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Ervaar het bankenprogramma Pulla (Studio Truly Truly) bij een van de Leolux Select Stores 
of onze Design Centers in Eindhoven, Utrecht en Brussel. www.leolux.nl
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Kunst maakt de 
wereld mooier. 

Daarom een 
nummer vol 

kunstige interieurs 
en hotels, PAN 
Amsterdam en 

creatieven.
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Ambacht by Hans Deiman / 8011 VM Zwolle Spinde Interieurs
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A NEW SENSE OF TIME 

QLOCKTWO geeft de tijd aan met woorden. De woorden veranderen in 
stappen van vijf minuten en vier oplichtende punten in de hoeken geven 
precies de minuten weer. QLOCKTWO is leverbaar in diverse afmetingen, 
kleuren en materialen – in meer dan 20 talen, meervoudig bekroond met 
Design Awards – Made in Germany. www.qlocktwo.com

Official Distributor for Benelux and Scandinavia: 
HourLux | Leemansweg 19-1 | 6827 BX Arnhem | Netherlands  
+ 31 85 4019533 | info@hourlux.com | www.hourlux.com

QLOCKTWO® 180 BLACK PEPPER. ARTWORK AND DESIGN ICON. 
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residence          residencenl     lorraine_dunkley

Onlangs was ik voor de Paris Design Week een paar 
dagen in de stad van de liefde. Tien dagen lang openden 
door heel Parijs ontelbare galeries, ateliers, showrooms en 
beurslocaties hun deuren voor het internationale kunst-  
en interieurminnende publiek, om de nieuwste werken en 
collecties te tonen. Het lijkt onmogelijk, maar de Franse 
hoofdstad was nóg magischer dan normaal. Hoppend van 

openingen naar presentaties en tentoonstellingen was het werkelijk  
een feest voor de zintuigen. En dan heb ik het niet over een kinder-
feestje, it was fireworks. Ook kunstbeurs Art Paris in het schitterende 
Grand Palais Éphémère, met de Eiffeltoren stralend in de achtergrond, 
stond op het drukke programma. Het ene opvallende item na het  
andere zorgde voor een overweldigende dosis prikkels, waarvan we 
haast vergeten waren hoe dat voelde – en ook dat was fantastisch. 
Wereldwijd ontwaken we uit een collectieve sabbatical en ik ben onge-
looflijk dankbaar én blij voor al die creatief  makers, beursorganisatoren 
en alle andere betrokkenen in de gehele keten. Dat de agenda’s zich 
weer vullen, gun ik iedereen. 

In editie 11 brengen we een ode aan precies dat wat ons zo verheugt: 
we plaatsen kunst op een voetstuk. Ontdek de mooiste kunsthotels in 
Europa, alvast voor op de bucketlist. Neem een kijkje in het indruk-
wekkende atelier van de Nationale Opera en Ballet. Ontdek de fascine-
rende talismannen van kunstenaar Saar Scheerlings in Frankrijk. Kijk 
binnen bij Amanda Pinatih, Conservator Vormgeving van het Stedelijk 
Museum Amsterdam, die tussen haar eigen museumstukken woont.  
Of  waan je voor even in het betoverende kasteel van Claire Basler 
Beauvoir, die samen met haar partner ín een schilderij woont. Als kers 
op de taart besteden we ruimschoots aandacht aan PAN Amsterdam, 
omdat na een jaar zonder editie ook dat gevierd mag worden.  
PAN Amsterdam vindt plaats van 13 t/m 21 november in de RAI en 
wederom zal Residence weer prominent aanwezig zijn. Wees welkom. 
Kunst wil je immers in het echt zien en ervaren. En als je dat doet, 
geniet daar dan met volle teugen van. Want net als Parijs transformeert 
Amsterdam in die week tot een magische plek waar al het moois van  
de wereld te ontdekken is. 
 
Lorraine Dunkley 
Hoofdredacteur

EEN ODE AAN 
KUNST

ENGLISH 
SUMMARY 
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ONDER
De prachtige MAR02-
eettafel van Liljencrantz 
Design, meer hierover 
in Gespot.

ONDER RECHTS
Voor dit boordevolle 
kunstnummer ging 
de redactie op bezoek 
bij kunstliefhebber 
en Conservator 
Vormgeving van het 
Stedelijk Museum 
Amsterdam, Amanda 
Pinatih.

LINKS
Na een jaar zonder editie gaat 
PAN Amsterdam gelukkig weer 
door. Residence bundelt de 
krachten met niemand minder 
dan Loggere Wilpower, die 
een geweldige stand voor ons 
inricht. Vakmanschap staat 
hierbij centraal, met werk 
van o.a. Milla Novo, Fransje 
Gimbrère en Daan Veerman.

RECHTS
Een half  jaar geleden stuitte ik 
op het geweldige interieur van 
galeriehouder Nathalie Assi  
in Londen, waar in letterlijk  
elke kamer jaloersmakende 
kunst pronkt.Fo

to
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RECHTS
De werken van Saar 
Scheerlings vind ik 
geweldig en eerlijk waar, 
ik wil al langere tijd een 
van haar talismannen 
aankopen. Zoals hier te 
zien, de Talisman sculpture.
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M E DEW E R K E R S

WA LT E R  W. C .  D E  V R I E S

‘In de vele jaren dat ik als reisjournalist de wereld rond mocht reizen, 
heb ik talloze hotels bezocht die een inrichting hadden die museum-
waardig was. Mijn liefde voor kunst en reizen ontstond toen ik erachter 
kwam dat je via de kunst een land of  stad op een heel specifieke wijze 
leert kennen. Dit geeft – samen met onder andere de geschiedenis 
en de keuken – een beeld van een land dat je niet vaak in reisgidsen 
tegenkomt. Je moet er zelf  achteraan gaan, als het ware op een soort 
eigentijdse ontdekkingsreis. De ontmoetingen hierbij kunnen leuke 
nieuwe zienswijzen opleveren. Tijdens een gesprek met Madame  
Augier, eigenaresse van het schitterende Le Negresco, hadden we het 
over het verschil tussen kunst, waaronder ook architectuur, en design. 
Maar belangrijker zijn hierbij de raakvlakken, waarmee je ervoor kunt 
zorgen dat gasten zich thuis voelen. Dat maakt een interieur zo 
spannend. En dat is volgens mij ook waar Residence voor staat.’

schreef het artikel over kunsthotels

I S A B E L  VA N  E Y S

‘Nergens is er een mooier samenspel tussen verschillende kunsten  
dan in een opera. Het is een Gesamtkunstwerk: een magische  
combinatie van muziek, zang, kostuums, decors en tegenwoordig ook 
videowerken. Elke keer als ik naar de opera ga, ervaar ik dit. Onlangs 
zag ik Missa in tempore belli bij De Nationale Opera. In deze ‘Mis in 
tijden van oorlog’ van Haydn vond een spectaculaire ontmoeting plaats 
van muziektheater met dans, elektronische composities en video. Voor 
mij krijgt beeldende kunst in een opera een indrukwekkende extra 
lading als deel van het grotere geheel. Ik kan me voorstellen dat voor 
de verschillende betrokken artiesten de onderlinge interactie enorm 
inspireert. Misschien dat daarom niet alleen bekende hedendaagse 
kunstenaars, maar ook namen zoals Chagall, Dalí, Picasso en Appel 
graag meewerkten aan theater- en operaproducties. Als liefhebber ben 
ik trots dat wij in deze kunsteditie van Residence ook hebben mogen 
samenwerken met de vakmensen bij De Nationale Opera.’

is verantwoordelijk voor  
Sales Nationaal bij Residence

‘Ik vind het moeilijk kunst te definiëren, er zijn zo veel vormen. Qua 
fotografie ben ik onder de indruk van Claire Guarry. Zij fotografeert 
vaak haar drie kinderen in hun eigen omgeving en doet dat op zo’n  
poëtische, liefdevolle en eigen manier. Ik denk dat ik zelf  meer obser- 
vant ben dan kunstenaar. Ik kijk tijdens het maken van een portret 
goed naar de persoon, het licht, de omgeving en dat leg ik vast. Het 
was ontzettend bijzonder om achter de schermen van Nationale Opera 
& Ballet te kunnen ronddwalen. Er komt zoveel meer bij kijken dan 
je je realiseert als je naar een voorstelling zit te kijken. Wat me vooral 
opviel is de hoeveelheid handwerk die in de decors zit. Ik ben zelf  een 
liefhebber van modern ballet. Ik ga vaak met mijn moeder naar voor-
stellingen van het NDT en vind het vooral mooi als er veel aandacht is 
besteed aan het licht en het decor. Ik ben toch visueel ingesteld.’

fotografeerde achter de schermen voor het artikel  
over De Nationale Opera

T E S K A  OV E R B E E K E
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EXQUISITELY HANDCRAFTED OBJECTS SHAPING UNIQUE AND PERSONAL  SINCE 1898
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De MAR02-eettafel van 
Liljencrantz Design heeft een 
massief  mahoniehouten blad 
en poten van verstekfineer 
met handgedraaide voeten. 
Het hout is gepolijst met 
een hoogglanslak. Ook 
verkrijgbaar in walnoot en 
in andere maten, € 27.250. 
liljencrantzdesign.com 

De redactie van 
Residence spot nieuwe 

trends, bijzondere 
ontwerpen en opvallend 

werk van kunstenaars 
en designers.

Samenstelling Maartje Leek
Tekst Lisa Goudsmit
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JONG
TALENT
Julie Haverkamp groeide op 
in een creatieve familie en 
tekende als kind al. Na een 
modestudie richt ze zich nu 
volledig op de kunst, met 
abstracte en serene werken.  
@atelier.juliehaverkamp

M
U
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AMBACHT ONTMOET TECHNIEK
De in Nederland jacquard-geweven wandkleden van Venusian 
Kitchen maken gebruik van meer dan honderd jaar kennis en 
ambacht én hightech machines. Duurzaam is het ook: de garens zijn 
onder andere van gerecycled polyester en de weverij is OEKO-TEX 
STeP gecertificeerd, € 1.450. venusiankitchen.com

Deze glazen fles is 
handgemaakt met de 
sbruffo-techniek: een 
moeilijke werkwijze 

die alleen de 
ambachtslieden van 

Murano beheersen en 
waardoor de 

verschillende kleuren 
verkregen worden,  
in dit geval rood en 

amber, € 1.340. 
fornacemian.com  

VEELZIJDIGHEID
Deze Plural Table van Levi Christiansen combineert rechte lijnen 
met golvende vormen én massief walnotenhout met marmer: zo 
ontstaat er een dialoog tussen verschillende materialen en vormen. 
Een even elegant als robuust ontwerp, verkrijgbaar in meerdere 
maten en materialen, vanaf € 4.639. levichristiansen.com 

G E SP O T
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KABAZ 
De showroom van Kabaz  
heeft een restyling gehad.  
Dit Gooise (interieur-)
architectenbureau, opgericht 
door Bertram Beerbaum, André 
de Vos en Sef van der Plas, dankt 
zijn naam aan zijn eigen visie:  
de Kern van Architectuur is de 
Bewustwording van onze 
Alledaagse Zoektocht naar 
ruimte. Comfort staat daarbij 
voorop. Die ontspannen 
benadering en een ruimtelijk 
gevoel zijn ook te zien in de eigen 
showroom. kabaz.nl

RIJKE TRADITIE 
Morris & Co viert zijn 160-jarig bestaan met een selectie van 
iconische dessins. Dit zijn panelen van het behang Owl & 
Willow bayleaf/orange. Breedte per baan 68,5 cm, per rol  
€ 376. morrisandco.sandersondesigngroup.com 
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ARTHUR 
ARBESSER
De van oorsprong Weense 
modeontwerper Arthur 
Arbesser – wiens 
wintercollectie 2021/22 hier  
te zien is – studeerde aan 
Central Saint Martins College 
in Londen en woont inmiddels 
al jaren in Milaan. Sinds 2013 
runt hij zijn eigen merk, ook is 
hij creatief consultant, maakt 
balletkostuums en werkt met 
meubelontwerpers. 
arthurarbesser.com

COMFORT VOOR ELKE DAG
Amsterdams lifestylemerk 10DAYS maakt mode en interieur. 
De nieuwe collectie van 10DAYS HOME draait om comfort en 
vrijheid. De kussenhoezen zijn gemaakt van Khadi-katoen, 
handgesponnen en -geweven in India. De wollen kleden zijn 
handgemaakt in Marokko. 10dayslifestyle.nl

H
ER

FSTIG

MEESTERLIJK
Meisterwerke laat zich inspireren door 
historische schilderijen, in dit geval van Jan 
Davidsz. de Heem. Daarnaast is de in België 
gemaakte collectie Give & Take gebaseerd op 
een boeket van de beroemde Amsterdamse 
bloemstylist Menno Kroon. Verkrijgbaar als 
(akoestische) panelen of kamerschermen,  
of als wandkleed. meisterwerke.be

G E SP O T
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WAT REST IS SCHOONHEID
Stylist Elsbeth Schiphorst was vaak in India. Daar 
ontstond het idee iets te doen met al die stapels 
prachtig gekleurde reststoffen. Ze verwerkt dit soort 
materialen nu op een arbeidsvriendelijke manier tot 
unieke items, zoals in de Limited Edition Collection 
No.6 Amsterdam. @elcieamsterdam

Een herontdekking. 
De Franse 

ontwerpstudio 
Migeon et Migeon, 
oftewel Christian en 

Marie-Thérèse 
Migeon, ontwierp 

sieraden voor 
modehuizen als 

Christian Lacroix en 
Yves Saint Laurent, 

maar in de jaren 
tachtig en negentig 

ook spiegels, 
kaarsenhouders en 

lampen van 
kunsthars. Via 

sightunseen.com 

OODE AAN KUNST
De Amsterdamse galerie OODE werkt volgens een 
uniek concept: hier wordt zowel werk verkocht van jonge 
Nederlandse ontwerpers als zogenoemde weeskunst.  
Dit zijn stukken overgenomen van gesloten musea en 
kunstinstituten. Zo krijgen deze vaak betaalbare werken 
een nieuw leven. Open op afspraak. oode.nl
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oko – in het Japans ‘meisje van de bladeren’ – Negi groeide op in  
Tokyo. Niet bepaald een omgeving waarin natuur een hoofdrol speelt, 
maar haar oma had een kleine tuin met elegante bloemen en zo ont-

dekte Yoko als meisje de schoonheid ervan. ‘Oma had ook altijd een vaas met 
bloemen in de hal staan. Ik voelde me welkom.’ Yoko werd interieurstylist en 
droomde ervan een jaar naar Parijs te gaan om te zien wat ze daar met bloemen  
deden. De Japanse bloemsierkunst ikebana was haar te streng aan regels ge-
bonden. Yoko wilde nieuwe werelden ontdekken. Eén jaar Parijs werd vijftien 
jaar. Ze werkte als bloemkunstenaar onder andere voor Chanel, Dior, Cartier en 
Louis Vuitton en specialiseerde zich in flowerclouds. Haar Japanse minimalistische 
wortels combineert ze met de uitbundige Franse bloemenstijl.

