
 

 
 
 
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezig-
houdt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal  
en cultuur. 
Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze 
samenleving vormgeven. 
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Ik behoor tot de mosh pitters, hard hitters en de pillentikkers 

Uitslag fotowedstrijd 'Tot welke ‘wij’ behoor jij?’ 

 
Tot welke 'wij' behoor jij? Dat was de vraag die het Meertens Instituut stelde aan het Nederlandse 
publiek. De ruim 70 inzendingen waren heel divers. Er waren foto’s van speciale gelegenheden, 
zoals het afscheid van Coen Moulijn in Rotterdam en de Nieuwjaarsduik in Katwijk.  Foto’s van 
plaatsen waar men zich verbonden mee voelt, zoals de oude spoorbrug over de IJssel bij Zwolle 
die met sloop bedreigd wordt. Maar ook waren er familiefoto’s en foto’s waarin vriendschap een 
belangrijke rol speelt. Kortom, iedereen heeft een persoonlijk antwoord op de vraag ‘Tot welke 
‘wij’ behoor jij’.  

Winnaar Juryprijs 

 
De vakkundige jury bestond uit taalwetenschapper Leonie Cornips, antropologe Irene Stengs en 
fotograaf Bert Verhoeff. Bij de selectie is gelet op de kwaliteit van de foto, het onderwerp en de 
toelichting. Als winnaar van de fotowedstrijd koos de jury unaniem voor de foto van Vincent 
Houtman uit Amsterdam : "Ik behoor tot de mosh pitters, hard hitters en de pillentikkers." Deze 
foto is volgens de jury een goede weergave van de huidige, geïndividualiseerde samenleving 
waarbinnen het feestelijke een steeds belangrijkere rol inneemt voor het creëren van ‘wij’- 
ervaringen. Het is een spannende foto met een aansprekende tekst. Vincent Houtman studeert 
aan de Fotoacademie in Amsterdam. Hij krijgt voor zijn foto 200 euro.  
 
Publieksprijs 
 
De jury nomineerde tien foto's die in aanmerking kwamen voor de publieksprijs. Het publiek kon 
hierop stemmen van 10 tot 21 oktober. Het publiek heeft gekozen voor de foto ‘JOY’ van Connie 
Bakker. Op de foto staan de plaatselijke dansmariekes uit Noordwijkerhout. Connie Bakker krijgt 
voor haar foto toegangskaarten tot de Beeld en Geluid Experience.  
 
De winnende en de genomineerde foto’s zijn behalve via de website van het Meertens Instituut 
(www.meertens.knaw.nl) ook te zien in het Meertens Instituut te Amsterdam. De tentoonstelling 
loopt tot 2012. Als u de foto’s wilt komen bezichtigen kunt u een bericht sturen naar 
info@meertens.knaw.nl.  
 

 
 
 
 
 
  


