
Het is zonnig buiten. In zijn studio in hartje Eindhoven 
vertelt ontwerper, kunstenaar en inspirator Coen van 
Ham (44) me over één van zijn grootste passies, 
schilderen. “Tijdens mijn opleiding merkte ik al dat 
schilderen mij goed af ging. Mathieu Meijers, mijn 
docent aan de Design Academy, daagde mij dusdanig 
uit dat ik besefte dat ik er meer mee wilde doen. Mijn 
focus lag echter eerst op ontwerpen.”
Met ontwerpstudio COEN! richt hij zich met name op 
identiteitsontwikkeling en het ontwerpen van 
interieurs en producten. De interieurs van onder meer 
NPO, de MBO Raad, maar ook de entree en hal van 
het Muziekcentrum van de Omroep zijn een ontwerp 
van COEN!. Zijn Delfts blauwe vouwvaas K’Do Ding is 
inmiddels een designklassieker.

“Na ruim vijftien jaar intensief met ontwerpen bezig te 
zijn geweest kwam ik, in de nasleep van de crisis, in 
2012 in een wat rustiger vaarwater. Tijd voor een 
moment van bezinning waarin ik mij drie dingen 
afvroeg: wat kan mijn werk toevoegen aan de wereld, 
wat wil ik bereiken en wat doe ik graag? 
Ontwerpen deed ik graag en wilde ik blijven doen. 
Schilderen deed ik al graag maar kwam er weinig van. 
Lesgeven vond ik leuk maar deed ik ook minder. 
En ik miste contact met mensen. 

Op dat moment ging het roer om, ben ik met een 
coachopleiding gestart en heb aansluitend de post 
hbo-opleiding Kunstenaar in de Samenleving (KiS) 
gevolgd. Vanuit de Beroepsorganisatie Nederlandse 
Ontwerpers (BNO) begeleid ik nu ondernemers in hun 
zoektocht. En ik heb het schilderen weer opgepakt. 
Met schilderen kan ik dat wat ik normaal altijd voor 
anderen doe, het zoeken naar en verbeelden van 
identiteit, nu eens voor mijzelf doen. Dit is mijn 
ontdekkingstocht. En die kan ik alleen maar zelf 
maken.”

“Mijn reflectie op een ander 
komt er als emotie uit“

“Op Facebook zag ik een berichtje van de Meisjes 
van Eindhoven voorbijkomen over hun bijzondere 
werkplek, een voormalige pastorie, én dat er daar 
nog een ruimte vrij was. Ik ben meteen gaan kijken 
en het voelde goed. Een prachtige plek voor mijn 
nieuwe atelier. Daar heb ik het schilderen opgepakt 
en ben ik op doek gaan werken. En daar is de 
Alma-serie ontstaan. In deze werken is de mens het 
uitgangspunt. Ik vertel het verhaal van het model,
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“Als ik schilder, werk ik zonder kader. Dat verklaart wellicht waarom 
mijn schilderijen zo heftig zijn en mijn ontwerpen helder en verstild.”

verscholen passie onthuld




