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De keuze voor een stijl volgt uit de vraag van een 

klant. Die denkwijze gold voor Henry Peters toen 

hij als musicus werk in opdracht componeerde 

en het geldt nog steeds voor zijn huidige ont-

werpopdrachten. De verscheidenheid aan stijlen 

en uitstraling is goed te zien bij de websites die 

Peters maakte voor Kleurrijk Leren, voor wie hij 

ondermeer brochures ontwierp en bij de site van 

Schans Sanitair.

Het denken in processen komt voor in de werk-

wijze van zowel de vormgever als de musicus. 

Het resultaat is en blijft dat Peters zichzelf wil 

blijven verbazen met wat hij maakt. Peters: ‘Toen 

ik nog muziek maakte, ging ik uit van een vraag. 

Ik beschikte over een aantal gereedschappen 

zoals klanken, melodie, tempo, woorden. Daar-

mee wilde ik een bepaalde sfeer creëren. Dat doe 

ik nu ook, maar nu gebruik ik beelden, kleuren en 

letters. Ik vind die veelzijdigheid in mijn werk erg 

belangrijk en ik wil me daarbij niet vastleggen op 

één vorm. Sterker nog: het medium komt voort 

uit de wens van de klant, het medium is een 

doel.’

‘Erachter komen wat de klant wil, is een kwestie 

van de juiste vragen stellen. Veel opdrachtgevers 

weten niet welke media er zijn. Al pratend kom ik 

met ideeën en meestal sluiten die goed aan bij 

wat de opdrachtgever wil. Ik probeer er ook ach-

ter te komen welke aspecten in de communicatie 

niet goed lopen. Soms zijn er problemen met de 

verkoop, in het andere geval zijn de activiteiten 

van een bedrijf zo veranderd dat het imago van 

het bedrijf een opknapbeurt nodig heeft. Dan 

moet er bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl wor-

den ontworpen. Dat resulteert dan vaak ook in 
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een nieuwe website, omdat de huisstijl ook daar 

moet worden doorgevoerd. Dat proces wordt 

veel lastiger wanneer je vooraf hebt afgesproken 

dat je alleen een brochure zult gaan maken.’

‘Ik werk graag samen met tekstschrijvers, teke-

naars, communicatiebureaus of fotografen. Die 

samenwerking is voor mij van groot belang. Het 

moeten mensen zijn die me inspireren, die de-

zelfde denkwijze en passie hebben; enthousiasme 

voor het werk dat ze doen. Dat moeten ook 

mensen zijn die willen investeren in mooie din-

gen en in het maken van mooie dingen. Ik vind 

het ook belangrijk om mezelf te blijven ontwik-

kelen. Soms moet ik me verdiepen in een nieuw 

onderwerp, in nieuwe technieken.’

‘Ik wil in de toekomst vooral nieuwe dingen blij-

ven doen, mezelf blijven verrassen. En dat alles 

met als doel “iets creëren”. Dat is toch de spil van 

alles. Dat vond ik in de muziek leuk en dat geldt 

ook  voor vormgeving . En dan gaat het niet eens 

zo zeer om de output, maar meer om het proces. 

Samenwerken met mensen die dezelfde passie 

hebben, schenkt voldoening. Die voldoening 

deel je dan en dat  maakt ook dat het product 

beter wordt.’ 

 Henry Peters, www.zodan.nl (tel. 06-4017 2579)

Kleurrijk Leren, www. kleurrijkleren.nl

Schans Sanitair, www.schans sanitair.nl

Mac G5 dualcore

Adobe Creative Suite, After Eff ects, Final Cut Pro, 

DreamWeaver, Flash, Lightwave 3D

‘Ik wil mezelf 
blijven verrassen’

PUBLISH UPDATE INTERVIEW: HENRY PETERS

r09-pb0606-HenryPeters   39r09-pb0606-HenryPeters   39 16-11-2006   15:34:1616-11-2006   15:34:16