BLOEMEN ALS GEDICHTEN
‘Bloemen zijn poëzie,’ zegt ze in haar atelier en pop-upstore in Rotterdam, waar 
ze twee jaar geleden voor de liefde ging wonen. ‘Ik praat met ze door naar ze 
te kijken, ik ruik ze, ik voel ze. Hun korte leven vind ik van begin tot het einde 
mooi. Voor mij zijn bloemen geen objecten, maar levend materiaal dat me  
heelt.’ Lachend: ‘Alleen krijg ik soms hoofdpijn als bloemen te sterk ruiken, 
zoals lelies.’ Verse bloemen combineert Negi met droogbloemen en soms ook 
kunstbloemen. ‘De kwaliteit daarvan is zoveel beter geworden en het is 
duurzamer.’ Voor showrooms, restaurants, bruiloften en winkels ontwerpt ze 
flowerclouds of  bloemeninstallaties. Regelmatig gaat ze nog naar Parijs voor 
Dior en Louis Vuitton of  het juwelenmerk Vever.

TOKYO, PARIJS, ROTTERDAM
In drie culturen ontwikkelde Yoko Negi zich. In Japan leerde ze hoe belangrijk 
het is om iets uit de natuur in je huis te hebben. In Parijs ontdekte ze l’art de 
vivre en in Nederland houdt ze van de rijkdom van onze bloementradities. ‘De 
stillevens van de Hollandse meesters uit de achttiende eeuw zijn zo inspirerend.’
Haar favoriete bloemen? ‘Moeilijke vraag, want ik houd van zoveel bloemen. 
Maar als ik moet kiezen vind ik donkere cosmos, ranonkels en anemonen heel 
mooi. Daarvan maak ik graag fraaie composities. Bloemen vervelen nooit en 
hun echte schoonheid schuilt in de details.’ yokonegi.com 
Pop-upstore: Van Oldenbarneveltstraat 115, Rotterdam

Y O K O  N E G I 
Een bijzondere bloemkunstenaar, werkzaam in 

Rotterdam.

Y

LINKSBOVEN
Persoonlijk project. 
Foto: Jo Magrean.

MIDDENBOVEN
Voor The Book van  
Louis Vuitton. Foto: 
Audrey Corregan.

RECHTSBOVEN
Voor Vever, een merk 
van antieke juwelen.

RECHTS
Portret Yoko Negi.
Foto: Pierre Hevin.

ONDER
Schilderij Fujiazami van 
schilder Michiko Koichi.
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Mooiwatbloemendoen.nl 
en Mooiwatplantendoen.nl 
lanceren ieder jaar twee Trend 
Collecties. Voor dit seizoen 
is het doel te inspireren om 
planten door je hele huis in te 
zetten als een soort sculpturale 
kunstwerken.
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TERTIUS Gallery: Oude en 
Moderne Meesterkunst, en 
TERTIUS Collection: Design 
en Interieur. Een verfrissende 
combinatie aan de Prinsengracht 
in Amsterdam.
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BIJZONDERE BOEKEN

Oprichter en eigenaar Tertius van Oosthuyzen staat al ruim 
zes jaar bekend om het cureren van zijn eclectische TERTIUS 
Collection. Binnen de kunstgalerie, waar tevens interieurob-
jecten te koop zijn, staat cross-collecting centraal. De Amster-
damse galerie is gevestigd aan de Prinsengracht in een statig 
oud grachtenpand dat vroeger dienstdeed als Edel Staalhandel. 
De kenmerkende stijlvolle esthetiek van Tertius zien we overal 
terug: een topselectie van Nederlandse oude meesterschilderijen 
in combinatie met hedendaagse kunst van gevestigde Neder-
landse kunstenaars die de galerie representeert, zoals William 
Rosewood, Margot Homan, Jeroen Luijt, Remi Wörtmeyer, 
Samuel DeJong en Victor Daniel Muller. Ook schitteren er 
de design-iconen van Barcelona Design Art Editions, zoals 
originele Dalí- en Gaudí-meubelen, en de exclusieve collectie 
van L’Objet: van designvazen tot limogesporseleinen serviezen. 
Evenals Tertius zijn eigen objets d’art van over de hele wereld, 
Signature Room Fragrance, zeventiende-eeuws glaswerk en ook 
creaties van Atelier Reggt. tertiuscollection.com

Wereldse combinatie vol high-end 
kunst en interieurobjecten aan de 

Amsterdamse grachten.

WO M A N  M A D E
Dit boek viert meer dan tweehonderd 
vrouwelijke ontwerpers uit ruim vijftig landen, 
onder wie Ray Eames, Eileen Gray, Florence 
Knoll, Ilse Crawford en Faye Toogood. Een 
boeiende geschiedenis die soms over het hoofd 
wordt gezien, € 50. phaidon.com   

K E N  D O N E 
Een uitgebreide en rijk geïllustreerde monografie 
over de kunst en ontwerpen van Ken Done. 
Deze Australische creatieveling is wereldwijd 
geliefd dankzij zij kleurrijke werk, vaak 
landschappen verbeeldend van Down Under,  
€ 50. thamesandhudson.com.au   

I N D I A  M A H DAV I
Eindelijk, een monografie over India 
Mahdavi. Blader door de reis die deze in 
Parijs gevestigde, kleurrijke ontwerper 
aflegde. Het boek toont het creatieve proces 
naar gerenommeerde projecten als The 
Gallery at Sketch in Londen en Ladurée in 
Los Angeles, € 56. chroniclebooks.com

T E R T I U S  G A L L E R Y

K u n s t Fo t o g r a f i eK u n s t
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J O N G 
G E L E E R D

Wie vroeg kunstzinnig aan de slag gaat, 
plukt daar later de vruchten van.

ZELF OP MAAT GEMAAKT
EverDesk is een universeel, multifunctioneel bureau 
dat met je meegroeit. Het nostalgische design van hout 
uit FSC-gecertificeerde bossen is zonder gereedschap 
in verschillende hoogtes te verstellen, € 2.590. 
everdesk.eu

MAGIE  
Draw me a Wall is 
de derde kinder-
collectie van Pierre 
Frey. Deze ontstond 
na een wedstrijd uit-
geschreven tijdens 
de coronacrisis voor 
kinderen van klan-
ten en medewerkers 
van het bedrijf: 
enkele van hun 
tekeningen beland-
den op stoffen en 
behang, vanaf € 104. 
pierrefrey.com

WATER-
VERF
Deze grote metalen doos 
bevat 24 prachtige 
verfkleuren en twee 
kwastjes, om als een ware 
kunstenaar mee aan de 
slag te gaan. Geschikt 
vanaf circa vier jaar oud,  
€ 12. vilac.com 

Hiermee vouw je de 
mooiste origami-dieren, € 6. 

djeco.com via  
blikophout.nl 

Bright Ideas Neon bevat een 
set van tien kleurpotloden in 
allerlei vrolijke kleuren, € 14. 
chroniclebooks.com
 

Ailefo-klei, te 
koop bij de leuke 
webwinkel Reiger en 
de Raaf, is allergie- en 
milieuvriendelijk. Alle 
ingrediënten, zoals 
planten en fruit, zijn 
in principe eetbaar 
en dus niet schadelijk 
voor kleintjes, € 22. 
reigerenderaaf.nl
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REVERSO
DUETTO



ECO-ETHISCHE 
HAARVERZORGING
Haarverzorgingsmerk weDo/ biedt vegan en dierproefvrije 
producten, elk met tot wel 50 procent minder ingrediënten 
dan gemiddelde haarmerken. De verpakkingen van gerecycled 
materiaal zijn daarnaast weer recyclebaar. De producten van 
professionele kwaliteit zijn ontwikkeld samen met haarstylisten 
en wetenschappers van Wella, vanaf  € 15. wedoact.com

NEDERLANDSE KROONLUCHTER
In het Faena Hotel, een cultureel epicentrum in Miami Beach, 
hangt de reusachtige Float-kroonluchter gemaakt van dobbers 
en visdraad, een ontwerp van de Nederlandse Studio Twee-
link. Het hotel won al meerdere prijzen; zo werd het onlangs 
wederom verkozen tot beste hotel van Florida en nummer 
twee van Amerika. Float is verkrijgbaar vanaf  een doorsnede 
van 70 centimeter, vanaf  € 3.800. tweelink.nl

RIJKE ARCHIEVEN
Net pas verschenen, nu al een bestseller. De huidige vierde  
generatie eigenaren van de twee meer dan honderd jaar oude 
familiebedrijven Lelièvre Paris (1914) en Maison Leleu (1910) 
hebben de krachten gebundeld en uit de rijke archieven van 
Maison Leleu een collectie stoffen en behang gemaakt met de 
naam Rétrospective. Op de foto behang GATSBY en meubel-
stof  FLABELLA. lelievreparis.com via bartbrugman.com

AMBACHT AAN DE WAND
In de achttiende eeuw was het mode om kamers te versieren 
met op behang geschilderde landschappen, vaak met verhalen 
verwijzend naar de bewoners. Deze herleven in het Westfries 
Museum in Hoorn tijdens de tentoonstelling Ambacht aan de 
wand, de betovering van beschilderd behang. Naast monumentale 
werken is er modern werk van het Rotterdamse duo Snijder & 
Co te bewonderen. wfm.nl/ambacht

PROMO T I E
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City Garden
bronjewelry.nl
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TRANSITION COMMODE
Deze commode is spectaculair gedecoreerd met verguld bron-
zen beslag en inlegwerk van exotische houtsoorten. Gemaakt 
omstreeks 1770, toen in Europa de Franse classicistische 
Lodewijk XVI-stijl de barokke Lodewijk XV-stijl geleidelijk 
aan begon te vervangen. Veiling Home & Interiors: Antique 
Furniture & Design, Ceramics & Decorative Art op  
17 december 2021. 

DYNAMIEK EN DRAMATIEK 
De schilderijen van Wijnand Nuijen (1813-1839) hebben vaak 
een fantasierijk karakter. De zoete lucht, de dramatiek rond 
het schip en verfijning in de figuren maken dit werk tot een 
juweeltje. Na circa dertig jaar privébezit komt het weer op de 
markt. Het schilderij in olieverf  op paneel, gesigneerd en ge-
dateerd 1836, wordt geveild in de Nineteenth Century & Early 
Modern Art Auction op 18 november 2021. 

ROBIN’S EGG 

Chinees porselein kent vele verschijningsvormen. Een aparte 
groep vormen de ‘monochromen’, waarbij de vazen en schalen 
worden bedekt met een gekleurd glazuur. De naam voor het 
typische blauwe glazuur van deze vazen zou niet misstaan in 
de waaier van Farrow & Ball: Robin’s egg, vernoemd naar de 
blauwe kleur van de eieren van roodborstjes. De vazen worden 
geveild op 16 december 2021. 

POLKI-DIAMANTEN 

Een eeuwenoude techniek is toegepast in dit collier uit India 
met peervormige, groen emaillen schakels. Iedere schakel is 
bezet met een polki-diamant. Deze zijn vrij plat van vorm en 
hebben slechts enkele facetten. De achterzijde van de geëmail-
leerde schakels is versierd met bloemmotieven. Bij het collier 
van 42 cm horen passende oorknoppen. De set wordt geveild 
op 15 december 2021. 

Venduehuis Den Haag, Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag , info@venduehuis.com, www.venduehuis.com

PROMO T I E

Deze exclusieve items worden geveild  
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VENDUEHUIS

11 - ADV Venduehuis_LT_AD_CM LG_LD.indd   3311 - ADV Venduehuis_LT_AD_CM LG_LD.indd   33 07-10-2021   13:1607-10-2021   13:16



KUNST & INTERIEUR
In het pittoreske stadje Woerden, in het midden van het 
land, is NU Art & Design gevestigd: een galerie met kunst 
uit binnen- en buitenland, gecombineerd met toonaangeven-
de interieuriconen uit de collecties van onder andere Knoll, 
Classicon en Carl Hansen. De mooie collectie van Baxter zal 
binnenkort met trots in het naastgelegen voormalig stadhuis 
worden getoond. nu-art-design.com

KUNST BIJ JE THUIS
De interieuritems van ESSENZA maken van jouw huis een 
kunstwerk. Onlangs ontwikkelde het Nederlandse merk samen 
met het Mauritshuis een limited edition-collectie, geïnspireerd 
op schilderijen in het Haagse museum. Naast dekbedovertrek-
ken en kussens zijn er vloerkleden zoals Daffodils Reunited, 
waarbij de witte craquelé-bloemen in uitvergrote variant goed 
te zien zijn. essenzahome.nl

STAPELBAAR SERVIES
Villeroy & Boch herintroduceert een iconisch design: de vijftig 
jaar geleden ontworpen La Boule is nu ook verkrijgbaar in 
zacht beige. Deze tijdloze klassieker lijkt op een bal, maar 
bestaat uit twee kommen, twee diepe en twee platte borden en 
het serveerbord. Hét ideale cadeau voor jezelf  of  een ander. 
Verkrijgbaar in zwart, wit, zwart-wit, memphis en pure beige, 
vanaf  € 249. villeroy-boch.nl

HANDGEMAAKTE ACCESSOIRES
Ontsnap aan de drukte van alledag met perfect geluid en 
rustgevende verlichting van DaqiConcept in je huis of  op je 
werkplek. De collectie bestaat uit verschillende producten, van 
een bluetooth-luidspreker tot een wekker en een lamp. Terug-
kerend element is een handgeschilderde porseleinen vogel, 
gemaakt van duurzame materialen en met geavanceerde licht- 
en geluidstechnologie, vanaf  € 349. daqiconcept.nl
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T R E N D

1. Bethan Gray ontwierp dit goudkleurige Inky Dhow-tapijt voor cc-tapis, dat met trots handgemaakt werd in Nepal, prijs op aanvraag. cc-tapis.com 2. Dit kleurrijke, 
art deco-achtige design heet Garden Maze. Ontworpen door Campbell-Rey, vanaf € 673. nordicknots.com 3. De New Romantics-collectie van Martin Brudnizki  

voor The Rug Company bestaat uit echte eyecatchers. Dit groen-oranje Panthera-design van handgeknoopte Tibetaanse wol en zijde knipoogt naar dierenprints en 
mythologie, vanaf € 4.157. therugcompany.com 4. Het Corba-tapij van Marta Ferri voor Molteni&C heeft een elegant, grafisch uiterlijk. Bijzonder: het is gemaakt van 
100 procent lyocell, een plantaardige vezel van houtpulp, prijs op aanvraag. molteni.it 5. De Technicolour Field van Peter Saville voor Kvadrat, van getuft bamboe- 
viscose, heeft levendige tinten in een lineair kleurverloop. Verkrijgbaar in twee kleurstellingen: Day en Night, prijs op aanvraag. kvadrat.dk 6. De Himani-collectie  

van Baxter bevat bijzondere ontwerpen met kleurstellingen die echt wat toevoegen aan een kamer, prijs op aanvraag. baxter.it 

Samenstelling Maartje Leek

4.

