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het voorwoord
 Zeeprik tegen het licht

De eerste vier nummers van Zeeprik zijn 
goed ontvangen in Zeeland. Ook buiten de 
provincie is het blad opgevallen door ver-
schijningsvorm en inhoudelijke opzet. Het 
zal me niets verbazen als we de komende 
maanden ook elders in het land degelijke 
publicaties zie verschijnen.

Zeeprik was na vier nummers toe aan een evaluatie. Inhoud, 

vorm en organisatie zijn tegen het licht gehouden. Hoe 

subtiele veranderingen in vorm en inhoud al een weerslag 

kunnen hebben op een blad, blijkt uit deze nieuwe Zeeprik. 

Ook de formule van het blad is verder aangescherpt. 

De personen die centraal staan in de artikelen krijgen bijvoor-

beeld vanaf nu een gezicht. We gingen er onterecht vanuit 

dat de meesten die in Zeeprik genoemd of beschreven worden 

wel bekend zijn, maar dat blijkt niet het geval. Bovendien is 

Zeeprik ook een duidelijke spreekbuis voor Zeeuwse vormge-

ving buiten de provincie en daarbij behoort een behoorlijke 

introductie. 

Zoals in het vorige nummer al werd opgemerkt, zijn de 

Zeeuwse architecten op zoek naar een dialoog met Zeeuwse 

vormgevers. De architectuur krijgt daarom een permanente 

plek in Zeeprik. Het woord is in Zeeprik nummer 5 daarom 

aan architect Johan de Koning. Hij laat in het jaar van het 

religieus erfgoed zijn licht schijnen op nieuwe bestemmingen 

van voorheen religieuze gebouwen.

In ‘Het Project’ verwoordt Robert Bakker het streven van Syn-

tens om innovatie en professionalisering binnen de creatieve 

sectoren te stimuleren. Syntens en CBK Zeeland zullen de 

komende tijd samen een programma maken waar vormgevers 

naar vragen en bij gebaat zijn. 

Dat er vraag is naar dergelijke workshops en activiteiten, 

blijkt uit de resultaten van een enquête van de twee instan-

ties. De waardevolle suggesties die in het onderzoek naar 

voren kwamen, worden in het programma verwerkt. De hoge 

respons en de welgemeende opmerkingen steunen ons om 

verder te gaan op de ingeslagen weg. 

De commissie vormgeving, bestaande uit Corian de Dreu, 

Ramon de Nennie en Leonard Snelders, heeft zich drie jaar 

met volle overgave ingezet om vormgeving in Zeeland op de 

kaart te zetten. Dit hebben zij gedaan door hun enthousi-

asme, kennis en ervaring in te zetten bij het realiseren van 

projecten zoals het magazine Zeeprik en de projecten Long 

List Life en Nieuw Zeeuws Product. Nu stoppen zij ermee en is 

het tijd voor een nieuwe commissie. Daarom doen wij hierbij 

een oproep voor nieuwe commissieleden. Meer informatie 

staat op de website van CBK Zeeland. Wie belangstelling heeft 

kan zich tot 1 september opgeven. Het biedt vormgevers de 

mogelijkheid om een aandeel te hebben in het op de kaart 

zetten van Zeeuwse vormgeving. 

Kathrin Ginsberg

directeur CBK Zeeland

colofon
Zeeprik is een uitgave van het CBK Zeeland (centrum voor beeldende kunst, vormgeving, architectuur in Zeeland). Voorgaande nummers 

zijn te downloaden op www.zeeprik.com. 
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In opdracht van onder andere het Ministerie van Economi-

sche Zaken helpt Syntens MKB-bedrijven om beter, eerder en 

sneller te innoveren. Syntens richt zich nadrukkelijk ook op 

de creatieve industrie. En dat gebeurt ook in Zeeland.

‘De creatieve industrie is belangrijk voor Nederland en 

voor Zeeland’, legt Robert Bakker van Syntens uit: ‘Neder-

lands ontwerp doet het internationaal goed. Dutch design 

is een begrip, een sterke merknaam. Dat heeft een enorme 

potentie, ook voor kleinere regionale ontwerpers. Daarnaast 

kan de creatieve industrie bedrijven in andere sectoren 

helpen om te vernieuwen en meer toegevoegde waarde te 

leveren. ‘Wie goede creatieven inhuurt om een product of 

dienst in de markt te zetten, spint daar zelf garen bij’.

Renderen
Volgens Bakker beschikken Zeeuwse ontwerpers over veel 

kwaliteit en creatief vermogen: ‘Creatieve ideeën genereren 

is de basis voor innovatie. Daar hoeven we ondernemers in 

de creatieve industrie niet bij te ondersteunen. Bij succesvol 

innoveren gaat het echter ook om het vertalen van ideeën 

naar commerciële successen. Veel ontwerpers halen daar lang 

niet altijd uit wat er in zit. Ze missen op dat gebied een stukje 

professionaliteit’.

Het betoog van Bakker over creatieven die liever met 

nieuwe ideeën en projecten bezig zijn dan met zaken als 

acquisitie, klantenbeheer en netwerken zal voor veel ontwer-

pers bekend in de oren klinken. Vakinhoudelijk zit het wel 

snor, vat Bakker samen, maar je moet de aanwezige kennis en 

talent wel kunnen laten renderen. 

