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Intro 
De winnaars van de ontwerpwedstrijd rond de expositie ‘Ambacht aan de wand, de betovering van 
beschilderd behang’ zijn Mark de Weijer en Xantha-Iris Vorst. Voor deze wedstrijd van het Westfries 
Museum in Hoorn was de vakjury unaniem over de nummer één: het verstilde landschap van Mark de 
Weijer. Maar ook het publiek maakte een overtuigende keuze uit de vijf genomineerde 
behangontwerpen. Zij gingen voor het toiletbehang van Xantha-Iris Vorst. Beide winnende werken 
krijgen vanaf nu een plek op de desbetreffende tentoonstelling in het Westfries Museum, die nog t/m 
23 januari 2022 te zien is. De winnaars mogen ook een dagdeel meelopen met het kunstenaarsduo 
Snijder&CO. Online zijn de winnende ontwerpen te bewonderen via:  
www.wfm.nl/nominaties-ontwerpwedstrijd 
https://www.facebook.com/westfriesmuseum 
https://www.instagram.com/westfriesmuseum 
 
De keuze van de vakjury 
Voor de wedstrijd koos de vakjury in een eerder stadium vijf genomineerden uit de bijna 50 
ingezonden ontwerpen. Deze vijf gingen door naar de publieksstemronde en werden uitgenodigd op 
11 november voor een persoonlijke ontmoeting met de vakjury in de tentoonstellingszaal van het 
Westfries Museum om hun werk toe te lichten. Daar konden de juryleden vragen stellen en de werken 
van dichtbij bekijken, iets dat gezien werd als een voorwaarde voor de beoordeling en een belangrijke 
meerwaarde bood. De jury benadrukt de professionaliteit en originaliteit van alle vijf ontwerpen. Voor 
de uiteindelijke beoordeling zijn de criteria ‘ambachtelijkheid’ en ‘functie van het ontwerp’ als 
bepalende richtlijnen gehanteerd. Het ontwerp dient immers expliciet ingezet te kunnen worden als 
ambachtelijk gemaakt behang. Na gedegen beraadslaging kwam de vakjury unaniem tot een winnaar.  

 
Dat is Mark de Weijer die een verstild landschap maakte op handgeschept papier. Volgens de jury 
past dit perfect in de behangseltraditie en is het tegelijkertijd volledig autonoom en vernieuwend. 



Marcello Gimenes: “Het werk is op bijzonder ambachtelijke wijze met enorm veel aandacht gemaakt 
door met papier op zelfgemaakt papier te schilderen. Ook het ontwerp van het vennetje met de 
gespiegelde bomen is een moderne versie op behangontwerpen van weleer. Mark de Weijer heeft de 
beleving van het landschap willen oproepen waar hij graag wandelt en het ontwerp draagt echt een 
sfeer van Zuidoost Nederland in zich. Er zit ook een mooie optische illusie in: pas van een afstand 
wordt het ontwerp helder en komt het landschap tot leven. Dit is een stap verder gaan op een 
eeuwenoude behangseltraditie én op een Japanse papiertechniek waardoor er een totaal nieuw soort 
landschapsschildering ontstaat. Alles klopt hieraan. Het is waanzinnig mooi.”  

 
De keuze van de publieksjury 
Het publiek koos als favoriet het toiletbehang van Xantha-Iris Vorst, vol kleurrijke details. “Het kleinste 
kamertje wordt een plek waar je graag vertoeven zult. Zoek je de humor in de activiteiten van de 
insecten of ga je voor de serene rust van de bloemen en hun kleurenpalet? Een eigen stijl, maar toch 
ook nog een knipoog naar de stijl van Snijder&CO.” Een andere opmerking door de publieksjury 
betrof de sfeer: “Die vind ik prachtig, de diepte mysterieus en ook spannend. Maar bovenal de 
grapjes die erin verwerkt zijn, waardoor het voor een toilet bedoeld is... Erg leuk en apart ook!”  Ook 
de vakjury prees in het juryrapport de humor in de details, plus het feit dat het werk voldoet aan alle 
randvoorwaarden voor ambachtelijk, handbeschilderd behang. “Het is uit te vergroten, er is nagedacht 
over de locatie (verrassend om te kiezen voor toiletbehang!) en het ontwerp leent zich voor een 
kamertje-rond, wat past bij een toilet en linkt aan de historie van handbeschilderd behang. Het 
ontwerp is verhalend met fantastische elementen die passen bij de locatie zoals een pissebedplantje.”  
 