1 .

2 .

3.

6.

G R O N D -
B E G I N S E L

Met deze bijzondere vloerkleden is 
je interieur vanaf de basis goed:  

a rug really ties the room together.

5.

36  |   NOV 2021   |   RESIDENCE

11 - Trend 1 Floor Art_LT_AD_CM_LD LG.indd   3611 - Trend 1 Floor Art_LT_AD_CM_LD LG.indd   36 07-10-2021   12:4807-10-2021   12:48



RESIDENCE  |   M RT 2021   |   PB

RESIDENCE  |   A PR 2021   |   PB

RESIDENCE  |   M EI 2021   |   PB

RESIDENCE  |   J U N 2021   |   PB

RESIDENCE  |   SEP 2021   |   PB

RESIDENCE  |   OKT 2021   |   PB

RESIDENCE  |   NOV 2021   |   37

E SSENZA wil inspireren, prikkelen en  
raken, maar ook comfort bieden, je je thuis 
laten voelen en je lekker laten slapen. In 

de uitgebreide home & living-collecties vind je alles 
wat je nodig hebt om van jouw huis een elegant, 
persoonlijk kunstwerk te maken: rijk, verfijnd en 
exclusief. Laat zien wie je bent en wat je stijl is. 
Wees uniek, wees jezelf, wees ESSENZA. 
 

INSPIRATIE 
ESSENZA is continu op zoek naar vernieuwing  
en naar alles wat het leven een stukje mooier maakt. 
Het Nederlandse merk laat zich inspireren door 
mensen om zich heen, door andere culturen en 
tradities, door kleuren, geuren en smaken opgedaan 
tijdens verre reizen of  juist dichter bij huis. En tot 
slot: door Moeder Aarde. De natuur is een onuit-
puttelijke inspiratiebron, in al haar seizoenen heeft 
ze zoveel moois te bieden. En al die nieuwe indruk-
ken, inzichten en ideeën combineert ESSENZA  
in de eigen studio tot elegante, inspirerende en 
expressieve collecties.
 

NEDERLANDS FAMILIEBEDRIJF
ESSENZA is een Nederlands familiebedrijf. Al 
ruim dertig jaar ontwerpt het merk met grote zorg 
kenmerkende home & living-collecties voor een 
stijlvol interieur met een unieke twist. Bij ESSENZA  
vind je beddengoed, kussens, poefs, plaids, vloer- 
kleden, homewear, servies, bad- en keukentextiel.  
Wat je smaak ook is, er is voor iedereen iets moois.  
Naast de herfst- en winter 2021-collectie lanceerde 
ESSENZA onlangs ook een limited edition-collec-
tie in samenwerking met het Mauritshuis. 
 

DUURZAAMHEID 
Daarnaast gelooft ESSENZA in buying less, but better. 
Daarom produceren ze hoogwaardige, duurzame  
producten als antwoord op de hedendaagse weg-
werpcultuur. De collecties worden vervaardigd met 
liefde, zorg en aandacht voor mens en milieu, want 
ESSENZA vindt het ontzettend belangrijk dat 
uiteindelijk iederéén lekker kan slapen. 
essenzahome.nl

De uitgebreide interieurcollectie 
van ESSENZA maakt van je huis  

een bijzonder thuis.

E E N  H U I S  A L S  
K U N S T W E R K

ESSENZA

BOVEN
Beddengoed Isabelle in 
donkerbruin.

LINKSBOVEN
De nieuwe collectie van 
ESSENZA, in samenwerking met 
het Mauritshuis.

RECHTSBOVEN 
Beddengoed Gwyneth  
in nachtblauw.

RECHTS
ESSENZA biedt een groot 
aanbod aan stijlvolle items voor 
een kunstzinnig interieur, zoals 
deze Masterpieces in donkergroen.

PROMO T I E
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T R E N D

1. Dit kamerscherm is een moderne interpretatie van vintage varianten. Het houten frame met Chinees lakwerk bevat handgeblazen glazen panelen van doorzichtig 
en groen glas, € 15.900. turellistudio.it 2. De jonge Braziliaanse designer Lucas Recchia hergebruikt materialen als brons, aluminium en glas, zoals voor deze tafeltjes 
uit de Morfa-serie. Een Braziliaanse vakman is hier dertig dagen mee bezig. rossanaorlandi.com 3. Dit Cloud Object bestaat uit wolkvormige glazen plaatjes die het 
licht van een neon-ring verspreiden. dechemstudio.com 4. Deze op bestelling handgefabriceerde tafel is gemaakt van seeded glass, oftewel glas met natuurlijke bubbels 

en golven erin. Een ontwerp van Courtney Applebaum. courtneyapplebaumdesign.com 5. De Colourdisc van Cassina is een handgeblazen vaas met gekleurde  
elementen, gemaakt door Venini in Murano. cassina.com 6. De Raw-vazen van Milena Kling worden niet in houten mallen geblazen, maar in koperen weefsels, 

waardoor ze een zachte uitstraling krijgen met subtiel patroon. milenakling.com

Samenstelling Maartje Leek

4.

1 . 2 .

3.

G L A N Z E N D 
G L A S

Hebberigmakend mooi design dat 
speelt met het licht.

5.

6.
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T R E N D

1. Notities bijhouden wordt een feest in dit gemarmerde opschrijfboekje van Il Papiro Firenze, verkrijgbaar in vijf kleuren, € 80. ilpapirofirenze.eu 2. De Oekraïens- 
Franse Sonia Delaunay (1885-1979) maakte onder andere schilderijen en textielontwerpen. De Moma Store verkoopt haar prachtige prints, € 332. store.moma.org  

3. Geef de vaas een gezicht en geef de vaas een naam: Bart. Keramiekwerk ontworpen door Roger Selden, € 395. memphis-milano.com 4. John Hogan maakt  
sculpturale glasobjecten, zoals hier Concave with Blue, € 6.457. johnhogandesigns.com via thefutureperfect.com 5. De kinderstoel van Keith Haring is even  

uitnodigend als vrolijk, € 180. artwareeditions.com 6. PLAYMOBIL® en het Van Gogh Museum hebben twee speciale sets ontwikkeld op basis van Van Goghs 
wereldberoemde schilderijen De slaapkamer en Zonnebloemen, vanaf € 7. vangoghmuseumshop.com 7. De Nederlander Bernard Heesen onderzoekt met zijn werk de 

onuitputtelijke mogelijkheden van het vloeibare glas, zoals met deze Samovaar van 55 centimeter hoog, prijs op aanvraag. bernardheesen.nl via janvanhoofgalerie.nl  
8. Mode- en designjournalist Natasja Admiraal schreef speciaal voor kinderen dit leuke én leerzame boek Mode ABC – Van All Star tot zonneklep. De vormgeving  

en illustraties zijn verzorgd door grafisch ontwerper Jelle Post. Ook leuk voor volwassen kinderen, € 25. waanders.nl

Samenstelling Maartje Leek

4.

1 .

2 . 3.

6.

K U N S T 
VO O R 

I E D E R E E N
Mooie, artistieke items waarmee je 

jong en oud een plezier doet.

7.

5.

8.
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De KunSt van De KunSt van 
het dooRgevenhet dooRgeven
VolgenS Helen van deR meĲ -tcheng VolgenS Helen van deR meĲ -tcheng 
en LoRenz van deR meĲ 

Lorenz: ‘De afdeling 19e eeuw is 
een plek waar ik al sinds mijn 
vroege jeugd bijzonder graag ben. 
Ik ben hier opgegroeid. De sfeer. 
De schilderijen. Alles klopt. Kunst 
hoort bij ons leven. Vandaar dat 
ik deze afdeling vandaag de dag 
dus ook graag steun.’ Helen: ‘Het 
Rijksmuseum is het belangrijkste 
huis van Nederland. Kunst wordt hier 
uitzonderlijk goed geconserveerd. 
Je kan er op vertrouwen dat wat je 
geeft, voor altijd voortleeft. En daar 
dragen wij uiteraard graag aan bij.’

InfoRmatIe oveR SchenKen en 
nalaten: �    muSeum.nl/Steun 
of vIa 020 6747 000

HOOFDSPONSOREN

�     MUSEUM
FOUNDER
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VO OR  N I EU W E  A BON N E E S
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Designing Your World II van topontwerper Marcel Wolterinck toont zeventien nieuwe high-end projecten in binnen- en buitenland. De projecten  
in dit tweede boek zijn allemaal recent opgeleverd en vormen een prachtige afspiegeling van hoe er op dit moment in het hoogste segment  
van de markt wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Of het nu op een klassiek landgoed op de Utrechtse Heuvelrug is, in een frisse loft in de 

Amsterdamse Jordaan of in een kleurrijk vakantiehuis op Ibiza: geen twee projecten zijn gelijk en toch zijn ze door hun hoogwaardige afwerking  
en verfijnde stijl stuk voor stuk onmiskenbaar Wolterinck. wolterinck.com
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EEN ABONNEMENT OP

VO OR  N I EU W E  A BON N E E S 
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10X

BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEER
Dit abonnement geldt tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch. Deze aanbieding is alleen geldig in Nederland.  

Kijk voor meer informatie op residence.nl/abonneer. Zolang de voorraad strekt. 

CADEAU: LUXE SALONTAFELBOEK  
VAN MARCEL WOLTERINCK

Designing Your World II 
van topontwerper  
Marcel Wolterinck 
toont de enorme  
veelzijdigheid en  
creativiteit van zijn  
ontwerpbureau.  
Echte inspiratie voor 
alle designliefhebbers. 
Winkelwaarde € 89,50. 
Nu gratis bij een abon-
nement op Residence.  
Beperkte oplage.

RESIDENCE + LUXE  
SALONTAFELBOEK DESIGNING  
YOUR WORLD I I  VAN  
MARCEL WOLTERINCK T.W.V.  
€ 89 ,50 NU VOOR SLECHTS € 69 ,90
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SPEC I A L

MULT I -
SENSOR I SCHE 

M AGI E 
Een bezoek aan Nationale Opera & Ballet in Amsterdam is een magische ervaring: door de 
muziek, de zang, de dans, het spel én door de artistieke decors, soms in samenwerking met 

grote kunstenaars als William Kentridge en Anish Kapoor. Residence sprak een aantal 
sleutelfiguren van het decoratelier en de rekwisietenafdeling.

Tekst Lisa Goudsmit  |  Fotografie portretten Teska Overbeeke

4 4  |   NOV 2021   |   RESIDENCE

11 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   4411 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   44 07-10-2021   12:3507-10-2021   12:35



Het door Anish 
Kapoor ontworpen 
decor voor Wagner’s 
Parsifal.
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et draaiende decor van Gershwin’s Porgy & Bess, 
de enorme waterbak op het podium tijdens 
Gluck’s Armide waar paarden doorheen liepen  
of  de in slowmotion vallende zwaan bij de door 
Anish Kapoor ontworpen productie van Wagner’s 

Parsifal. Iedereen die weleens bij een opera bij Nationale Opera & Ballet 
in Amsterdam is geweest, weet: die decors in dialoog met de magistrale 
muziek, dat is pure magie. Maar wie zijn er verantwoordelijk voor die 
multi-sensorische ervaring? 

JARENLANG PROCES
‘Het werk achter de schermen wordt vaak vergeten. Bezoekers zien een 
voorstelling en realiseren zich niet – gelukkig, want dat is de magie – 
wat een enorm werk erachter zit,’ vertelt Ton Kuijper, hoofd inkoop en 
logistiek decoratelier, al 26 jaar werkzaam bij Nationale Opera & Ballet. 
Meestal worden operaproducties vijf  jaar voor ze te zien zijn gepland. 
Die tijd is nodig om bijvoorbeeld de regisseurs en zangers vast te leg-
gen. Het produceren van decors begint een jaar voor de première. Er 
zijn drie soorten: de producties die worden geleend van buitenlandse 
theaters, eigen producties en co-producties. Don Giovanni – te zien  
deze november – is zo’n geleende productie: deze wordt vanuit Berlijn 
naar Amsterdam gebracht. Eenmaal in huis is daar voor het eigen 
decoratelier weinig meer aan te doen, vertelt eerste rekwisiteur Niko 
Groot, die ons telefonisch te woord staat terwijl hij nog snel even een 
bankje schildert, want ‘het moet af  en ik kan twee dingen tegelijk’. 
Groot werkt hier immers al 31 jaar. Hij zegt: ‘Geleende producties  
zijn voor ons minder interessant, dan nemen we de rekwisieten over.  