‘Wat dat betreft is onze samenwerking met CBK Zeeland 

sowieso wel interessant. CBK Zeeland richt zich vooral op 

vakinhoudelijke zaken en het zichtbaar maken van produc-

ten van Zeeuwse kunstenaars en vormgevers. Wat vinden ze 

van elkaars werk? Hoe vinden zij dat een promotiecampagne 

voor Zeeland eruit zou moeten zien? Bij Syntens bemoeien we 

ons juist helemaal niet met zulke vakinhoudelijke discussies 

en ontwikkelingen’, stelt Bakker. ‘Wij richten ons meer op de 
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het project
Workshops voor de Zeeuwse   creatieve industrie

Robert Bakker (Syntens):  
‘Laat zien dat creativiteit rendeert’

bedrijfsmatige kant en het managen van innovatie. Wat wil 

de markt? Welke ontwikkelingen spelen er en hoe vertaal je 

kansen naar je eigen producten en diensten. Hoe laat je de 

markt zien dat je aan hun vraag kunt voldoen? Hoe kom je 

geloofwaardig en professioneel over? Hoe kom je aan nieuwe 

contacten? En hoe breng je structuur aan in het creatieve 

proces, zodat de boel beheersbaar blijft? Dat zijn vragen waar 

wij ondernemers mee willen helpen’

Meten
Een deel van de antwoorden op die vragen wordt behan-

deld in een serie van drie workshops voor Zeeuwse creatieven. 

De eerste workshop is al achter de rug en ging over het zicht-

baar maken van je toegevoegde waarde. Martien Heijmink, 

specialist op dit gebied met een zeer brede ervaring als 

opdrachtgever, maar ook als opdrachtnemer, heeft daarover 

een presentatie gehouden. Bakker: ‘In de dienstensector is 

het moeilijk om vooraf hard te maken wat jouw toegevoegde 

waarde is voor een klant. Je kunt niet meten hoeveel extra be-

zoekers een festival trekt door goede flyers en posters te laten 

maken. Je kunt ook niet meten wat op termijn het effect zal 

zijn van een professioneel ontworpen kantoorinterieur’. ‘Uit 

de workshop bleek dat je wel kunt vertellen wat jouw werk in 

het verleden aan rendement heeft opgeleverd. Je kunt oude 

klanten laten vertellen over hun ervaringen en hun inschat-

ting van de toegevoegde waarde en concrete effecten van je 

werk. Dat schept vertrouwen bij nieuwe klanten. Die zullen 

dan ook minder moeite hebben met zaken als je uurtarief, je 

totale offertebedrag of je levertermijn’. 

‘Daarnaast is het van belang om op strategisch niveau 

in gesprek te komen met je klant. Wat is de achterliggende 

doelstelling van de opdrachtgever en hoe kunnen design, 

vormgeving en communicatie helpen om deze te realiseren? 

Het moet er niet alleen om gaan om of een ontwerp mooi of 

lelijk is, maar vooral of het werkt. En dat is vooral een kwestie 

van ervaring en vakmanschap van de creatief’, aldus Bakker. 

Reacties
De eerste workshop was niet druk bezocht, maar leverde 

wel enthousiaste reacties op. Ronès Wielinga van De Wilde 

Zeeuw bijvoorbeeld is positief: ‘Los van de inhoud is het 

sowieso goed om op deze manier je collega’s te ontmoeten. 

Ik heb ook best wat opgestoken. Al denk ik dat vooral jonge, 

beginnende zzp’ers veel aan de workshops hebben’.

Ook Jeroen van ’t Leven van Lifedesign was aanwezig. ‘Net 

als Ronès vond ik ook het contact dat je tijdens een workshop 

weer eens met vakbroeders en -zusters hebt erg leuk. Maar 

het was ook inhoudelijk een welbestede middag. Van de vele 

definities van design tot de toegevoegde waarde die design 

voor een onderneming kan hebben. In ontspannen sfeer is 

alles weer eens besproken. Kortom: inspirerend, verfrissend 

én leerzaam’.

Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen via e-mail  

rjb@syntens.nl een presentatie van deze workshop opvra-

gen.

Procesbeheersing en netwerken
Twee workshops moeten nog plaatsvinden. De tweede 

workshop gaat over het aanbrengen van structuur in je 

werkzaamheden, zegt Bakker: ‘Als je vooral goed bent in 

dingen bedenken, is dat natuurlijk wat je het liefste doet. Al 

die rompslomp eromheen is aan jou eigenlijk niet besteed. 

Maar toch zijn administratie, planning en rapportage een 

noodzakelijk kwaad. Een goede procesbeheersing is cruciaal 

om tijdig te leveren, maar ook om intern je kosten te kunnen 

bewaken en te zorgen dat je genoeg aan een opdracht over-

houdt. Het leuke is, dat er zo meer tijd overblijft voor je echte 

werk: het bedenken van creatieve oplossingen. 

De laatste workshop gaat over netwerken. Hierin komt 

aan de orde wat er op dat gebied in Zeeland voorhanden is en 

hoe je die netwerken kunt benutten om aan opdrachten te 

komen. Robert Bakker ziet voor CBK Zeeland op dat punt ook 

een taak: ‘Zeeprik is een mooi magazine, maar het is tot nu 

toe vooral gericht op creatieven zelf. Het zou goed zijn als de 

creatieve industrie aan het overige bedrijfsleven presenteert 

wat zij in huis heeft. Dat kan binnen Zeeprik, maar ook in 

een nieuw medium. De meningen zullen daarover verschil-

len, dus ik denk dat onder meer Zeeprik een item is om 

tijdens die laatste workshop eens onder de loep te nemen”.

