolk in 2006 
afstudeerden aan de Design Academy Eindhoven. Lonny van Ryswyck presen-
teerde toen Uit De Klei Getrokken, een serie kop en schotels die waren gestookt 
van kleisoorten uit diverse locaties in Nederland, wat zichtbaar was aan de 
diversiteit van de texturen en kleuren. Kolk studeerde af met het boek Doorge-
schoten, waarin hij het groei- en vervalproces van planten toonde. Veldwerk, 
de inzending voor de Rotterdam designprijs, trekt dit spoor door. 

Enkele juryleden zeggen destijds met enige scepsis te hebben gekeken naar 
Van Ryswycks examenwerk. Zij twijfelden toen of het onderzoek vertaalbaar 
was naar productie in grotere aantallen. Inmiddels blijkt dat wel degelijk 
het geval: Koninklijke Tichelaar heeft koppen, borden en kommen in productie 
genomen, die per serie gelinkt kunnen worden aan streken in Nederland 
op grond van textuur en kleur. 

Al vroeg in het juryberaad wordt opgemerkt dat in deze twee projecten een 
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nieuwe benadering van het vakgebied zichtbaar wordt, die zonder meer 
thuishoort in het scala van de nominaties. De ontwerpers reageren duidelijk 
op de dilemma’s van de huidige tijd, zoals de ecologische crisis, de oplevende 
belangstelling voor natuur en traditie. Globalisatie heeft een tegentendens 
in het leven geroepen. Op veel gebieden wordt in de huidige tijd gezocht naar 
lokale en in de traditie verankerde gebruiken, technieken en materialen. Zowel 
de keramische objecten van Atelier NL als het boek van Kolk spelen daar op in. 
Veldwerk betekent letterlijk het werken in het veld maar verwijst tevens naar 
een antropologisch onderzoek naar gebruiken en gedragspatronen. Enkele 
juryleden vinden de intenties prijzenswaardig, anderen menen dat de visie 
en de doelstellingen sympathiek zijn, maar de diepgang gering, de projecten 
te voorspelbaar. Een jurylid wijst op eerdere, soortgelijke onderzoeken door 
bijvoorbeeld kunstenaar Richard Long, die in de hele wereld klei en leem 
verzamelde en op vele wijzen hun variëteit liet zien in textuur en kleur (bijvoor-
beeld in het boek Nile Papers of River Muds uit 1990). Atelier NL volgt dit spoor, 
maar voegt het iets toe aan de bevindingen van Long? 

Ondanks deze kritische kanttekeningen vindt de jury vrij algemeen dat 
beide projecten geslaagd zijn als onderzoeksverslag, maar minder geslaagd 
als eindproduct. Hierover wordt opgemerkt dat een eigen vormtaal ontbreekt. 
Een jurylid meent dat de renaissance van het engagement bij Tichelaar 
beschermd wordt omdat  het bedrijf alle ruimte biedt voor studie en onderzoek, 
en bij Bey en Makkink omdat zij hun plek ter beschikking stellen. Er wordt nog 
kort gesproken over de vraag of Veldwerk afzonderlijk genomineerd dient te 
worden. De werken van Atelier NL maken immers ook deel uit van de inzending 
van Koninklijke Tichelaar Makkum, als specimen van de recente productie. 
De aparte nominatie wordt gehandhaafd omdat Veldwerk een significante 
positie in het huidige designdebat inneemt.

Augustus 2009, Hugues Boekraad en Louise Schouwenberg.