H Bij Don Giovanni is dat bijvoorbeeld een auto met explo-
sies, die we dan wel iets moeten aanpassen; hoe je mag  
exploderen is per land wettelijk geregeld. We hebben men-
sen in huis die speciaal daarvoor zijn opgeleid, zij zorgen 
dat alles goed staat.’ 
Dan producties die in eigen huis worden opgezet.  
Daarvoor werkt een heel team aan de decors. Dat is  
heel bijzonder, vertelt Ruud Sloos, de supervisor special 
effects, die al sinds 1984 bij de Amsterdamse opera werkt. 
‘Wij besteden het maken van decors niet uit, zoals veel 
andere operagezelschappen wel doen. Het is hier echt een 
speelplaats voor ontwerpers. We zijn avant-gardistisch 
en staan bekend om onze innovaties op artistiek gebied. 
Het Amsterdamse publiek is, met name door voormalig 
artistiek leider en directeur Pierre Audi, opgevoed om het 
onverwachte te verwachten.’ Aan producties wordt dan 
vaak ook maandenlang gewerkt. Alain Erkamp, sinds zes 
jaar tweede decortimmerman, kent het reilen en zeilen 
inmiddels: ‘Neem de voorstelling Frida van Het Nationale  
Ballet, die in 2020 te zien was. Zo’n drie jaar voor de 
première wordt dan het ontwerpplan gemaakt, na goed-
keuring door de directie maken de ontwerpers maquettes. 
Wij als timmerteam berekenen een werkinschatting en 
kostenplaatje om te kijken of  alles uitvoerbaar is, zowel 
technisch en creatief  als financieel. Een jaar voor een stuk 
wordt opgevoerd, begint het realisatieproces aan de hand 
van de tekeningen en concrete planning.’ 

LINKERPAGINA
In 2015 ontwierp 
William Kentridge het 
decor voor Lulu.

LINKS
Het theater in 
Amsterdam waar  
Nationale Opera & 
Ballet gehuisvest is.
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Alain Erkamp, 
tweede decor-
timmerman, 
aan het werk 
in het atelier 
in Amsterdam- 
Zuidoost. 
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ENORME DECORS
Tegelijkertijd met het timmeratelier zijn andere afdelingen 
bezig met de decors, zoals de tekenaars, metaalbewerkers, 
piepschuimbouwers – ‘afdeling piep’ voor insiders, die alle 
vormen zoals bomen en dieren uit piepschuim uitsnijden –  
de rekwisiteurs en schilders. Zij werken vanuit een gigan-
tische loods in Amsterdam-Zuidoost, waarna de decors 
naar het theater op het Waterlooplein worden gebracht. 
Elke afdeling heeft een team van tien à vijftien man; vooral 
mannen ja. Erkamp: ‘Van de ongeveer veertig mensen 
die decors maken, werken er alleen bij de schilderafdeling 
enkele vrouwen. Bij kostuums en grime zitten meer vrou-
wen. Jammer wel en we doen ons best vrouwen aan  
te trekken, maar het is van oudsher toch een beetje een 
mannenwereld, daar moet je als vrouw wel zin in hebben.’ 
Een van die vrouwen, die vol enthousiasme is over haar 
werk, is Vanessa Kluge, verantwoordelijk voor het verven 
en behangen van decorstukken. De van oorsprong Duitse, 
die vijf  jaar geleden speciaal naar Amsterdam kwam voor 
deze baan, vertelt begeistert: ‘Voor Don Giovanni herstel ik 
alleen eventuele kleine beschadigingen, maar we zijn ook 
bijvoorbeeld bezig met Anna Bolena. Dat is een decor met 
allemaal kamers die vochtig moeten lijken: een uitdaging. 
Daarvoor gebruiken we lak, de glans lijkt op natte plekken.’ 
Vaak is het decoratelier bezig met meerdere decors 
tegelijkertijd. Een productie kent vaak ‘maar’ zes tot tien 

opvoeringen, behalve een ballet als De Notenkraker, dat 
wel twintig keer speelt. Kuijper: ‘Regelmatig gaan opera’s 
in reprise, dan liggen de decors ondertussen in de opslag. 
Wij bezitten momenteel 78 complete decors, inclusief  
producties die zijn uitgeleend aan het buitenland. Onze 
decoropslag in Swifterbant is 9000 vierkante meter, ex-
clusief  de materiaalopslag.’ Over die materiaalopslag deelt 
Kuijper nog wat indrukwekkende cijfers: ‘Er gaan hier per 
producties wel duizenden liters verf  doorheen en honder-
den kwasten. Op voorraad hebben we zeshonderd soorten 
verschillende producten, van kwasten en schroeven tot 
elastiekjes, bouten en moeren. We zijn net een minibouw-
markt.’ Met de materialen wordt wel duurzaam omgegaan. 
Ruud Sloos vertelt dat de meeste special effects na gebruik 
uit elkaar worden gehaald om zo de grondstoffen en ap-
paraten te hergebruiken, indien mogelijk. ‘Er zijn uitzon-
deringen, zoals het niet van echt te onderscheiden paard 
dat we maakten voor Rosa, A Horse Drama. Dat hebben we 
bewaard om sentimentele redenen, misschien gaat het ooit 
nog naar een museum.’

KUNST & OPERA
Decors en rekwisieten zijn inderdaad sowieso altijd kunstig 
gemaakt, daarnaast heeft Nationale Opera & Ballet een 
lange geschiedenis van samenwerkingen met nieuwe en  
gevestigde namen uit de internationale kunstwereld.  

LINKSBOVEN
Het decor van  
Il barbiere di Siviglia, 
ontworpen door  
Julian Crouch.
 
LINKSONDER
Het draaiende decor  
van Gershwin’s  
Porgy & Bess. 

RECHTSBOVEN
De schilderhal van 
Nationale Opera & 
Ballet in Amsterdam- 
Zuidoost, waar veel 
decors met de hand 
worden beschilderd. 

‘Op voorraad hebben we zeshonderd  
soorten verschillende producten,  

van kwasten en schroeven tot elastiekjes’
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‘Bij Don Giovanni is er bijvoorbeeld een 
auto met explosies, die we aanpassen’

BOVEN
Het decor van Don 
Giovanni, een geleende 
productie: deze wordt 
vanuit Berlijn naar 
Amsterdam gebracht. 

LINKS
Er worden per jaar 
duizenden liters 
verf  gebruikt voor 
het beschilderen 
van de decors in het 
decoratelier. 

RECHTS
Bij Don Giovanni staat 
een knetterende auto op 
het toneel. Fo

to
: T

es
ka

 O
ve

rb
ee

ke

Fo
to

: M
ar

co
 B

or
gg

re
ve

52  |   NOV 2021   |   RESIDENCE

SPEC I A L

11 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   5211 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   52 07-10-2021   12:3507-10-2021   12:35



.F
ot

o:
 M

ar
co

 B
or

gg
re

ve

11 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   5311 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   53 07-10-2021   12:3507-10-2021   12:35



Fo
to

: M
on

ik
a 

R
itt

er
sh

au
s

11 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   5411 - special Opera x Sisley1_LT_AD_CM_LD LG.indd   54 07-10-2021   12:3507-10-2021   12:35



Niko Groot heeft er in zijn drie decennia lange strekkende carrière 
meerdere meegemaakt. Zo ontwierp Anish Kapoor het decor voor 
Parsifal tijdens het Holland Festival van 2012. Groot: ‘Kapoor overzag 
vooral het proces, hij bedacht of  maakte niks concreets. Zo had hij  
in zijn hoofd dat er een zwaan op het toneel moest vallen, maar ja: als 
zo’n aangepaste zwaan valt, gaat dat zo snel dat je dat als publiek niet 
ziet. Dus bedachten wij een ingenieus valsysteem met een heel dun, 
zwart draad zodat die zwaan in slowmotion viel, maar je de touwen 
niet zag. Kapoor vond het geweldig!’ 
In 1994 en 1995 werkte Het Muziektheater Amsterdam – zoals het 
toen nog heette – met Karel Appel aan het decor van Die Zauberflöte. 
De Nederlandse kunstenaar was al op leeftijd, vertelt Groot, maar 
toch enorm betrokken. ‘Echt een workaholic: we begonnen samen  
met een bakje koffie, hij trok als eerste zijn jasje aan en zei: “Kom we 
gaan aan het werk.” Appel schilderde zelf  objecten, en wij maakten 
de rekwisieten.’ Samenwerken met dit soort creatievelingen is volgens 
Groot dan ook, mede door de wisselende mate van betrokkenheid, een 
interessant proces. Zelfs, of  ook, als de middelen beperkt zijn. In het 
afgelopen coronajaar werd bijvoorbeeld Faust [working title] opgevoerd, 
waarvoor de jonge regisseur Lisenka Heijboer Castañón werd ge-
vraagd. In relatief  weinig tijd moest het team een productie ontwikke-
len met bestaande middelen. En dus werd er naar schatten gegraven 
in de rekwisietenopslag op het Waterlooplein. Groot: ‘Dat werkte 
uiteindelijk heel goed, zowel publiek als pers was heel enthousiast.’ 

Nog een voorbeeld van met aanwezige middelen een 
spetterend decor creëren, is het ontwerp voor Das Floss 
der Medusa van Hans Werner Henze. Ruud Sloos vertelt 
dat deze op een waargebeurd verhaal gebaseerde opera, 
waarin reizigers op vlotten de zee op worden gestuurd, 
door de regisseur naar het nu werd getrokken. ‘Het decor 
moest lijken alsof  vluchtelingen ronddobberden op zee. 
De koorleden, gekleed in zwarte kleding, zetten we op 
plankieren neer. Voor het podium werd gaas gespannen 
waarop een zee werd geprojecteerd, waardoor je als pu-
bliek alleen hoofden zag die boven de golven uit kwamen. 
Door een combinatie van decorbouw en film creëerden 
we een kunstige illusie. Dat is het leuke aan ons werk: met 
techniek en creativiteit vervullen we opdrachten die in 
eerste instantie onmogelijk lijken.’ Zo zie je maar weer: de 
magie van theater is grenzeloos.

De opera Don Giovanni is tussen 4 en 28 november te zien in 
Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Ook brengt het theater 
tussen 13 en 21 november de wereldpremière: Hoe Anansi the 
Stories of  the World bevrijdde, een voorstelling waarvoor de opera  
en het ballet de handen ineenslaan. 

LINKERPAGINA
Het decor van De Legende 
van de Onzichtbare stad 
Kitesj, met misteffecten.

LINKSBOVEN
In het decoratelier 
wordt een boomstam 
gemaakt. Dit soort 
objecten, die zwaar 
moeten lijken, worden 
vaak gefabriceerd van 
piepschuim. 

LINKSONDER
Alain Erkamp aan het 
werk in het decoratelier.
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Bij het decoratelier 
bevindt zich ook 
de kostuumopslag 
van Nationale 
Opera & Ballet. 
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A L A I N  E R K A M P  ( 2 7  J A A R ) , 
sinds zes jaar tweede decortimmerman

‘Ik studeerde aan het Hout- en Meubileringscollege als meubel- en interieurbouwer en 
zocht een bijzondere stageplek. Zo belandde ik bij Nationale Opera & Ballet. Na mijn 
studie kon ik hier gelukkig weer aan de slag. Het mooiste aan mijn werk vind ik de afwisse-
ling. Je moet bij elke productie weer nadenken hoe je het best mogelijke decor maakt. We 
hebben behoorlijk spectaculaire producties, zoals de bak water tijdens Armide, waar echte 
paarden doorheen liepen. Onze decors kunnen ook heel groot zijn, want het podium in 
Amsterdam is 16 bij 24 meter exclusief  zijtonelen én we kunnen delen de vloer in laten 
zakken of  juist omhooghijsen. Wij maken ook de achterkant van een decor, de constructie 
die het publiek niet ziet: ook daarvan zorgen we dat die er netjes uitziet, dat is een beetje 
ons visitekaartje naar theaters toe die onze producties lenen. Een mooie uitdaging wat dat 
betreft was Porgy & Bess, dat decor was van elke kanten zichtbaar voor het publiek. We 
creëerden de illusie van een havenstad door een houten constructie zonder muren op een 
draaischrijf  te zetten. Een lastige en mooie uitdaging. Decors staan altijd in zijn totaliteit 
in de opbouwruimte in Zuidoost, zodat we alles kunnen controleren. Eenmaal op het 
Waterlooplein is een apart team ervoor verantwoordelijk. Ons timmerteam is ook niet 
aanwezig bij de shows, alleen sporadisch als we iets met spoed moeten repareren voor een 
voorstelling. Als een productie stopt, gaat het decor in de opslag of  wordt verhuurd. In 
principe bewaren we alle decors. Het oudste wat hier in de opslag ligt zijn Het Zwanenmeer 
en De Notenkraker van het ballet. We maken elke productie qua kwaliteit en constructie zo 
dat zij wel 25 jaar meekan, zelfs als die naar meerdere theaters in het buitenland gaat.’ 