De tweede en derde workshop van Syntens en 
CBK Zeeland in het kader van het project Crea-
tieve Industrie in Zeeland zullen later dit jaar 
plaatsvinden. Natuurlijk ontvangen alle bij CBK 
Zeeland ingeschreven creatieven nog een uitno-
diging.

het project
Workshops voor de Zeeuwse creatieve industrie
Robert Bakker (Syntens): ‘Laat zien dat creativiteit rendeert’
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Bio Robert Bakker:

geboortedatum: 19-11-196�

geboorteplaats: Gouda

woonplaats: Middelburg

functie: innovatieadviseur en projectleider

mooiste project tot nu toe: alle projecten waarbij door ons geïnitieerde contacten tussen ondernemers zijn uitgegroeid tot  

succesvolle samenwerkingen

is qua grafische vormgeving / reclame / interieurarchitectuur onder meer gecharmeerd van: Hema en Ikea omdat dit twee heel 

goede voorbeelden zijn hoe je met design ook de massa kunt bereiken

Sinds enkele jaren is het beleid van het Ministerie van Economische 
Zaken op het gebied van ontwikkeling en stimulatie veranderd. Er 
wordt niet langer geprobeerd zwakke sectoren sterker te maken. 

In plaats daarvan worden juist de sectoren waar Nederland al sterk in is, 
verder gestimuleerd. Een van de ‘speerpuntsectoren’ is de creatieve industrie, 
waar ook vormgeving onder valt. Het rijk investeert flink in innovatie en 
professionalisering binnen deze sector. 
En dat heeft voordelen voor Zeeuwse vormgevers. Onder meer in de vorm van 
een aantal workshops die Syntens samen met CBK Zeeland organiseert. 
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De stellingen

1.  Om zich te kunnen blijven ontwikke-

len, moeten onderwijsinstellingen ruim 

investeren in marketing en hun school of 

scholen leren neerzetten als sterke merken. 

2.  Onderwijsinstellingen hebben te kam-

pen met de nadelen van een apparaat 

dat meer geschikt is om onderwijs- en 

opvoedkundige taken te verrichten dan 

leerlingen te werven.

3.  Het is, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen 

van een huisstijl of een promotiecam-

pagne, per definitie onmogelijk om je als 

school op twee doelgroepen (ouders en 

potentiële leerlingen) tegelijk te richten.

4.  Veel onderwijsinstellingen willen wel 

investeren in marketing (dus ook in een 

huisstijl, communicatiemedia en campag-

nes), maar doen dat vooralsnog vaak wat 

behoudend en naar binnen gericht.

Theo Nieboer
Directeur Maritiem Instituut De Ruyter:

1.  Hier ben ik het zeker mee eens. Onder-

wijsinstellingen en andere non-profit 

organisaties worden meer en meer in een 

competitiesfeer met elkaar gedrongen. De 

bekostiging van het onderwijs is daar de 

oorzaak van. Er is ontzettend veel keuze 

in opleidingsaanbod. Daarnaast is het zo 

dat onderwijsinstellingen veel meer open 

organisaties geworden zijn, waarbij de 

studenten meedenken over het onderwijs 

en de school. Een goede profilering speelt 

daarbij een rol.

2.  Ook hier ben ik het mee eens. Er vindt wat 

dat betreft een verandering plaats. Mo-

derne marketing- en pr-methodes hebben 

hun intrede gedaan, er is echter meer en 

meer behoefte aan rust en duidelijkheid 

in het onderwijs. De hype van constante 

vernieuwing lijkt wat over en stabiliseert 

nu. Goed, degelijk onderwijs kan goed 

samengaan met moderne uit het bedrijfs-

leven overgenomen managementzaken, 

die moeten echter wel altijd in dienst van 

het onderwijs staan.

3.  Ik denk dat dit afhankelijk is van het soort 

onderwijs. In het beroepsonderwijs kan dit 

wel, omdat je in de uitingen ook de sfeer 

van het beroep laat zien en daar zijn zowel 

leerlingen als ouders in geïnteresseerd.

4.  Dit klopt. De scholen krijgen er ook geen 

extra budget voor. Dus elke euro die er 

aan uit wordt gegeven kan niet direct in 

het onderwijs gestoken worden. Het gaat 

dus om een juiste balans tussen directe 

onderwijskosten en marketing- en pr-in-

vesteringen voor de lange termijn. Te vaak 

kiest men nog voor het eerste.

Joop Maas
Vestigingsmanager BOOM Creatie en Com-

municatie en specialist onderwijscommuni-

catie

1.  Mee eens, al wordt er in mijn ogen dan 

vaak alleen maar gedacht aan het vernieu-

wen van het logo of de huisstijl. Alsof je 

er dan meteen al bent. Een sterk merk kun 

je alleen ‘bouwen’ vanuit een krachtige 

identiteit. Dat is het beginpunt. Bij het 

Scheldemond College bijvoorbeeld zijn 

we op zo’n manier aan de slag gegaan. De 

compleet nieuwe profilering - inclusief 

een nieuw logo - vult de merkwaarden nu 

op de juiste manier in. Het grote aantal ex-

tra aanmeldingen dat deze aanpak binnen 

een paar maanden tijd heeft opgeleverd, is 

het bewijs dat investeren loont. Als je het 

tenminste integraal aanpakt.