Jurybeoordeling per genomineerde:  
 
MONIQUE ICKENROTH 
 
Vakjury 
Monique heeft een mooie techniek die ze ingezet heeft om haar eigen uitzicht uit haar raam vast te 
leggen. Dit ontwerp kan zo in een blad: het is een prachtig modieus ontwerp. De voorstelling zou niet 
misstaan op een fijne (kleding)stof zoals zijde, vanwege de mooie, harmonieuze kleurencombinatie. 
De kleuren in de achtergrond vormen een goede weerslag van de muur waar zij op uitkijkt. Het oog 
wordt daardoor in het ontwerp getrokken. De coulissen in het ontwerp zijn raamstijlen en werken 
daardoor minder goed als de coulissen die in historische behangselontwerpen juist een panoramisch 
effect creëren. Dat maakt dit ontwerp eerder een mooi wandschilderij dan een ambachtelijk 
behangontwerp.  
 
 
 



Publieksjury 
- Er zit zoveel “tropen” in het werk! Het is “zacht”, lief en doet je verlangen naar warmte en ruimte 

in een stille liefdevolle sfeer. 
- Prachtige kleuren en compositie. Mooi dat het roze de bakstenen vertegenwoordigen en het 

lichtgroen de heg. Heel herkenbaar voor mij als binnenstadbewoner. Ik word blij en rustig van dit 
ontwerp. 

- Prachtig vormgegeven natuur in een art deco-sfeer. Fleurt elke stijl interieur op. Benadert naar 
mijn mening het best de behangkunst van Snijder&CO. 

- Spreekt mij het meeste aan, komt iets art deco over waar ik van hou. Zou het zó als behang 
kopen! 

- Warm, speels en hip ontwerp dat bij veel interieurstijlen past. 
 
WANDA COLIJN 
 
Vakjury 
Uit het ontwerp van Wanda spreekt aan alle kanten een zomers verhaal. Het rauwe van een 
boerenschuur, het landschap met het klooster in de verte: het levert het prettige gevoel op van een 
vakantie in de Provence. De losse elementen vormen een panoramisch geheel, bijeengebracht door de 
aansprekende, wat naïeve stijl. De verticale lijn maakt van het ontwerp een soort ansichtkaart. Het is 
enorm kleurrijk en zeer geschikt als trompe l’oeil in een nis, waar het een zomers schilderij met 
decoratieve elementen vormt. Het is echter minder geschikt om uit te vergroten als behang voor een 
complete muur.  
 
Publieksjury 
- Ik vind dat er met de ronde, dynamische vormen de look&feel van de Provence goed weergeven 

wordt. 
- Ik zie, ruik en voel de Provence als ik naar deze schildering kijk. Warm en verfrissend van kleur 

en mooie verhalende details. Dit ontwerp op de muur zou een kamer een echte Zuid-Franse 
sfeer geven. 

- Dit behang neemt me mee op vakantie, naar een warme zomer, naar vijgenbomen, tussen de 
wuivende planten. Heerlijk! Een behang dat zo sterk een gevoel kan oproepen, is een winnaar. 
Een herinnering waar ik nooit geweest ben. Erg indrukwekkend. 

- Dit ontwerp heeft meer dynamiek dan de andere. Er is veel contrast in het kleurgebruik en in de 
voorstelling zelf. Er is veel op te ontdekken, zowel op de voorgrond als op de achtergrond. Het 
daagt daarmee het meeste uit om er langer naar te kijken. 

- Je wordt er meteen blij van en alles waar ik van hou zit erin: een historisch element, zonnig 
vakantiehuis, strakblauwe lucht en alles omringd door prachtige natuurvormen in een moderne 
Jugendstil stijl. Fantastisch getroffen en zou daar graag mijn wand mee behangen. 

