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Over een ding waren de juryleden – Claartje Keur, Ruudt Peters, Cornelie Holzach en 
Ingeborg de Roode – het snel eens: het zou de moeite waard zijn om eens verder dan 
de grenzen van Europa te kijken, want daarbuiten gebeurt veel dat het verdient onder 
de aandacht gebracht te worden. 
 
Na de formulering van dit uitgangspunt werd het meteen een stuk lastiger om tot 
overeenstemming te komen. De meeste juryleden hadden een lijstje met mogelijke 
kandidaten gemaakt, waarop vooral ontwerpers stonden die al lang werkzaam zijn en 
die vanuit hun positie kunnen fungeren als voorbeeld voor de jongere generatie. 
Daarmee waren de overeenkomsten wel benoemd. Er was geen enkele ontwerper die 
door meer dan één jurylid werd voorgesteld. Daaruit kan misschien geconcludeerd 
worden dat er momenteel geen ontwerpers zijn die met kop en schouders boven hun 
collega’s uitsteken. Het kan ook positiever worden uitgelegd: namelijk dat er zoveel 
goede en interessante ontwerpers zijn dat velen voor deze prijs in aanmerking komen. 
 
Na een eerste stemmingsronde bleven vijf mogelijke kandidaten over, waaronder 
slechts één niet-Europese. Bij geen van de vijf kandidaten had de jury voldoende het 
gevoel dat er unanimiteit kon worden bereikt. Bovendien kwam in de discussie steeds 
sterker de behoefte naar voren om de kans te grijpen met de uitreiking van deze prijs 
de aandacht van de Nederlandse vormgevingswereld, en wellicht ook van die in de 
ons omringende landen, te vestigen op een niet-Europese ontwerper die tot nu toe 
misschien nog niet heel bekend is geworden, maar dat zeker wel verdient. Daarmee 
zou ook meer in het algemeen de blik wat ruimer kunnen worden gericht, wat als een 
positief neveneffect werd beschouwd. 
 
Uit de hierop volgende sessie rolde uiteindelijk de naam van de ontwerper die 
unaniem voor de Françoise van den Bosch Prijs 2002 is voorgedragen: Warwick 
Freeman. Geboren in 1953 in Nelson, Nieuw Zeeland en, opmerkelijk genoeg, 
autodidact. De sieraden van Warwick Freeman gaan over de emotionaliteit van de 
materie; hij maakt gebruik van de kwaliteiten van uiteenlopende, maar vrijwel altijd 
natuurlijke materialen, die hij verbindt met vormen en onderwerpen uit zijn 
omgeving. Motieven die naar de zee verwijzen komen daarin vaak voor. Hij 
concentreert zich op de essentie van de vorm, vereenvoudigt deze net zolang totdat er 
een krachtiger, sterker beeld uit naar voren komt. Zijn werk wortelt in de traditie van 
de Zuidelijke Pacific: de materialen en technieken die hij kiest en de verhalen 
waardoor hij geïnspireerd wordt, zijn die van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw 
Zeeland en van Oceanië. Hun culturele invloed is van groot belang voor Warwick 
Freeman. Toch is zijn werk onmiskenbaar hedendaags en staat het op het kruispunt 
van twee culturen. Elk sieraad van Freeman heeft de kracht van een symbool. De 
manier waarop hij materialen als parelmoer, been, goud, zilver, mineralen, acryl, 
schelp en hout bewerkt en combineert is fijnzinnig en getuigt van een grote liefde 
voor het ambacht. Zijn consequente werkwijze, die niet op intellectuele 
uitgangspunten is gestoeld, wordt door de jury als een grote kwaliteit ervaren. In de 
snelle westerse cultuur kunnen de verstilde vormen van Warwick Freeman als een 
voorbeeld van een andere benadering fungeren. 
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