 

2.  Dat is een onderschatting van de pro-

fessionaliteit die binnen het onderwijs 

aanwezig is! Steeds meer onderwijsin-

stellingen hebben eigen marketing- en 

communicatieprofessionals die hun vak 

verstaan. En onderwijskundige medewer-

kers moeten zichzelf - bijvoorbeeld tijdens 

een Open Dag - niet opeens omtoveren 

in ‘verkopers ‘. Dat werkt ook niet; dat is 

onecht. Na een gerichte training of coa-

ching kunnen juist zij perfecte ambassa-

deurs zijn binnen het wervingstraject.  

 3.  Absoluut niet mee eens. Het nieuwe 

logo van ROC Zeeland hebben wij bij-

voorbeeld juist ontwikkeld vanuit de 

gedachte dat het voor een onbeperkt 

aantal doelgroepen toepasbaar moest zijn. 

Door sfeerfoto’s te ‘labelen’ met het logo, 

zijn specifieke merkwaarden in te vullen, 

gericht op compleet verschillende doel-

groepen. Dit maakt het voor ROC Zeeland 

mogelijk om haar communicatie zonder 

creatieve beperkingen af te stemmen op 

iedere situatie. Om welk project of welke 

doelgroep het ook gaat.

 4.  Dat verschilt van school tot school, 

dus dat is niet in het algemeen zo te 

stellen. Wel zijn er enorme verschillen in 

budgetten. Er zijn scholen die nauwelijks 

budget ervoor vrijmaken. Er moeten dan 

eerst extreme situaties als een fusie, ver-

velende berichtgeving in de krant of een 

slechte kwaliteitskaart aan te pas komen 

om echt werk te maken van de externe 

communicatie. Beter is het om niet dat 

soort situaties af te wachten om goed te 

communiceren met je doelgroepen. Voor 

PR en communicatie moet continu aan-

dacht zijn. Dat wordt steeds belangrijker 

voor onderwijsinstellingen.

 

Een belangrijke verandering in onderwijsland is dat de 

macht van het getal door de jaren heen groter en groter is 

geworden. Hoe meer leerlingen, hoe meer armslag. Zowel 

financieel als op het gebied van invloed op de politiek. Want 

indirect is het de gemeentelijke en de landelijke politiek die 

bijvoorbeeld over onderwijshuisvesting gaat. Kortom, meer 

leerlingen betekent meer mogelijkheden om de kwaliteit van 

het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen te vergroten.

Imago
De tijd dat een leerling simpelweg naar de dichtstbij-

zijnde school werd gestuurd (mits bijvoorbeeld van de juiste 

signatuur) is allang voorbij. Naast bereikbaarheid zijn er veel 

meer factoren die de keuze voor een school beïnvloeden. En 

het imago van een school is een factor die steeds belangrij-

ker wordt.

Wie als onderwijsinstelling wat aan zijn imago wil doen, 

heeft daarvoor eerst gereedschap nodig. Informatie over 

imago, identiteit, missie en visie, een marketingplan en een 

huisstijl zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Nog zo’n verandering: bepaalde voorheen de vooral de 

heer des huizes, en later de ouders samen, de keuze voor 

een school, het laatste decennium is de voorkeur van de 

leerling zelf steeds zwaarder gaan wegen. Dus waar voor de 

ouders de kwaliteit van het onderwijs in combinatie met de 

ligging en de gezindte van een school zwaar wegen, tellen 

voor scholieren heel andere zaken: waar gaan m’n vrienden 

heen? wat voor voorzieningen hebben ze op het gebied van 

bijvoorbeeld sport, internet en andere media, cultuur? en 

vooral: wat vinden andere jongeren van de school?

Handicaps
Al bij al genoeg variabelen die duidelijk maken dat het 

ontwerpen van een huisstijl (en het ontwikkelen van bijvoor-

beeld een promotiecampagne conform de huisstijl) geen 

sinecure is. Het is lastig om te bepalen hoe je zowel ouders 

als potentiële leerlingen met een eenduidig imago tegelij-

kertijd kunt aanspreken. En daar komt nog een handicap bij: 

docenten en andere medewerkers die van marketing, com-

municatie en reclame relatief nog niet genoeg kaas gegeten 

hebben, maar wel een sterk stempel op projecten willen 

drukken. 

Recept
Zeeprik’s recept voor een frisse start op weg naar een 

duidelijk imago en een heldere huisstijl: hou niet teveel 

rekening met meningen van Jan en alleman, focus je op 

missie, visie, identiteit en imago, hanteer die vier variabelen 

als meetlat en schakel professionals in. 

6 �

I n Zeeland heeft een flink aantal onderwijsinstellingen recent  
een nieuwe huisstijl gelanceerd. En dat past in het landelijk 
beeld op dat gebied. Scholen besteden steeds meer tijd en geld 

aan communicatie en promotie. Van basisschool tot universiteit: het onderwijs 
ontdekt de kansen van een sterk imago.  
Zeeprik zette wat ontwikkelingen op een rij en vroeg twee mensen uit de 
praktijk naar hun mening. Een verhaal over veranderende doelgroepen, nieuwe 
vaardigheden, kansen en bedreigingen.

door Marco Evenhuis
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‘Natuurlijk probeer je binnen de randvoorwaarden van 

een ontwerp wel je eigen ding te doen. En er zit al vanaf het 

begin een duidelijke lijn in. Maar de klant en de opdracht 

staan duidelijk op één’.