R U U D  S L O O S  ( 6 3  J A A R ) , 
supervisor special effects, sinds 1984 werkzaam bij de opera

‘Ik ben opgeleid als leraar tekenen en handvaardigheid, maar had altijd al een grote fasci-
natie voor techniek. In 1984, toen De Nederlandse Opera nog niet eens een eigen gebouw 
had, begon ik hier als rekwisiteur. Mijn specialiteit werd gaandeweg om bewegende dingen 
te creëren – ik zie mezelf  ook als ingenieur. In 1986 huurden we het decor voor Civil Wars 
van Robert Wilson, met bewegende vogels. De beweging van de vogels ging aanvankelijk 
niet naar wens. Wilson vroeg of  wij dat beter konden. Ik zei dat ik dat wel kon; the art of  
bluff. Het lukte: ik hing vogels aan zwarte, dunne draden en kon hun kop laten bewegen 
als een soort marionetten. Bij Rosa, A Horse Drama, over de liefde van een man voor zijn 
paard, wilde Peter Greenaway in 1994 een echt paard op het toneel gebruiken. Dat mocht 
niet van de Dierenbescherming. We maakten uiteindelijk een hydraulisch aangedreven 
paard van een stalen skelet met daaromheen schuimrubber en een vacht van kunstbond. 
Dat leek levensecht. We hadden research gedaan bij een manege om te kijken hoe een 
paard beweegt. Uiteindelijk bewoog een van de hoeven niet goed, waardoor het leek alsof  
het mank liep. Een paar mensen uit de zaal zijn toen weggelopen, die dachten dat het 
een echt paard was en vonden het zielig. De Dierenbescherming kwam de volgende dag 
kwaad langs om te controleren en toen lieten wij dat schuimrubberen paard zien. Wel 
komisch én een compliment voor ons ambacht. Soms maken we ook simpelere effecten. 
We moesten ooit naar beneden cirkelende sigarettenrook creëren, best een puzzel. Uit-
eindelijk hingen we een blikje talkpoeder op met daartegenaan een vibrerend apparaat dat 
ertegenaan tikte. Met een lichtspot erop leek het net of  de rook naar beneden stroomde. 
Het publiek moet in een totaalervaring meegaan. We hebben ook weleens gehad dat we 
echt vuur gebruikten en dat mensen in de zaal echt de warmte voelden en rook roken. 
Mijn werk gaat eigenlijk om illusies vormgeven. We maken hier magie, je moet echt naar 
de opera komen om het zelf  te ervaren.’
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VA N E S S A  K L U G E  ( 3 0  J A A R ) , 
tweede schilder/decorateur sinds vijf jaar

‘Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, daar volgde ik de opleiding decorschilderen 
bij Theater Pforzheim. Daarna heb ik er nog twee jaar gewerkt, waarna ik een  
nieuwe baan zocht. Dat is best lastig, want veel mensen in deze branche blijven  
tot hun pensioen bij één werkgever. Gelukkig was er in Amsterdam plek – ik ben 
hier heel gelukkig. Ik schilder en behang de decors, maar maak ook structuren op 
objecten. Daarvoor werk ik veel samen met een collega van de afdeling piepschuim, 
die maakt de sculpturen die ik beschilder: lichte, brandwerende objecten die zwaar 
moeten lijken, zoals stenen of  bomen. Ik bekleed het piepschuim eerst met een 
pasta of  stof  om een bepaalde structuur na te bootsen, waarna we effecten schilde-
ren zoals houtnerven. We beschilderen ook achtergronddoeken, al komt dat steeds 
minder voor. Vroeger werkten producties vaak met doeken, tegenwoordig verwacht 
het publiek meer 3D-decors. Daarnaast kost het mooi beschilderen van textiel veel 
tijd. Een klassieke productie als De Notenkraker heeft wel nog van die kunstige ach-
tergronddoeken. Mijn favoriete productie om te maken was Il barbiere di Siviglia. Dat 
decor was een soort poppenhuis waar je als publiek in kijkt, met allemaal kamers 
die apart behangen waren. Daarvoor moest heel veel geschilderd worden, dat vind 
ik prachtig om te doen! De ontwerper bedenkt decors, waarna een maquette wordt 
gemaakt; wij voeren zijn of  haar visie uit. De creatieve vrijheid is dan wel beperkt, 
toch is mijn werk wel echt uitdagend. Elke productie is anders, steeds moeten we 
opnieuw bedenken hoe we iets realiseren. We werken met strakke deadlines en de 
mogelijkheden en afmetingen van podia. Binnen al die restricties tot iets moois 
komen, is het doel.’
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N I KO  G R O O T  ( 6 0  J A A R ) 
eerste rekwisiteur, werkt al 31 jaar bij de opera en het ballet

‘Na de lts elektrotechniek werkte ik als assistent-fotograaf  in de modefotografie. Toen dat 
het niet voor me bleek te zijn, wilde ik binnenhuisarchitect worden. Uiteindelijk belandde ik 
bij het Muziektheater, waar ik aanklopte op zoek naar een baan. Het voelde meteen als mijn 
plek; dat is nu 32 jaar geleden. De rekwisietenafdeling past bij me omdat ik creatief  ben. 
Als ik met een regisseur of  ontwerper spreek, heb ik meteen een beeld bij hun wensen. Dat 
moet ook wel, want wij moeten hun visie uiteindelijk met rekwisieten en special effects tot 
leven brengen. Als een ontwerper zegt dat er een bepaalde appelboom op toneel komt, moe-
ten wij achterhalen wat voor soort. Moet hij waarheidsgetrouw zijn of  er juist abstract uit-
zien? Het leukste van ons werk: de wereld is onze speeltuin. We maken alles wat op het podi-
um te zien is, van de kleinste objecten tot de grootste dingen. Denk aan Il barbiere di Siviglia, 
ontworpen door Julian Crouch. We moesten een paard maken waarin twee mensen konden. 
Vanuit het zolderraam moest dat paard ook zijn behoefte doen. We bedachten een losse 
bilpartij met daarin een diafragma waaruit de keutels kwamen: zachte jongleerballen van stof. 
Dat soort oplossingen bedenken, is leuk. Nog een voorbeeld: een van de eerste dingen die 
ik maakte, waren de tronen voor Sleeping Beauty. Van veraf  lijkt het alsof  ze van weelderig 
bewerkt hout zijn – met engeltjes, cherubijnen, bloemen en paarden – maar het zijn triplex 
stoelen met plastic figuurtjes die we zelf  in mallen maakten. Ze worden nog steeds gebruikt. 
Waar ik ook trots op ben is het rookeffect in het decor voor De Legende van de Onzichtbare stad 
Kitesj. Die voorstelling begint met het zicht op een moeras; de regisseur wilde dat het leek 
op ochtendwaken met mist. Bepaalde mistmachines zijn bij ons in huis verboden vanwege 
chemicaliën. Dus bedacht ik een oplossing: droogijs in een bak waar rook doorheen werd 
geblazen. Het was net dauw, echt magisch. Die staande ovatie was alles waard.’

T O N  K U I J P E R  ( 5 4  J A A R ) 
hoofd inkoop en logistiek decoratelier, werkt 26 jaar bij de opera

‘Eigenlijk belandde ik hier per toeval via een uitzendbureau; ik begon als chauffeur, 
inmiddels ben ik afdelingshoofd. Zoals veel mensen ben ik blijven hangen. Mijn baan 
is tweeledig: wij doen de inkoop van verf, stoffen, bouten, moeren et cetera. De andere 
taak is het organiseren van decortransport. Intern, dus van het decoratelier naar het 
theater op het Waterlooplein, en internationaal transport van en naar het buitenland. 
Don Giovanni, die we nu van het theater in Berlijn lenen, wordt hierheen gebracht; zij 
hebben een eigen opslag- en transportsysteem. In Berlijn wordt het in vrachtwagens  
geladen en op het Waterlooplein gelost. Normaliter gaan we decorstukken zelf  halen. 
Dat kan een uitdaging zijn: soms staan we midden in een stad, bijvoorbeeld Aix-en-
Provence, een productie af  te breken. We hebben een eigen vervoersysteem dat ik zelf  
ooit samen met Rolf  Hauser heb ontwikkeld als afstudeerproject: koppelbare karren 
van drie meter lang en ruim een meter breed, gebaseerd op de zeecontainer-maat. 
Inmiddels zijn al die karren voorzien van een QR-code, zodat alles ook digitaal ge-
registreerd kan worden. Een productie die ik nooit zal vergeten is Wagner’s Der Ring 
des Nibelungen, die bestaat uit vier voorstellingen: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried en 
Götterdämmerung. Alles bij elkaar beslaan die decorstukken honderd vrachtwagens van 
13,5 meter lang. In één week tijd worden al die producties gedraaid in het theater hier 
in Amsterdam, dat was voor de logistieke afdelingen een grote uitdaging: binnenhalen, 
opbouwen, demonteren en dan de volgende. We hebben Der Ring zowel in 1996 als in 
2014 opgevoerd. Van die vier producties, vind ik Das Rheingold het mooist: dat decor 
heeft een heel grote glazen en stalen vloer, met wel 65 ton staal erin. Voor ik hier werk-
te, kwam ik trouwens nooit bij de opera – nu geniet ik er echt van. Opera wordt ook 
steeds toegankelijker en dankzij die streams tijdens de lockdowns wordt er helemaal een 
breder en nieuw publiek aangeboord. Gelukkig maar.’
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De magie van de opera, de multi-sensorische totaalervaring die je meesleept 
naar een andere wereld, wordt ook geboden door Izia La Nuit. Deze luxe geur 
van Sisley bevat bijzondere ingrediënten, in een speciale flacon die zowel de 

nacht, als rozen en verliefdheid viert. Voor de verpakking werkte Sisley samen 
met kunstenaars, net als Nationale Opera & Ballet dat regelmatig doet.

D E  M A G I S C H E  R O O S

E erder bestond al Izia, de nieuwe geur Izia  
La Nuit is een vernieuwde versie. De organisch 
gevormde, maar ook abstracte flacon werd 

ontworpen door beeldhouwer Bronislaw Krzysztof. Hij 
ontwerpt sinds 1981 sculpturen en werkt al 25 jaar samen 
met Sisley Paris aan het design van flacons en de inrichting 
van Sisley-verkooppunten. Krzysztof  maakte voor deze 
fles en de dop twee aparte vormen – een soort losse sculp-
turen – als basis. Voor de flacon van Izia La Nuit werd de 
kostbare glazen parfumfles van Izia glanzend zwart gelakt, 
met goudkleurige doorkijkjes: een verwijzing naar het 
diepzwart van de nachtelijke sterrenhemel én naar  
de roos met goudkleurig hart die de basis van de geur 
vormt. De flacon wordt geleverd in een nachtblauwe  
doos met sterren erop, waarbij de parfumnaam op de 
doos is gegraveerd in bladgoud. De binnenkant bevat 
surrealistische collages van de Engelse kunstenaar Quentin 
Jones. Het idee van een verliefde blik vertaalde zij naar een 
patchwork van ogen dat het hele oppervlak bedekt. 

JEUGDHERINNERINGEN
De naam van de geur verwijst naar Isabelle d’Ornano, de 
oprichter van Sisley, wier Poolse koosnaampje Izia is. Haar 
familie bewoonde in Polen een familiekasteel met daarbij 
een rozentuin met erin Rosa damascena. Vijftien jaar geleden 
plantte D’Ornano die speciale rozen in de tuin van haar 
landhuis La Renaudière in de regio Berry, in het hart van 
Frankrijk. Terwijl de rozenstruiken in Frankrijk werden 
geplant, kwamen er beelden van het familiekasteel bij haar 
terug; de geur wakkerde haar jeugdherinneringen aan.  
De mooie roos met goudkleurig hart heeft een specifieke,  

fascinerende geur: krachtig en mysterieus, maar ook fris als 
citrus. Jaren later gaf  Isabelle d’Ornano aan geurontwerpster 
Amandine Clerc-Marie een boeket met deze rozen, in de hoop 
dat ze hun geur één-op-één zou kunnen reproduceren in een 
parfum. Zo ontstond in 2017 Izia: een frisse, bloemige en 
vrouwelijke geur. Clerc-Marie ontwikkelde ook de opvolger. Izia 
La Nuit is als een tweede rendez-vous, of  als een romantische 
ontmoeting – met een ander of  jezelf  – die alle zintuigen op 
scherp zet.

GEUR VAN VERLIEFDHEID
De basis van Izia en Izia La Nuit is de Rosa damascena, geteeld 
aan rozenstruiken in Bulgarije en Turkije die slechts twee weken 
per jaar in mei bloeien. Na het plukken van de kwetsbare bloe-
men – wat alleen ’s ochtends mag worden gedaan – is de geur 
het krachtigst. Een rozenstruik produceert ongeveer tachtig 
bloemen per seizoen, in totaal 300 gram; er is 750 kilo bloemen 
nodig om ongeveer 1 kilo rozenextract te maken. Izia La Nuit 
ruikt daardoor sensueel als een boeket rozen, gemengd met 
tonen van hout. De topnoten zijn bergamot gecombineerd met 
mandarijn en zwarte bes. Daarbij geeft kardemon een krui-
dig, houtachtig karakter; zacht ambrox zorgt voor warmte en 
elegantie, vanille voor een gevoel van comfort, terwijl labdanum 
en patchoeli voor een leerachtige dimensie zorgen en eikenmos 
de moderne chypre-structuur van Izia La Nuit complementeert. 
Daarbinnen klopt het hart van de geur, de roos van Izia, met 
noten van fresia en magnolia. Izia La Nuit is zo een totaal-
ervaring: de flacon en de verpakking zijn kunstwerken op zich, 
de geur zelf  neemt je mee op reis langs je eigen herinneringen 
aan liefde. Allemaal dankzij de magie van de roos. 
sisley-paris.com

LINKER-
PAGINA
In de campagne 
van Izia La Nuit 
speelt Sonia 
Vasena, het
nichtje van Isabelle 
d’Ornano, de 
hoofdrol.

LINKS
De totaalervaring 
van Izia La Nuit 
wordt compleet 
gemaakt door de 
kunstige flacon, 
ontworpen 
door Bronislaw 
Krzysztof.
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Na een jaar 
zonder editie  

gaat PAN 
Amsterdam dit 
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weer door. Wij 

tippen alvast wat 
hoogtepunten.

Samenstelling Maartje Leek
Tekst Lisa Goudsmit
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Mark Grol, directeur PAN Amsterdam, mocht weer de beroemde 
kunstbeurs organiseren; gelukkig, na een jaar zonder editie door corona. 

Speciaal voor Residence schreef hij een column over dit bijzondere 
organisatieproces.

I N  D E  B A N  
VA N  D E  PA N

Tekst Mark Grol Fotografie Desiree Engelage

M A R K  G R O L

en je net benoemd tot nieuwe directeur van PAN 
Amsterdam en dan breekt corona uit. De wereld staat 
op zijn kop en de aankomende editie van de grootste 
nationale kunstbeurs van Nederland moet worden 
uitgesteld. Terecht, maar ook even slikken. Wat betekent 

dit voor de deelnemende kunsthandelaren? Wat betekent dit 
voor de RAI, waar de beurs jaarlijks plaatsvindt? Wat betekent 
dit voor alle vaste beursbezoekers? Wat betekent  
dit voor het team? 