 



XANTHA-IRIS VORST 
 
Vakjury 
Dit ontwerp voldoet aan alle randvoorwaarden voor ambachtelijk, handbeschilderd behang. Het is uit 
te vergroten en er is nagedacht over de locatie: verrassend om te kiezen voor toiletbehang. Het 
ontwerp leent zich voor een kamertje-rond, wat goed in een toiletruimte past: een mooie link met de 
historie van handbeschilderd behang. Het ontwerp is bovendien verhalend, er zitten fantastische 
elementen in die passen bij de locatie, zoals een pissebedplantje. De tegenstelling tussen grote 
vlakken zoals de wolken versus de kleine details maken het ontwerp geschikt voor een toiletruimte. 
Bezoekers kunnen er bij elk toiletbezoek weer nieuwe dingen in ontdekken, zoals de wesp met een 
toiletrol onder zijn pootje. Dat maakt het ontwerp ook heel leuk: er zit humor in. Xantha-Iris maakt 
gebruik van een sterk illustrerende stijl. De compositie bestaat echter uit losse elementen en boet 
daarmee in aan hiërarchie. Een horizon onder de wolken had het ontwerp geperfectioneerd. Daarmee 
creëer je een blik in de verte en schep je een ruimtelijk panoramisch effect wat de toiletruimte groter 
maakt.  
 
Publieksjury 
- Het kleinste kamertje wordt een plek waar je graag vertoeven zult. Zoek je de humor in de 

activiteiten van de insecten of ga je voor de serene rust van de bloemen en hun kleurenpalet? 
Een eigen stijl, maar toch ook nog een knipoog naar de stijl van Snijder&CO. 

- Het is inderdaad een heel rustgevend behang en het lijkt me te gek om dit in het toilet te 
plakken. Kun je rustig de boel op je gemak bestuderen. Hoe zien de bloemen er precies uit, 
welke beestjes zijn er? Verder spreken de blauwe tinten me enorm aan; je wordt er zen van. 

- Eerst zie je een mooie afbeelding, maar als je beter kijkt dan zie je de ene verrassing na de 
andere. Dan wordt het plotseling een behangetje waar je heel vrolijk van wordt. 

- De sfeer vind ik prachtig, de diepte mysterieus en ook spannend. Maar bovenal de grapjes die 
erin verwerkt zijn, waardoor het al voor een toilet bedoeld is... Erg leuk en apart ook! 

- De natuur en de kleuren spreken mij erg aan. De details maken het uniek. Hier kun je uren naar 
kijken en steeds nieuwe details ontdekken. Geweldige humor! Een lieveheersbeestje dat een 
krantje leest, een bijtje met een wc-rol onder zijn “arm”. Ik vind het geniaal! Absoluut nr 1. 
Iedereen wil toch ontspannen poepen met zo’n uitzicht? 

 
CEES BROERSEN 
 
Vakjury 
In het magisch realistische ontwerp van Cees Broersen is alle aandacht gegaan naar het panorama: 
de ruimte tussen de verte en het standpunt van de kijker. Het is door de gelaagdheid een perfect 
plaatje. De voorgrond is verbonden met het landschap verderop door bijvoorbeeld het schip bewust 
op een bepaalde lijn te plaatsen. Ook het verhaal in het ontwerp zelf is gelaagd, en net als bij 



historisch behang bevat het elementen uit het leven van Cees Broersen zelf, waarin op dit moment 
leven, dood, afstand en nabijheid een grote rol spelen. Dit is te zien in contrasterende elementen als 
het stenen standbeeld en de levende vrouw tussen de groene buxushagen. Dat ervaar je ook door de 
afstanden tussen de verschillende afbeeldingen, zoals de ballon en de duiker die diepte 
teweegbrengen. Het strakke ontwerp roept daarmee emotie op. Hoewel de magisch realistische stijl 
afwijkt van de historische ontwerpen, past dit goed in de traditie van landschapsschilderingen op 
behang. Het ontwerp heeft een professionele uitstraling en is goed te vergroten, waardoor dit geen 
schilderij is, maar werkt als interessant behangontwerp.   
 