Affiche
Die duidelijke lijn binnen haar werk kenmerkt zich vol-

gens Iris door één ding: eenvoud. ‘Ik hou van evenwicht en 

ik heb een hekel aan poespas. Een ontwerp moet binnen 

een fractie van een seconde voor zichzelf spreken. Daar 

moet je niet over hoeven nadenken. Dat is soms wel eens 

moeilijk uitleggen. Als je bijvoorbeeld met een affiche voor 

een evenement bezig bent, wil de klant daar vaak veel te 

veel informatie op kwijt. Openingstijden, toegangsprijzen, 

routebeschrijvingen, uitleg over artiesten en noem maar op. 

Maar mensen kijken er hooguit een paar tellen naar. Kortom, 

léég houden dat affiche’

 
Eyeris

Haar werk zou je behoorlijk beeldend kunnen noemen. 

Iris Compiet maakt veel gebruik van illustraties en foto’s.  

Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien haar ‘andere carrière’. 

Ze werkt onder de naam Eyeris namelijk ook parttime als il-

lustrator van fantasyboeken en kinderboeken. Momenteel is 

ze bezig met haar eigen kinderboek. Iris: ‘Het is een tak van 

sport die door veel mensen helaas niet zo serieus wordt ge-

nomen. Maar als je je een beetje in het onderwerp verdiept, 

merk je al gauw dat het heel veel verder gaat dan elfjes 

tekenen. Fantasy is eigenlijk een zeer volwassen subcultuur 

die nooit echt mainstream is geworden’.

Voor Iris Compiet is dat illustratiewerk in elk geval heel 

belangrijk: ‘Als tegenhanger voor het meer zakelijke werk als 

grafisch ontwerper houdt het de boel mooi in evenwicht. En 

gelukkig vinden mijn bazen bij Interact het prima dat ik dat 

werk er naast doe’. 

Ruimte
Kloosterzande als uitvalsbasis, een leuke werkgever 

met kantoren in Aardenburg en Gent: Iris voelt zich weer 

helemaal thuis in het Zeeuws-Vlaamse. Maar Zeeland op 

zich is geen inspiratiebron voor haar: ‘Mijn inspiratie haal ik 

toch uit andere dingen dan bijvoorbeeld het landschap. Je 

kunt wel zeggen, dat de zee, de rust en de ruimte zorgen dat 

ik fris en scherp blijf. Dat ik daardoor ruimte in mijn hoofd 

overhoud voor nieuwe ideeën’.

En toch maken haar achtergrond en haar geboortestreek 

Iris een behoorlijk Zeeuwse ontwerper: ‘Ik ben niet zo stads. 

Mijn werk is absoluut niet suf, maar ik hoef niet zo nodig 

meteen achter allerlei trends aan te rennen. Zoals ik al zei, 

hou ik van eenvoud, evenwicht en consistentie. Dat is mis-

schien wel Zeeuws , inderdaad’.

I nteract Network is een 
communicatiebureau 
met een breed diensten-

pakket. Zo biedt het bedrijf niet alleen 
grafische vormgeving en webdesign, 
maar ook reclameadvies, marktonder-
zoek, branding en zoekmachinemar-
keting.  
Een complete club waar Iris Compiet 
wel wat mee kan. De Zeeuws-Vlaamse 
ontwerpster werkt graag in teamver-
band en houdt van verscheidenheid: 
‘Het is niet alleen een bureau dat de 
volle breedte bestrijkt, we hebben ook 
allerlei soorten opdrachtgevers en wer-
ken zowel in Nederland als in België. 
Die diversiteit inspireert enorm. We 
leren veel van elkaar; iedere discipline 
heeft tenslotte een andere manier van 
denken en kijken’.

Iris studeerde in �001 cum laude af aan het Sint Joost in 

Breda. Cum laude, dus ze kon gelijk aan de slag bij een flink 

bureau: ‘Ik had echt een bliksemstart. Ik kwam bij Opera 

Ontwerpers terecht en werkte al snel voor grote, landelijke 

klanten’.

Opera Ontwerpers heeft vestigingen in Breda en Am-

ster-dam. Iris, afkomstig uit Sas van Gent, werkte vanuit 

Breda. ‘Maar’, zegt ze, ‘Zeeuws-Vlaanderen bleef trekken. Ik 

had superopdrachten en toch kreeg ik heimwee. En omdat 

ik van mening ben dat het niet zoveel uitmaakt waar je werkt 

maar wel waar je woont, ben ik teruggegaan naar Zeeland. 

Ik dacht: bij een Zeeuws bureau kan ik ook wel voor grotere 

klanten aan de slag. Maar bij mijn eerste Zeeuwse baas kon 

ik mijn ei op een of andere manier niet helemaal kwijt. Na 

ruim �,� jaar ben ik via een personeelsadvertentie in contact 

gekomen met Interact Network in Aardenburg’.

Grip
Een beetje perfectionistisch is ze wel. ‘Dat moet ook’, 

vindt Iris. ‘Alleen door zelf al het dtp-werk te doen en zelf alle 

proeven te controleren heb je echt grip op de kwaliteit van 

het eindproduct’.

Het liefst werkt ze aan projecten die niet heel erg koel, 

zakelijk en afstandelijk zijn. Dat past minder bij haar, vindt ze. 

