
Mijksenaar: 25 jaar functioneel ontwerpen 
 
Amsterdam – 3 oktober 2011 
 
Op woensdag 2 november 2011 wordt door de Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam een uniek evenement georganiseerd rond het 25-jarig 
bestaan van Mijksenaar bv. Het Amsterdamse ontwerpbureau, gespecialiseerd in 
wayfinding en information design, en Stichting Paul Mijksenaar, vieren deze mijlpaal 
met een schenking aan de Bijzondere Collecties en de uitreiking van een nieuwe 
prijs. 
 
Op deze dag draagt de Stichting Paul Mijksenaar een interessante  collectie ‘alledaagse’ en ook 
anonieme grafische vormgeving over aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam. Het eerste deel van de overdracht bestaat uit meer dan 700 kaarten en 
plattegronden. Een verzameling die uniek is omdat ze bestaat uit cartografie én infographics. 
  
Ook zal voor het eerst de ‘Paul Mijksenaar Design for Function Award’, een nieuwe prijs voor 
dienstbaar ontwerpen, worden uitgereikt.  
Deze prijs beoogt ontwerpen te stimuleren waarin de aandacht in de eerste plaats gericht is op 
drie criteria: duurzaamheid, bruikbaarheid en bekoorlijkheid*. De prijs, die naast stimulering ook 
een erkenning kan inhouden, wordt uitgereikt aan de maker of makers van een product of een 
oeuvre op het gebied van functioneel design. 
De winnaar van 2011 wordt ruim een week voor de uitreiking bekendgemaakt.  
 
Sprekers op dit evenement zijn, naast Paul Mijksenaar, Jan Werner (conservator Kaarten en 
Atlassen Bijzondere Collecties UvA), Joost Elffers (lid Raad van Advies Mijksenaar bv) en Toon 
Lauwen (curator van de Paul Mijksenaar Design for Function Award). 
 
De overdracht en uitreiking zullen plaatsvinden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam 
(Singel 411). Bij de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam is tevens een 
tijdelijke presentatie van de kaartencollectie van de Stichting Paul Mijksenaar te zien. 
 
* deze criteria voor functionaliteit zijn ontleend aan de architect Vitruvius (25 v. Chr.) 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
U bent van harte welkom om bij de presentatie en uitreiking op 2 november aanwezig te zijn, 
zie bijlage voor de details. Voor meer informatie, beeldmateriaal en afspraken: 
Jasper van den Broek 
foundation@mijksenaar.com 
(020)  691 47 29 
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