Publieksjury 
- Het is een mooi en vrolijk ontwerp dat ik wel aan mijn muur zou willen hangen. Als je langer 

kijkt, zie je steeds wat anders. 
- I choose Cees Broersen’s piece because of its unique composition. I find his technique especially 

interesting as well. He took inspiration from all the gardens in his neighborhood by 
photographing them. Although there is a sense of randomness which he explains as well, the 
entire piece comes together so coherently. He describes that he didn’t have a plan for this work 
but it just came together which I believe is how the best art is made. I would love to see this 
piece hanging in my home and if I saw it in someone else’s home I would be extremely 
impressed. 

- Een prachtig in lagen opgebouwd, bijna surrealistisch beeld van een idyllische droomplek. 
- Een werk waar klassiek en modern elkaar ontmoeten, realistisch en magisch tegelijkertijd. 
- Verrassende eigentijdse elementen, zoals de baders en zwemmer aan het water, staan tegenover 

het oude beeld. Het geheel ziet er strak uit, mooie vlakken en de drie ballen goed gesitueerd! 
 
MARK DE WEIJER 
 
Vakjury 
Dit werk past enerzijds in de traditie van beschilderd behang en is anderzijds volledig autonoom en 
vernieuwend. De wijze waarop met het zelfgemaakte papier op papier is geschilderd verstrekt de 
ambachtelijkheid van het maakproces. Het ontwerp van het vennetje met de gespiegelde bomen is 
een moderne variatie op behangontwerpen van weleer. Mark de Weijer heeft de beleving willen 
oproepen van het landschap waar hij graag wandelt en het ontwerp draagt onmiskenbaar de sfeer 
van Zuidoost Nederland in zich. Er zit een optische illusie in het werk: van dichtbij lijkt het alsof je 
door matglas kijkt, alsof je het niet scherp ziet. Van een afstand wordt het ontwerp helder, zie je het 
geheel en komt het landschap opeens tot leven. Mark de Weijer heeft nagedacht over hoe dit 
afgestemd kan worden op de wensen van de klant en hoe het samen moet vallen met de ruimte waar 
het voor bedoeld is. Er wordt een stap verder gezet in een eeuwenoude behangseltraditie én in een 
Japanse papiertechniek waardoor een totaal nieuw soort landschapsschildering ontstaat. Alles klopt 
hieraan. Het is waanzinnig mooi.  



Publieksjury 
- Het werk van Mark de Weijer ontstijgt het niveau van een plaatje op de muur. Het wordt één 

met de achtergrond en kan tijdloos de waarnemer blijven boeien. 
- Het straalt rust uit en een verlangen naar eenvoud. Ik kan me voorstellen dat het in een interieur 

ondersteunend werkt in het geheel, zonder alle aandacht naar zich toe te trekken. 
- Het ingetogen karakter maakt nieuwsgierig. De letterlijkheid voorbij: geen tafereel maar een 

sfeer en atmosfeer waar je zelf verder in mag wegdromen… 
- Dit is de meest verrassende van het vijftal ontwerpen. Er is niet voor een gezellig of historiserend 

(behang)beeld gekozen, maar laat ruimte voor eigen interpretatie. Het is niet te letterlijk behang, 
is niet helemaal dicht geschilderd en druk, maar speelt met verhouding en esthetiek. Fraai! 

- Als we het over ambachtelijk hebben, moet ik altijd aan de slager denken. Maar bij het werk van 
Mark de Weijer valt de bloeddorst van mij af en geeft het me een vredig en rustig gevoel. Het 
bekijken van zijn werk ervaar ik als het ontvangen van een Sinterklaascadeau. Verrassing en 
plezier. Hopelijk zal de rust en de natuur hem inspireren om nog veel mooi, ambachtelijk werk te 
maken. Van nabij heb ik het wordingsproces een aantal malen mogen aanschouwen, en hier past 
los van verwondering RESPECT. Vandaar dat ik van mening ben dat Mark de Weijer deze prijs 
verdient. 

 