Iris heeft een eigen stijl, vertelt ze, maar die is voor een 

buitenstaander niet altijd duidelijk te zien. ‘Dat zou ook niet 

goed zijn’, vindt Iris. ‘Ik werk niet aan een oeuvre, ik maak 

toegepaste kunst. Ik hou dus rekening met de klant, met zijn 

doelgroepen en zijn boodschap. Alleen de hele grote namen 

kunnen het zich permitteren aan een oeuvre te werken: 

Studio Dumbar, De Designpolitie, Studio Anthon Beeke. Dat 

soort namen. Die hebben een eigen stijl, die hebben een 

naam en die hebben de klanten voor het uitzoeken. Die luxe 

heb ik nu eenmaal niet’.
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Bio Iris Compiet:

Naam: Iris Margareta Compiet

Geboortedatum & -plaats: 01-0�-19�9 Terneuzen

Woonplaats: Kloosterzande

Studie: grafische vormgeving Academie St. Joost Breda, �001 diploma Cum Laude behaald

Onder meer gewerkt voor: Rogie & Company Rotterdam, ARCAM, RMV (Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden), Erasmushuis 

Jakarta, Museum Catharijneconvent: ‘Pracht en Praal van de Paus’, Muziekgebouw aan ‘t IJ: ‘Aqua Musica’, FujiFilm, Chassé 

theater,  ABTZ, Dethon, Stichting Cultureel Aardenburg,  Museum collections on the move, etc.

Onder de naam 

Eyeris werkt Iris 

Compiet als fan-

tasy-illustrator. 

Hier een voor-

beeld van haar 

werk (copyright 

Iris Compiet, 

www.eyeris.eu)
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Religieus Erfgoed: nieuwe functies voor oude gebouwen
door Johan de Koning 
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1880 als school in gebruik genomen, vanaf 1904 als raadhuis 

en vanaf 1962 weer als kerk. School wordt er sinds 2007 ook 

gehouden in de Immanuelkerk in Koudekerke, tesamen met 

verschillende vormen van kinderopvang.

Op ’t Zand in Middelburg doet de hervormde Kerk aan de 

Vogelstraat nog altijd in tamelijk slechte toestand dienst als 

caravanstalling, terwijl ze, nadat de kerkelijke gemeente in 

1963 verhuisde naar de Ontmoetingskerk in de Stromenwijk, 

benut werd als aannemerswerkplaats en garage. Dit eenvou-

dige gebouw uit 1914 wordt waarschijnlijk binnenkort gevuld 

met appartementen. 

Een tamelijk eenvoudig woonhuis aan de Middelburgse 

Bree werd omgebouwd tot baptistenkerk en is thans in 

gebruik als kerk bij de gereformeerde gemeente. Hetzelfde 

gebeurde aan de Vlissingse Schuitvaartgracht, maar dan 

voor de plaatselijke Touba-moskee. De zaal van het Leger des 

Heils aan de Hoogstraat in Middelburg werd ingeruild voor 

theaterproductiehuis Zeelandia, het voormalige kapucijner 

klooster in Rilland werd omgebouwd tot hotel, waarbij het 

meubilair uit de Nieuwe Kerk te Middelburg werd gebruikt 

voor een passende aankleding. Permanente bewoning vindt 

plaats de voormalige gereformeerde kerk op het dorpsplein 

van Nieuwdorp uit 1869, aan de gevels duidelijk zichtbaar 

door de karakteristieke balkons. Ook voor de Westerkerk in 

Goes uit 1929, ooit het eerste ontwerp van de jonge architect 

Arend Rothuizen, bestaan plannen er appartementen in op 

te nemen. In Domburg werden zo’n tien jaar geleden al twee 

kerken omgezet in galeries voor moderne kunst, terwijl in 

2006 brasserie De Kleine Toren van Baarland zich vestigde in 

de niet meer gebruikte gereformeerde kerk uit 1912 aldaar. 

In Zeeland is het aantal zondagse kerkgangers nog redelijk 

op peil, terwijl ook andere godsdiensten dan de christelijke 

hun gebouwen open en vrij presenteren. Naast de kerken van 

Protestanten en Katholieken zijn er ook de koninkrijkszalen 

van de jehova’s, de kerken van het Leger des Heils, zevende-

dags adventisten en mormonen. Protestanten, die Zeeland al 

sinds eeuwen het stevige en rechtzinnige imago geven, zijn er 

in allerlei soorten en maten; van vrolijk en liberaal tot zeer 

serieus en zwaar op de hand. Door de organisatorische samen-

voeging van de hervormde gemeenten, gereformeerde kerken 

en lutherse Kerken in Nederland, komen er ook op plaatselijk 

niveau toch kerkgebouwen vrij. 

Moslims zijn met een groter wordend aantal moskeeën 

vertegenwoordigd in onze provincie, als ook de joodse syna-

gogen, die al sinds lang deel uitmaken van de publieke reli-

gieuze ruimte. De bahai- en hindoetempels en de uit Amerika 

overgewaaide scientology church zijn daarentegen relatief 

nieuwe en kleinschalige fenomenen. Uitingen van boedhisme 

en sikhtempels en ook orthodoxe kerken kent Zeeland niet, 

maar al met al kan toch gesproken worden van een rijk en 

gevarieerd aanbod aan religieus erfgoed.