LIEFDE VOOR KUNST
De rijdende trein PAN stond in maart 2020 plotsklaps stil,  
een bizarre gewaarwording. In de 34 jaar dat de succesvolle 
beurs bestaat, heeft een dergelijk ingrijpende situatie niet 
plaatsgehad. Gelukkig hebben de meer dan 150 kunsthande-
laren en galeriehouders, die allen aandeelhouder zijn, in de 
afgelopen decennia een buffer voor moeilijke tijden opge-
bouwd. 2020 werd een soort tussenjaar. Wonden likken, op 
een laag pitje een en ander laten doorsudderen, intensief  
contact blijven houden en voortdurend met elkaar afstemmen; 
van deelnemer tot sponsor, van verzamelaar tot pers. Dat gaf  
een mooi soort saamhorigheidsgevoel. 
Als mij de afgelopen periode één ding duidelijk werd, is het 
dat de kunsthandelaren en galeriehouders met wie wij werken 
echt die unieke combinatie in zich hebben van een zakelijke 
ondernemersgeest en een grote liefde voor de kunst. Soms is 
dat lastig, vooral voor henzelf  – ‘Moet ik dat prachtige werk 
nu echt verkopen, ik hou het liever nog een tijdje voor mij-
zelf ’ – maar uiteindelijk komt het de duurzame kwaliteit van 
de Nederlandse kunstwereld ten goede. Ook valt de verdere 
opmars van online zakendoen op; maar wel in het verlengde 

B van live contact. Want juist het ontbreken van de fysieke  
beurzen de afgelopen periode is door velen als een serieus 
gemis ervaren. Kunst wil je immers in het echt zien.

HISTORISCHE EDITIE
Inmiddels zijn we aan het aftellen: zaterdag 13 november is 
het zover. Na maanden van online zoomen, thuiswerken en 
whatsappen, kunnen we de eerstvolgende editie van PAN 
Amsterdam weer optuigen. Voor onze trouwe beursbezoekers, 
maar ook voor nieuwe verzamelaars. En een beurs is een uit-
gelezen plek om de groep conversation pieces, wat een verzame-
ling eigenlijk is, uit te breiden. En context aan de afzonderlijke 
stukken en je verzameling als geheel te geven. Want het zijn 
niet alleen de objecten zelf, maar zeker ook de verhalen over 
en rondom de objecten die kunst zo waardevol maken. En 
echt, de experts op de beurs hebben eindeloze kennis en delen 
die graag met andere kunstliefhebbers. Daar ligt naar mijn idee 
dan ook de echte meerwaarde van een beursbezoek. 
De aankomende editie van PAN Amsterdam is nu al histo-
risch. Eindelijk, we mogen weer. Vanwege de huidige maat-
regelen is de beurs ruimer van opzet. Maar alle betrokkenen 
kunnen niet wachten om hun rol in te nemen – en kennis en 
kunst te delen. Van de vaste kunsthandelaren zoals galerie 
Roger Katwijk, juwelier Marjan Sterk en Mentink & Roest via  
‘terug van weggeweest’-deelnemers als Aronson Antiquairs, 
Rueb Modern Art en Willem Baars Projects tot nieuwe  
gezichten als Lawrence Steigrad Fine Arts uit de VS, de  
Amsterdam Watch Company en galerie Althuis Hofland.  
Iedereen heeft er enorm veel zin in. En ook Residence is dit 
jaar uiteraard weer prominent aanwezig. Zoek ze op, op  
stand 33. Vinden ze leuk!
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Behang Lit De 
Parade van Asteré 
toegepast in een 
decor van Loggere 
Willpower.
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Loggere Wilpower, oftewel interieurontwerper Suzanne 
Loggere en Timothy van Oorschot, richten de stand in 

van Residence tijdens PAN Amsterdam. Een gesprek met 
moeder en zoon over ambacht, duurzaamheid, 

interieurtrends en het afgelopen coronajaar.

E E N  H U I S K A M E R  
VO L  VA K M A N S C H A P

Tekst Lisa Goudsmit 

n de interieurwereld is Loggere Wilpower al decennia-
lang een begrip. Het familiebedrijf  voert als importeur 
en agent meer dan twintig high-end interieurmerken 
met stoffen, behangen en meubels, zoals Élitis, Rubelli, 
Etro en Marie’s Corner. Het aanbod staat smaakvol 

opgesteld in verschillende stijlkamers in hun showroom in 
een monumentaal, achttiende-eeuws landhuis in de bossen 
van ’s-Graveland. Vanuit daar vertellen Suzanne Loggere en 
Timothy van Oorschot enthousiast over hun familiebedrijf  én 
de opdracht om voor Residence de PAN-stand vorm te geven.

Jullie zijn moeder en zoon én werken samen aan Loggere Wilpower,  
hoe is dat?
Suzanne Loggere (SL): ‘Ik begon mijn bedrijf  35 jaar geleden; 
toen was ik pas een twintiger en kreeg veel tips van mijn vader. 
Inmiddels werk ik al 25 jaar vanuit ons pand in ’s-Graveland. 
We zijn een agentschap met een heel eigen stijl, die zich vooral 
uit in de manier waarop we alles presenteren. Sinds vijf  jaar is 
Timothy erbij: hij is creatief  ontwikkelaar en is daarnaast ook 
kunstenaar.’
Timothy van Oorschot (TvO): ‘Suzanne is de kapitein op ons 
schip, ik ben betrokken bij alle onderdelen van het bedrijf. 
We kijken momenteel heel erg vooruit naar de toekomst en 
blijven ons ontwikkelen met een nieuwe generatie erbij in het 
familiebedrijf. Wat ons onderscheidt van andere agenturen is 
onze creativiteit en compleet eigen signatuur. We inspireren 
onze klanten heel graag in onze showroom.’

Hoe omschrijven jullie die eigen stijl?
SL: ‘Als sfeervol en eclectisch: we mixen en matchen verschil-
lende materialen en kleuren. Onze sfeer is rijk en gelaagd, 

I maar niet te klassiek. Smaakvolle, trendy mensen voelen zich 
tot ons aangetrokken.’
TvO: ‘Ik vind ons modern chic: we combineren erfgoed 
met een moderne component. Dankzij de meer dan twintig 
merken die wij voeren, kunnen wij een groot publiek bedie-
nen: van een klant als Roelfien Vos tot jongere decorators 
als Nicoline Beerkens of  Anne Claus. Onze smaken zie je 
terug in de verschillende stijlkamers van onze showroom: van 
natural elegance en vintage revival tot uptown modern living. 
Onze collectie is high-end, maar er zijn ook toegankelijkere 
materialen bij.’
SL: ‘Onze kracht is ook dat je met ons aanbod een compleet 
huis kan inrichten, van vloerkleed tot lampen en behang. We 
hebben zelfs tegels en decoratieve verlichting van Heathfield 
& Co.  Tijdens PAN Amsterdam is de verlichting van Brand 
van Egmond.’

Daarover gesproken. Jullie richten de stand van Residence in tijdens 
PAN Amsterdam, hoe is dat anders dan een huis?
SL: ‘Bij een woning hebben we te maken met de wensen van 
één klant, nu houden we rekening met de esthetiek van zowel 
Residence als het hele PAN-publiek. Het moet kunstzinnig 
zijn en hip, maar ook toegankelijk en een groot publiek aan-
spreken. Wij vonden dat meteen een geweldige uitdaging.’
TvO: ‘De opdracht was een stand in te richten waar mensen 
zich welkom voelen, dus moet de stand een huiselijke sfeer 
hebben. We hebben het wat dat betreft dus wel aangepakt als-
of  we een huiskamer inrichten. Daarnaast wordt in een tweede 
gedeelte van de stand het werk en werkproces van ambachts-
lieden getoond: de stand zal ook creatief  vakmanschap vieren.’
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Op welke manier gaan bezoekers dat ervaren?
TvO: ‘De stand bestaat uit twee ruimtes: het voorste gedeelte is een 
soort woonkamer, daarachter is een atelier waar gedurende heel de 
beurs drie verschillende jonge makers hun werkproces gaan tonen. Ze 
zitten daar daadwerkelijk hun nieuwe ontwerpen te maken – iedereen 
kan een kijkje nemen! Tussen de twee delen van de stand staat een 
open kast als afscheiding, daarin gaan we de door ontwerpers ter 
plekke gemaakte producten ook exposeren. Zo kun je de ontwerpen 
van twee kanten zien én krijgt de stand een heel open gevoel.’

Nog even over die huiselijke sfeer: hoe creëren jullie die? 
TvO: ‘We gebruiken veel warme terra-tinten en bruin, het ziet eruit 
als een soort vintage gentleman’s room. Een warme, luxe en geborgen 
sfeer die gaat voelen als een warme deken. Dat zie je ook terug in veel 
hout, linnen en fluweel, waarbij we ook dat ambachtelijke karakter weer 
vieren. We laten bijvoorbeeld creatief  vakmanschap zien in een houten 
lambrisering van CMO Paris, maar ook in de verlichting van Brand van 
Egmond. En we hergebruiken materialen, we gaan bijvoorbeeld een 
oude stoel opnieuw bekleden voor de stand.’
SL: ‘Naast ambacht is duurzaamheid belangrijk. Neem het behang van  
Élitis, dat is duurzaam in de zin dat je er lang mee doet dankzij de hoog- 
waardige kwaliteit. Hergebruik en duurzaamheid zijn echt belangrijke 
thema’s voor de stand, maar ook in het algemeen in de interieurwereld.’

Waaraan merken jullie dat?
SL: ‘Merken worden zich steeds bewuster van een duurzaam maakpro-
ces en denken bijvoorbeeld na over met welke chemicaliën ze stoffen 
bewerken. Dat wordt allemaal natuurlijker nu, dat is beter voor mens 
en milieu.’
TvO: ‘Het is niet makkelijk duurzaam te zijn qua interieurmerk, omdat 
je bij verf  bijvoorbeeld wel bepaalde chemicaliën nodig hebt. Voor 
kussens geldt dat het binnenwerk alsnog vaak van foam is, maar je 
wel voor duurzame bekleding kunt kiezen. Voor stoffen moet je dan 
keuzes maken voor bepaalde keurmerken: Élitis heeft bijvoorbeeld 
een Masters of  Linen-label, het linnen komt uit België. Andere merken 
recyclen het water dat ze gebruiken voor het maken voor stoffen en 
proberen circulair te zijn.’

Tot zover de materialen. Welk meubilair gaan we terugzien in de stand?
SL: ‘Er staat onder andere een bank van Marie’s Corner. Daarnaast 
gebruiken we vintage items, opnieuw beklede stoelen en meubels 
die we zelf  ontwikkelen.’
TvO: ‘Suzanne begon haar bedrijf  met plexiglasmeubels, vervol-
gens kwam de aandacht vooral te liggen op het agentschap.  
Momenteel zijn we weer hard bezig met een eigen meubellijn: 
FMLY, wat je uitspreekt als family. We zijn natuurlijk zelf  een fami-
liebedrijf, daarnaast kijken we ter inspiratie naar bepaald ambachts-
werk gemaakt in familietraditie, zoals het weven dat in Mexico 
wordt overgegeven van moeder op dochter.’
SL: ‘Naast die internationale inspiratiebron zien we ook dat lokale 
productie belangrijker wordt, zeker doordat we door corona het 
afgelopen jaar allemaal niet konden reizen. We gaan onze lijn dan 
ook in Europa produceren.’

Hoe was het afgelopen coronajaar eigenlijk voor jullie?
SL: ‘Het was heel interessant. Onze klanten konden niet meer rei-
zen, dus werd onze showroom heel belangrijk. Onze B2B-klanten, 
dus de decorators, kwamen veel langs, en die namen hun klanten 
– de consumenten – ook weer mee. Die wilden ook de trends zien 
die wij hadden gespot. Ik was vlak voor corona nog op reis geweest 
naar Myanmar, dus zat bomvol inspiratie. En onze showroom 
mocht op afspraak gewoon openblijven. Zakelijk gezien was corona 
een heel goede tijd om ons bedrijf  te ontwikkelen.’
TvO: ‘Er kwamen tegelijkertijd klanten in beeld die we lang niet 
hadden gezien, door de hectiek van het dagelijks leven. De interi-
eurmarkt is afgelopen jaar echt geëxplodeerd.’
SL: ‘Iedereen zat natuurlijk thuis en kreeg zin in een opknapbeurt 
of  nieuwe inrichting. Dat hebben wij zeker gemerkt. Voor onszelf  
geldt: we missen het reizen naar het Zuid-Amerika en het Verre 
Oosten wel, ter inspiratie. Hopelijk komt dat snel weer. Gelukkig 
mogen beurzen nu weer plaatsvinden. Echt fantastisch! We vinden 
het een enorm gave opdracht om deze stand tijdens PAN  
Amsterdam te mogen inrichten en hopen de lezers van Residence 
daar allemaal te ontmoeten.’  
loggerewilpower.com, suzanneloggere.com

LINKS
Suzanne Loggere 
van Loggere 
Wilpower.

RECHTS
Een van de 
stijlkamers in de 
showroom van 
Loggere. Kleed van 
Serge LESAGE, 
meubel van Marie’s 
Corner met stoffen 
en gordijnen van 
Élitis.
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Sfeerbeeld van de 
showroom. Stoel 
van Marie’s Corner 
bekleed met stof  
van Élitis, kussen 
van L’Áccesoire 
van Élitis. Tafel 
van FMLY.
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In de Residence-stand op PAN Amsterdam zullen drie 
makers live tonen hoe ze hun bijzondere objecten creëren. 

We stellen ze hier vast aan je voor.