Oproep
Voor veel van deze godsdiensten geldt dat het traditionele 

gebouw waarin men bijeenkomt en ceremoniële diensten 

houdt, veelal grote lege ruimten kent, waarin slechts weinig 

attributen of bouwdelen voorkomen die de ruimte kenmer-

ken of beperken. Wel is er vaak opvallende versiering aanwe-

zig, waaraan men een bepaald gebruik kan herkennen. Veelal 

gaat het om niet meer dan preekstoelen, banken en eventueel 

schilderingen. Christenen roepen daarnaast hun kerkbe-

zoekers op per luidklok, die hangend in stads- of dorpsbeeld 

bepalende hoge torens, de zondagmorgen begroeten, terwijl 

moslims dit op vrijdag doen door middel van de oproep per 

vox humana vanaf eveneens goed herkenbare torens.

Dit pragmatische, ruimtelijke gegeven staat over het alge-

meen in schril contrast tot de emotionele, religieuze beleving 

van die ruimte. Daar zit dan ook de moeilijkheid voor functie-

wisseling of hergebruik. Naast een probleem van gebruikers 

en bezoekers van zo’n gebouw zou ik dat ook tot een architec-

tonisch probleem willen benoemen. Architectuur is immers 

ruimtekunst. Die ruimte wordt in fysieke zin gemaakt door 

de muren, de vloeren en de daken, maar in minstens even be-

langrijke zin door de ervaring van de ruimte en het gebruik 

ervan. Hoge, lege ruimte is sowieso een kostbaar goed in ons 

door pragmatische en nut gedomineerde land. Slechts voor 

de Heer werd vroeger een uitzondering gemaakt. Wat blijft 

daar van over, als het functionele aspect van die gebouwen 

wijzigt? 

Voorbeelden
Dat neemt echter niet weg dat er vele historische voorbeel-

den zijn van ingrijpende functiewisseling. Denk maar eens 

aan de Middelburgse abdij die, net als de overige kloosters 

in de stad, na de inname door de troepen van Willem van 

Oranje, een nieuwe functie kreeg, namelijk de huisvesting 

van het provinciebestuur. Het klooster van de cellebroeders 

aan de huidige Simpelhuisstraat werd tapijtweverswerkplaats 

van de beroemde familie De Maeght en later krankzinnigen-

gesticht (simpelhuis). De grote kerk van Veere werd in gebruik 

genomen als militair hospitaal en later door de soldaten van 

Napoleon gebruikt als stal. Sedert 2002 is het monumentale 

schip van de kerk verrijkt met een inbouw die ruimte biedt 

aan de musici van Muziek Podium Zeeland. Omgekeerd wordt 

het pakhuis Demerary van de Middelburgse WIC/MCC nu 

gebruikt als moskee voor de Turkse gemeenschap. De her-

vormde kerk van Oosterland, die in 1612 al deels afbrandde 

en zodoende gescheiden werd van haar toren, werd sinds 

de archItectUUr
Religieus Erfgoed: nieuwe functies  

voor oude gebouwen

Door de afkalvende aanhang van de christelijke kerken in Nederland  
en daarmee het teruglopende aantal bezoekers van de wekelijkse ere-
diensten, komen veel kerkgebouwen leeg te staan en/of in aanmerking 

voor sloop. Het lijkt een hedendaags probleem. Functiewisseling en ander dan 
religieus gebruik voor kerkelijke gebouwen is echter een historisch fenomeen dat 
al net zo lang bestaat als de kerken zelf. 

Bio Johan J. de Koning

geboortedatum: �-10-196�

geboorteplaats: Middelburg

functie: architect bij Laboratorium voor Architektuur te Middelburg, docent en stafmedewerker Academie van Bouwkunst 

Rotterdam, publicist.

Is geïnspireerd door abstracte schilderkunst, abstracte poëzie, het werk van architect Louis Kahn, architect Geoffrey Bawa, 

architect Steven Holl en de filosofie van Jacq Ranciere over interdisciplinariteit. ‘Naar mijn idee is mijn aardigste gerealiseerde 

werk tot nu toe Huys ter Schelde in Koudekerke’.

door Johan de Koning 
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Rabo verhuisservice

opdrachtgever

Rabobanken Zeeuws-Vlaanderen

vormgeving

Recht door Zee

omschrijving

Twee mini’s met opbouw rijden 

een jaar lang door Zeeuws-Vlaan-

deren en vormen het gezicht van 

deze hypothekenactie.  

www.raboverhuisservice.nl

Made in Holland

opdrachtgever

Keramiekmuseum Princessehof, 

Leeuwarden

vormgeving

Ineke Otte 

www.inekeotte.nl

omschrijving

Halssieraad “Theepot” uit de col-

lectie ‘Made in Holland’ - delfts-

blauw 2008, keramiek, kunststof 

en textiel.

Muizentrapjes

opdrachtgever

eigen werk

vormgeving

Nicoline van Boven

omschrijving

Ontwerp en productie van een 

armband en een ring ‘Muizentrap-

jes in zilver’.

Buisstoel

opdrachtgever

eigen werk

vormgeving

Hans van ‘t Leven

omschrijving

Inzending voor de door Thonet ge-

organiseerde Mart Stam prijs: een 

metalen buisstoel met gebogen 

houten zitting en rug.

De Bijenburch

opdrachtgever

OBS De Bijenburch

vormgeving

48073 www.igloiglo.com

omschrijving

Logo en website Basisschool  

De Bijenburch.

Corporate Art  

MediaMarkt

opdrachtgever

MediaMarkt-Saturn Holding  

Nederland B.V.

vormgeving

Atelier@omashuisje.nl

omschrijving

Een kleine 90 afbeeldingen die 

de filosofie, producten en interac-

tie met leveranciers verbeelden, 

geprint op canvas.

Tijdschriftenafdeling

opdrachtgever

De Drvkkery, Middelburg

vormgeving

Corian de Dreu / Dépôt

omschrijving 

Nieuw interieur voor de tijdschrif-

tenafdeling van de Drvkkery, win-

naar van de Mercurs 2007 als beste 

tijdschriftenretailer van het jaar.

Interieur galerie Knokke

opdrachtgever

Galerij Wout Morael, Knokke

vormgeving

Ruben van Kleef /  

rubenvankleef.com

omschrijving 

Een fris, strak en vernuftig interi-

eur voor Wout Morael, panora-

mafotograaf en ‘leverancier van 

hoogwaardig behangpapier’. 

de LoNgLISt
Zeeuwse vormgeving 

recent gerealiseerd

De longlist is dé etalage van Zeeuwse vorm-
geving. Ook in de uitverkoop? Mail ons dan 
recent werk waar je trots op bent. Hou het 
kort: één (liggende) afbeelding, de naam van 
de opdrachtgever, de ontwerper en een korte 
omschrijving. Plaatsing in volgorde van bin-
nenkomst. 
longlist@zeeprik.com

www.zeeprik.com
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de archItectUUr
Religieus Erfgoed: nieuwe functies voor oude gebouwen
door Johan de Koning 

Axel onderscheidt zich met de vermaarde sterrenkap-

per Burny’s die zich vorig jaar in de kerk 

aan de Weststraat vestigde. 

Zoals uit dit beknopte en ongetwij-

feld onvolledige overzicht al meteen 

blijkt, is het feit dat de protestan-

ten minder moeite hebben met 

een andere functie voor het 

kerkgebouw dan de katho-

lieken. Dit wordt veroor-

zaakt door het feit dat 

een protestantse 

kerk geen ge-

wijde ruimte 

is (het is 

slechts een 

dak waaron-

der mensen 

samen ko-

men) en de 

katholieke 

kerk dat wel is. Een gewijde plek is minder flexibel en vergt 

een veel zorgvuldiger verandering. Veel kerkbestuurders van 

katholieke huize geven daarom de voorkeur aan sloop boven 

hergebruik. Er zijn in de rest van het land overigens voldoen-

de voorbeelden te vinden van katholieke kerken die desal-

niettemin een nieuwe functie kregen. Boekhandel Selexys 

Dominicanen in Maastricht uit 2007 is daarvan wel een van 

de meest sprekende. Deze kerk was achtereenvolgens slangen-

huis, fietsenstalling, carnavalstempel en nu dus boekhandel.

Ook is er een hele serie kerken die het interieur zodanig 

vernieuwde dat er naast de zondagse kerkdiensten allerhande 

overige activiteiten als ontvangsten, concerten, lezingen en 

conferenties in plaats kunnen vinden. Dit is het geval in de 

Nieuwe Kerk van Zierikzee, de kerk van Souburg, de Vlis-

singse St Jacobskerk, de Nieuwe Kerk in Middelburg en de 

Hervormde kerk van Groede. 

 

Natuurlijk doet zich de vraag voor of die nieuwe functies 

het oude gebouw en de daarmee verbonden beleving recht 

doen en/of moeten doen. Maar daarover volgende keer meer.

1�
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artIc  

pIcNIc: 

ZeeUwSe 

poSter 

2007

De eerste verkiezing van de beste Zeeuwse Poster 
is afgesloten. Totaal 42 posters werden door 30 
organisaties/vormgevers ingestuurd voor de door 
CBK Zeeland in samenwerking met de PZC geor-
ganiseerde uitverkiezing van de ‘Zeeuwse Poster 
2007’. 

Bezoekers van de tentoonstelling ‘We hangen – Zeeuwse 

Poster �00�’ bij CBK Zeeland en de website van de PZC 

‘www.pzc.nl/poster’ stemden massaal op hun favoriete pos-

ter. Het publiek verkoos uiteindelijk de poster ‘Artistiek achter 

d’n Dieck’ van Recht door Zee uit Sas van Gent, gemaakt in 

opdracht van zes kunstenaars. Met slechts enkele stemmen 

minder eindigde de poster ‘Zeeuws Museum open � juni’ 

met een opvallende foto van Maarten Schets op de tweede 

plaats.

Vakjury
De vakjury onder leiding van Anthon Beeke koos de 

poster ‘Artic Picnic’ van Stichting Zonnemaire Buitengewoon 

en het Rotterdamse kunstenaarscollectief sandersgeluk tot 

Zeeuwse Poster �00�. Niels van Ommeren tekende voor het 

ontwerp en de foto werd gemaakt door Desirée de Baar. De 

jury prees vooral het originele beeld en het nieuwsgierigma-

kende karakter van de poster. 

16

De winnaar van de publieksprijs: ‘Artistiek achter d’n dieck’ 

van Recht door Zee.

De Zeeuwse poster van �00� is volgens de vakjury deze ‘Artic 

Picnic’ van stichting Zonnemaire Buitengewoon en kunste-

naarscollectief sandersgeluk. Het ontwerp is van  Niels van 

Ommeren.

Bij het publiek werd deze poster van het Zeeuws Museum net 

tweede.