Z I J  G A A N  H E T 
M A K E N

MILLA NOVO
Vergeet het stoffige imago van wandkleden, Milla Novo maakt exclu-
sieve kunstwerken die echte eyecatchers zijn: unieke stukken die zij alle-
maal zelf  met de hand maakt, zowel voor zakelijke als voor particuliere 
klanten met high-end interieurs. Alhoewel zij zelf  in Nederland woont 
en werkt, voelt Novo een diepe verbintenis met Zuid-Amerika. Niet 
voor niets, want ze stamt van moederskant af  van de Mapuche, de oor-
spronkelijke bewoners van zuid-centraal Chili. Haar daar nog wonende 
moeder introduceerde de authentieke weeftechnieken aan Novo.  
Ze leerde haar van jongs af  aan handwerken, waaronder de traditio-
nele knooptechniek, inclusief  de bijzondere patronen en symboliek 
erachter. Deze fascineren de kunstenares dan ook eindeloos: Novo 
verweeft deze symbolen letterlijk en figuurlijk in haar werk waardoor 
het Mapuche-erfgoed via de kunstwerken tot leven komt. 
De knooptechniek, die ook wel bekendstaat als macramé, was in de 
jaren zeventig ook populair in Europa, waardoor het door velen gezien 
wordt als retro. Door de manier waarop Novo haar wandkunstwerken 
vormgeeft, zorgt ze ervoor dat deze techniek een moderne esthetiek 
krijgt. Bijzonder is haar gebruik van metallic-kleurige materialen, 
met een gouden of  bronzen tint, en ook dat van zwartkleurig touw. 
Hierdoor krijgen de wandwerken een luxe uitstraling met een echte 
wauw-factor. Daarbij hebben de werken – die vaak een groot opper-
vlak hebben – ook een akoestische en soms zelf  isolerende werking.
De laatste jaren is het heel snel gegaan met Milla Novo. Pas een paar 
jaar geleden ontwikkelde ze zelf  een eigen variant op de traditionele 
knooptechniek, door deze te moderniseren en uit te vergoten. Sinds-
dien stond ze al op grote nationale en internationale kunstbeurzen.  
Op 13, 14 en 15 november kun je de kunstenares zelf  aan het werk 
zien bij de Residence-stand tijdens PAN Amsterdam. millanovo.com
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DAAN VEERMAN
In de Residence-stand zal op 16, 17 en 18 november Daan  
Veerman live aan het werk zijn. Dat belooft spectaculair te  
worden, want deze ontwerpende onderzoeker bedient ter plekke 
een 3D-printer. Veerman is geïntrigeerd door nieuwe technologieën 
en productiemethoden, waarbij hij onderzoekt hoe deze ook anders 
ingezet of  (her)ontwikkeld zouden kunnen worden. Momenteel 
onderzoekt hij binnen zijn Digital Craft-collectie hoe driedimensio-
naal printen (her)ontwikkeld kan worden als digitaal ambacht, door 
de computer als tussenpersoon weg te halen uit het proces. 
Hiervoor heeft hij een bestaande 3D-printer aangepast: Veerman  
neemt de printkop in de hand en schetst en tekent als het ware  
driedimensionaal, om zo tot sculpturen en objecten te komen  
die handgemaakte herinterpretaties zijn van bestaande (plastic) 
objecten. Zo omvat de Digital Craft-collectie onder andere een 
krat, een plantenspuit en een tandenborstel, die voor Veerman 
archetypische plastic producten zijn, waarvan we de zeer specifieke 
esthetiek en vormgeving niet meer opmerken omdat we er gewend 
aan zijn geraakt. Maar nu er gezocht wordt naar andere materia-
len om deze objecten uit te vervaardigen, zal ook deze esthetiek 
en vormgeving verloren gaan. Door dit nog een laatste keer vast 
te leggen en met de hand te herinterpreteren, brengt Veerman 
een ode aan deze massa-geproduceerde objecten en de specifieke 
vormgeving ervan. 
Daarnaast zullen er enkele textielen te zien zijn, die Veerman inzet 
om ook ‘nieuwe’ mogelijkheden te tonen van deze productieme-
thode qua vorm, structuur en textuur. Veerman zal tijdens PAN 
Amsterdam op geheel eigen wijze werken aan deze innovatieve ob-
jecten, die na afloop ook te zien zullen zijn in de Residence-stand. 
daanveerman.nl

FRANSJE GIMBRÈRE
Door het manipuleren van materialen en productietechnieken 
creëert Fransje Gimbrère abstracte sculpturen die balanceren op 
de grens tussen kunst en design. Hierbij is ze altijd op zoek naar 
prikkelende en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zo maakt ze 
werk dat: ‘In de één zijn ogen een intrigerende textielsculptuur is, 
en in die van de ander een handgeweven bank. Wat voor de één 
een prachtig goudkleurig scheidingsgordijn is, is voor de ander een 
innemend kunstwerk bestaand uit duizenden met de hand geassem-
bleerde onderdeeltjes.’
Op 19, 20 en 21 november zal ze in de Residence-stand tijdens 
PAN Amsterdam het maakproces laten zien van haar project 
Luxury Fences: ze zal ter plekke met de hand een nieuw uniek 
werk assembleren en vormgeven. Luxury Fences is een serie unieke 
stukken bedoeld als sieraden voor het interieur. Zoals sieraden 
normaliter het lichaam versieren en onze schoonheid vergroten, 
verfraait Luxury Fences ook private en publieke interieurs. Volgens 
Gimbrère hebben veel mensen behoefte aan personalisatie en 
versiering van de leefomgeving als stimulans voor de mentale en 
emotionele gesteldheid, zeker in periodes van thuiswerken en 
gemis van kunst en cultuur. Daarnaast zijn veel leefomgevingen de 
laatste jaren behoorlijke versoberd door de minimalistische trend, 
en bijvoorbeeld de hype rondom ‘Marie-Kondo’en’ en decluttering. 
Met haar smaakvolle interieursieraden breekt Gimbrère een lans 
voor kunst en decoratie in huis. fransjegimbrere.com
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ALTHUIS HOFLAND 
FINE ARTS
Het door Ornis Althuis en Jeanine Hofland in 2018 opgerichte 
Althuis Hofland Fine Arts bevindt zich in het centrum van  
Amsterdam. De galerie concentreert zich op schilderkunst en 
werkt nauw samen met curatoren en verzamelaars. Echt een 
galerie voor allerlei soorten kunstliefhebbers. althuishofland.com

De beelden in dit dossier zijn  
een impressie van de expositie  
op de PAN.

SELECTIE
PA N
Wat valt er onder  
andere te zien  
tijdens deze editie?

RADEMAKERS GALLERY
Pien Rademakers combineert kunst en design: van schilder-
kunst tot sculpturen, textielkunst en fotografie. Rademakers 
Gallery gelooft niet in hokjes en vindt dat die combinatie van 
verschillende media elkaar juist versterkt. Daarnaast staat de 
galerie ook bekend om de hoeveelheid vrouwelijke kunste-
naars die vertegenwoordigd worden. rademakersgallery.com

GALERIE DOM’ARTE
Galerie Dom’Arte biedt kwalitatief  hoogwaardige schilderijen 
en beelden, zowel figuratief  als abstract. Naar eigen zeggen 
stimuleert een confrontatie van de toeschouwer met een der-
gelijk kunstwerk de liefde voor kunst. Zo kunnen bezoekers 
komen tot een weloverwogen aankoop. galeriedomarte.nl
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KUNSTCONSULT 
20TH CENTURY 
ART – OBJECTS
Kunstconsult vertegenwoordigt veel stijlen 
uit begin twintigste eeuw, zoals art nou-
veau, Amsterdamse School, art deco en 
modernisme, naast design van na de 
oorlog. De galerie combineert interi-
eur van deze moderne bewegingen 
met glaskunst en keramiek uit de 
negentiende eeuw, sculpturen en 
schilderijen. kunstconsult.com
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ls Menno Hoencamp begint te 
vertellen, is meteen duidelijk dat 
hij een enorme passie heeft voor 

klokken. Hoencamp is directeur van Mentink 
& Roest, gespecialiseerd in uitzonderlijke 
kwaliteitsklokken van de zestiende tot en met 
de negentiende eeuw, met een passie voor de 
renaissance. Het bedrijf  bestaat sinds 1978, is 
gevestigd in het Betuwse dorp Ingen en heeft 
een eigen restauratie-atelier.
De liefde voor klokken begon bij Hoencamp 
met het restaureren van uurwerken. ‘Ik
ben gefascineerd door fijn-mechanische  
instrumenten, de klok is daar het mooiste
voorbeeld van. Ik houd van het vakmanschap 
van een klok en van de schoonheid.’
Hij glimlacht: ‘Vaak is de binnenkant nog 
mooier, maar dat is alleen voor het oog van
de klokkenmaker.’
Tijd is geld, maar dat geldt niet bij Mentink & 
Roest. ‘Wij restaureren met aandacht
en liefde voor het vakmanschap. En dan 
kan het zijn dat het langer duurt, maar het is 
uiteindelijk de moeite en tijd waard.’ Hoewel 
Mentink & Roest internationaal georiënteerd 
is, vindt Hoencamp het belangrijk om als  
Nederlands bedrijf  ook het Nederlandse pu-
bliek te ontmoeten. ‘En dan is de PAN – een 
beurs op niveau – een uitgelezen podium.’
Hoencamp toont op de PAN onder meer een 
bijzondere tafelklok met speelwerk. ‘Daar ben 
ik heel trots op. De klok is in Amsterdam ge-
maakt door Roger Dunster rond 1730. In die 
tijd kwamen er veel Engelse klokkenmakers 
naar Amsterdam.’ Ronduit museaal is de  
Ball Clock, zegt Hoencamp. ‘Een unieke klok
uit de renaissance. Aan een ketting hangt een
vuurvergulde kogel die gedurende de dag naar 
beneden zakt. De handbeschilderde engel 
draait rond de zilveren cijferring en wijst de 
tijd aan. Na een etmaal wordt de klok opgetild 
en verdwijnt de ketting in de kogel. Dit object 
zou niet misstaan in een museum.’

MENTINK & ROEST

A
Fotografie Anne Hamers  |  Tekst Ellen Leijser

Mentink & Roest 
Molenstraat 22 
4031 JS Ingen
Stand 97
mentinkenroest.com
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SELECTIE
PA N
Van antiek 
zilverwerk tot 
moderne kunst.

CONTEMPO
Geïnteresseerd in moderne kunst? Contempo is een galerie 
voor hedendaagse en actuele kunst, met een prachtige eigen 
ruimte in Rotterdam. Mark Slegers en Peter Koopmans verte-
genwoordigen bewust een beperkt aantal kunstenaars, die voor 
langere tijd aan de galerie verbonden zijn. contempo.info  

GALERIE WILMS
Paul Wilms and Carla Wilms-Scheffers startten in 
2007 Galerie Wilms, gericht op Nederlandse en 
internationale moderne kunst. Ze vertegenwoordi-
gen zowel opkomende als gevestigde kunstenaars 
die opkwamen in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. Centraal staat de behulpzaamheid naar zowel 
kunstenaars als klanten. galeriewilms.nl

A. AARDEWERK
ANTIQUAIR 
JUWELIER
Familiebedrijf  A. Aardewerk Antiquair Juwelier is gespeci-
aliseerd in antiek Nederlands zilverwerk vanaf  de zestiende 
eeuw. Daarnaast voert de galerie ook een goede selectie antiek 
en zogenoemde period jewellery, oftewel sieraden uit specifieke 
ontwerptijdperken. aardewerk.com
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ijdloos, dat is de term die  
Evert Douwes en zijn zoon 
Evert-Anthony graag hanteren 

als het over hun kunsthandel gaat. Tijdloze 
kunst die vijf  eeuwen omvat. Van etsen van 
Rembrandt tot de hedendaagse schilderijen 
van de Chinese kunstenaar Zheng Zhiming. 
Douwes Fine Art – met het Rijksmuseum als 
buurman – gaat ver terug, al in 1770 begint 
de eerste Evert Douwes met het restaureren 
van schilderijen. Zijn zoon richtte in 1805 
de kunsthandel op. En inmiddels staat de 
achtste en negende generatie aan het roer. 
Evert-Anthony is vier jaar geleden met zijn 
vader gaan samenwerken. ‘Nee, we hebben 
geen strikte taakverdeling, al heeft mijn vader 
natuurlijk heel veel kennis waar ik graag op 
leun. Ik ben de nieuwe generatie, meer van 
de social media.’ Douwes senior knikt: ‘Het is 
fantastisch om met twee generaties te werken. 
Mijn zoon is toch het oog van morgen.  
Overigens was elke generatie vernieuwend 
bezig, al mijn voorvaderen waren voorlopers. 
Wat voor ons kunst uit het verleden is, was 
voor hen modern en hedendaags. Zo is onze 
collectie organisch gegroeid.’
Op de PAN zijn die vijf  eeuwen uiteraard ook 
te zien. Zo tonen vader en zoon Douwes on-
der meer een unieke Jan van Kessel op koper. 
Het is het enige gesigneerde landschap van de 
zeventiende-eeuwse Vlaamse kunstenaar, die 
de kleinzoon was van Jan Brueghel de Oude.  
Aan de andere kant van de tijdlijn zien we bij-
voorbeeld een schilderij van de Franse schil-
der en beeldhouwer Armand (1928-2005). 
Evert-Anthony: ‘Dat werk hebben we vorig 
jaar verworven en kunnen we nu eindelijk la-
ten zien.’ Zijn vader vult aan: ‘Modern en oud 
past, zolang de kwaliteit van beide hoog is, 
naadloos naast elkaar. Dat is heel spannend.’ 
De twee hebben zin in de PAN. ‘We staan te 
popelen, we hebben de afgelopen periode wel 
online beurzen gedaan, maar kunst moet je 
ervaren, zien en voelen.’ 

DOUWES FINE ART BV

T
Fotografie Anne Hamers  |  Tekst Ellen Leijser

Douwes Fine Art 
Johannes Vermeerstraat 15-hs 
1071 DK Amsterdam 
Stand 115  
douwesfineart.com
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SELECTIE
PA N
Galeries met een 
focus op sieraden en 
accessoires.

ENDLICH 
ANTIQUAIRS
Met een zilveren randje: de Haarlemse  
galerie John Endlich Antiquairs is 
gespecialiseerd in hoogwaardig antiek 
zilverwerk, voornamelijk van Neder-
landse makelij en uit de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw.  
Het bedrijf  heeft een internationale 
klantenkring van zowel verzamelaars  
als musea. endlich.nl

Stand
nummer

2

MARJAN STERK
Al jaren is Marjan Sterk een  
van de autoriteiten op het  
gebied van antieke sieraden  
en zilverwerk. Haar aanbod 
varieert van sieraden van  
1800 tot 1990, van gerenom-
meerde huizen als Cartier en 
Boucheron tot ontwerpers als 
René Lalique of  René Boivin. 
Om door een ringetje te halen. 
marjansterk.nl

AWCO 
Nu is de tijd om te investeren in horloges, en Amsterdam Watch Company is dé spe-
cialist op het gebied van vintage varianten. Het bedrijf  ontstond in 2001 en vergaarde 
sindsdien een grote clientèle van internationale verzamelaars en liefhebbers. awco.nl

Stand
nummer

27

Stand
nummer

106

Oorbellen Cartier, 
circa 1970. 

A
 M

az
er

 B
ow

l, 
15

47
.

D O S SI E R

RESIDENCE  |   NOV 2021   |   7 7

11 - Dossier PAN Amsterdam 2021_DEZE_LT_AD_CM_LD LG.indd   7711 - Dossier PAN Amsterdam 2021_DEZE_LT_AD_CM_LD LG.indd   77 07-10-2021   12:3207-10-2021   12:32



iving with Chinese art. Onder dat 
motto geeft Vanderven Oriental 
Art acte de présence op de PAN. 

‘Onze stand wordt ronduit spectaculair, 
glimlacht Floris van der Ven, eigenaar van de 
Bossche kunsthandel die gespecialiseerd is in 
Chinees porselein uit de zestiende, zeventien-
de en achttiende eeuw en terracotta objecten 
uit de Han- en Tang-dynastieën. Interieuront-
werpster Reineke Antvelink van RA Studio 
richt de stand in als een luxueuze woon- en 
werkkamer met speciaal behang en bijzondere 
stoffen (het handgemaakte Fortuny). Heel 
bewust kiest Van der Ven ervoor om een 
huiselijk en comfortabel gevoel te creëren. 
‘Zo laten we zien hoe hoogwaardige Chinese 
kunst in een hedendaags interieur past.’
Na een afwezigheid van acht jaar is de  
kunsthandel terug op de PAN. Van der Ven 
kijkt er enorm naar uit. ‘Het wordt de eerste 
echte beurs sinds het begin van Covid, ik 
denk dat iedereen uitgelaten zal zijn! Niet gek 
natuurlijk, want het blijft een feest om mooie 
kunst te zien.’ Dat de PAN een Nederlandse 
beurs is, vindt hij een belangrijke reden om 
weer mee te doen. ‘En wat wij ook zien, is  
een verandering in de markt van de kopers. 
De generatie tussen 45 en 55 jaar hunkert 
naar goede kunst. Zij hebben het geld er ook 
voor, maar niet altijd de kennis in huis. Voor 
hen is de PAN een fantastisch, laagdrempelig 
platform om vrijblijvend te snuffelen aan 
kunst van hoge kwaliteit.’  
De collectie van Vanderven Oriental Art staat 
gelijk aan Van der Ven’s eigen voorkeuren. Hij 
koopt vooral op zijn gevoel. ‘Ik laat me leiden 
door mijn eigen smaak en mijn emotie. Daar-
na komt pas de ratio: hoe oud is het, wat is de 
staat en de prijs. Ik koop nooit iets wat alleen 
maar goede handel zou zijn. Ik moet het zelf  
mooi vinden, het moet mijn hart raken.’

VANDERVEN 
ORIENTAL ART

L
Fotografie Anne Hamers  |  Tekst Ellen Leijser

Vanderven Oriental Art 
Nachtegaalslaantje 1  
5211 LE ’s-Hertogenbosch
Stand 140
vanderven.com
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SELECTIE
PA N
Galeries met een 
Aziatische 
specialisatie. 

ORANDA JIN
Oranda Jin (‘Nederlander’ in het Japans) voert tekenin-
gen, aardewerk en antieke schilderkunst van scholen als 
Shijo-Maruyama, Nanga, Nihonga en Zen. De galerie 
in Den Bosch is opgericht door Jon de Jong in 1987 en 
heeft een groot, gevarieerd aanbod. orandajin.nl

Stand
nummer

94

Stand
nummer

3

MANDARIN MANSION
Peter Dekker startte in 2005 Mandarin 
Mansion, gespecialiseerd in de wapens 
en wapenuitrustingen van China, de 
Himalaya, India en Zuidoost-Azië. Als 
jonge jongen was Dekker al geïntrigeerd 
hierdoor, voor hem representeren ze de 
essentie en geavanceerde technologieën 
van culturen. mandarinmansion.com

Boven: Zilveren 
riemgesp, 19e eeuw.  
Onder : Arabische 
Jambiya, begin  
20e eeuw.
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ildhalle, de Zwitserse topgalerie 
voor fotografie, sloeg een jaar 
geleden haar vleugels uit naar 

Nederland en streek neer in de Hazenstraat 
in Amsterdam. En sinds twee maanden is er 
tevens een vestiging in de Willemsparkweg, 
ook in Amsterdam.  
Het jonge en gedreven team, onder leiding van 
oprichter Mirjam Cavegn, werkt vol passie aan 
het presenteren van fotografie. Van klassiek  
tot hedendaags, vaak experimenteel en altijd 
van het hoogste niveau. ‘We representeren  
35 fotografen, ieder is uniek en anders, niet 
alleen qua persoon, maar ook qua druktechnie-
ken, leeftijd, gender,’ zegt Cavegn. ‘Ze vormen 
tezamen een diverse, bijna vloeibare mix van 
fotografen.’ 
De galerie werkt met gevestigde namen als 
bijvoorbeeld Magnum-fotograaf  Thomas 
Hoepker en de 94-jarige René Groebli, maar 
heeft ook een goede neus voor jong talent, 
zoals Ilona Langbroek: zij studeerde twee jaar 
geleden cum laude af  aan de Fotoacademie 
in Amsterdam. Werken van deze fotografen 
zullen te zien zijn op de PAN en daar gecom-
bineerd worden met foto’s van Casper Faassen 
en Bastiaan Woudt. 
Het wordt de eerste keer dat Bildhalle op PAN 
Amsterdam staat, vertelt Cavegn. ‘We hebben 
net Unseen achter de rug, en doen ook altijd 
mee aan Photo Basel en Paris Photo, dat zijn 
specifieke fotografiebeurzen. Juist de diversi-
teit van PAN Amsterdam spreekt me aan. Ik 
vind het heel bijzonder om onze fotografie  
te tonen tussen bijvoorbeeld Chinees antiek 
en hedendaagse kunst. Voor ons is PAN 
Amsterdam een interessante beurs om kennis 
te maken met een nieuw Nederlands publiek. 
Het is een elegante beurs, dus onze stand 
wordt ook elegant, maar tegelijkertijd ook fris 
en verrassend. We willen graag iets toevoegen 
aan de beurs en het publiek niet alleen laten 
kennismaken met traditionele fotografie, maar 
ook met experimentele fotografie.’

BILDHALLE

B
Fotografie Anne Hamers  |  Tekst Ellen Leijser

Bildhalle 
Willemsparkweg 134H
1071 HR Amsterdam 
Stand 43 
bildhalle.nl
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KEUKENS BADKAMERS TEGELS & MOZAIEK

Zandstraat 31a
5271 TH Den Dungen

073  594 14 27
vanboven.nl

arclinea.vanboven.nl



Roy Kahmann

I n februari 2005 werd de basis gelegd voor Kahmann Gallery. 
Aanvankelijk werd er geconcentreerd op vintage fotografie  
van Nederlandse bodem, maar al snel breidde dit zich uit naar 

internationale fotografen en jonge talenten. Naast de galerie lanceerde 
Roy en partners een in eigen beheer uitgegeven magazine: GUP  
(Guide to Unique Photography).
 

VERZAMELAAR
Nu, zeventien jaar later, toont de galerie – die bij de verhuizing naar 
de Lindengracht werd omgedoopt tot Kahmann Gallery – jaarlijks 
zo’n zes exposities per jaar. Daarnaast toont Kahmann selecties van de 
door hem vertegenwoordigde fotografen op een aantal vooraanstaande 
internationale, gespecialiseerde beurzen zoals in Basel en Parijs en op 
nationale kunstbeurzen zoals PAN en Haute Photographie. Het cre-
atieve ondernemerschap en verzamelen van prints drijft Kahmann al 
sinds jaar en dag. In 1979, tijdens zijn werk als leerling-ontwerper voor 
Anthon Beeke bij Total Design, kreeg hij de kans om te werken aan 
Ed van der Elsken’s publicatie Amsterdam, waardoor zijn interesse voor 
fotografie ontstond. Eind jaren tachtig ontmoette hij zijn vrouw, Lindy 
Hering, met wie Roy de passie voor fotografie deelt. Samen beheren  
ze de zorgvuldig opgebouwde privécollectie met vintage fotografie, 
vooral uit de periode 1950 tot heden. 
Ondertussen was Kahmann als ontwerper en artdirector werkzaam 
voor diverse ontwerp- en reclamebureaus. In 1995 begon hij voor zich-
zelf  en opende Het Hoofdbureau: een hybride tussen een ontwerpbu-
reau en een reclameadviesbureau. Op zijn nieuwe kantoor in Amster-
dam kwamen veel nieuwe projecten tot leven. Zo richtte Kahmann 
in 2001 vintagephoto.nl op, een online initiatief  om de Nederlandse 
fotografie internationaal op de kaart te zetten. 

FESTIVALS
Kahmann en zijn team organiseerden ook hun eigen fotofestival.  
Het Holland Unique Photo Festival vond plaats in het najaar van 2005 
en oktober 2006, bij het Olympisch Stadion in Amsterdam op ruim 
1.200 vierkante meter tentoonstellingsruimte. Hoewel het driedaagse  
festival door zowel deelnemers als bezoekers als een succes werd 
ervaren, werd de organisatie door gebrekkige interesse vanuit fondsen 
genoodzaakt om de stekker uit dit initiatief  te trekken. 
Maar de vurige ambitie om eigenhandig dergelijke evenementen op 
te zetten heeft altijd voortgeleefd in het immer borrelde brein van 
Kahmann. Sinds een aantal jaar leidt hij de boutique-fotografiebeurs 

Kahmann Gallery, gelegen aan de lommerrijke Lindengracht in Amsterdam, 
vertegenwoordigt het werk van nationale en internationaal fotografen – zowel 

gerenommeerde namen als talentvolle beeldende kunstenaars die aan het begin staan van 
hun carrière. Roy Kahmann (1959) beheert naast deze hedendaagse fotografen ook een 

zorgvuldig opgebouwde, vooral vintage, fotografiecollectie.

F O T O G R A F I E  I N  D E  S P O T L I G H T
KAHMANN GALLERY

Haute Photographie in Rotterdam. In het najaar van 2020 maakte hij 
een sprong in het diepe met de Fresh Eyes Photo Fair op het Wester-
gasterrein in Amsterdam. Naast deze beurs voor kunstfotografie met 
een geheel uniek concept, initieerde hij in het jaar dat hierop volgde 
onder andere twee fotografieveilingen, een boekenmarkt en opende hij 
een tweede filiaal van de galerie in Rotterdam. 

JONG TALENT
Kahmann Gallery ondersteunt al sinds de oprichting jong talent.  
Als verzamelaar verzamelt Roy Kahmann sinds het einde van de jaren 
negentig prints van jonge en pas afgestudeerde fotografen en is dat 
blijven doen. Kahmann LAB, een paar jaar geleden opgericht, heeft als 
belangrijkste doel deze talenten een platform te geven om hun werk te 
laten zien en hun carrière een impuls te geven. Een ambitie om talen-
ten op te leiden met als belangrijkste doel om Nederlandse fotografie 
hoger op de internationale kunstladder te krijgen.

‘Mijn grote 
doel is 
Nederlandse 
fotografie 
hoger op de 
ladder te 
krijgen van de 
internationale 
kunstmarkt’

Kahmann Gallery, Lindengracht 35, 1015 KB Amsterdam, 020 846 0770, info@kahmanngallery.com, www.kahmanngallery.com
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LINKSBOVEN
Noble, Justine 
Tjallinks, 2018.

MIDDENBOVEN
20/C3, Schilte & 
Portielje, 2020.

RECHTSBOVEN
Where Are You #11, 
Chantal Elisabeth 
Ariëns, 2018.

RECHTS
Victoria under  
water, GT  
Nergaard, 2018.

LINKSONDER
Begegnung, Marcus 
Schaefer, 2020.

RECHTSONDER
The Reinvention of  
Forms 6, Jonas Bjerre 
Poulsen, 2020.
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H oe kun je een kunstenaar beter leren kennen 
dan door te kijken in zijn of  haar atelier?  
Speciaal voor de tentoonstelling Christie van  

der Haak. Nouveau Deco liet Stedelijk Museum Kampen 
vanuit Den Haag bijna het hele atelier van Van der Haak 
overkomen. In de Voormalige Synagoge is een selectie  
van 43 jaar kunstenaarschap te zien: schilderijen, textiel 
en toegepaste kunst. Tijdens de tentoonstelling wijzigt 
Van der Haak de opstelling een aantal keer, zoals ook een 
atelier voortdurend verandert.

MODERN STADSPALEIS
In het hoofdgebouw midden in het historische centrum 
van Kampen zie je spannende patrooncombinaties en 
kleurcontrasten op de wanden, vloeren, glasobjecten en 
meubels. Van der Haak heeft het museum hier getrans- 
formeerd in een modern stadspaleis. Iedere ruimte  
vertelt een verhaal en heeft een eigen sfeer. Het is een 
driedimensionaal kunstwerk, waar je in rond kunt lopen  
en mag gaan zitten op de gestoffeerde stoelen.

De tentoonstelling is te zien tot en met 9 januari 2022.  
stedelijkmuseumkampen.nl

De kunstenares geeft in de 
Voormalige Synagoge, nu het 
Stedelijk Museum, een inkijk  

in haar atelier.

C H R I S T I E  V A N  D E R 
H A A K :  N O U V E A U  D E C O

STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
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Amstelveen Wooncentrum Co Van Der Horst 020-6412505
Amsterdam The Frozen Fountain 020-6229375
Amsterdam De Ru Verf & Behangspeciaalzaak 020-6626821
Amsterdam Luxury by Nature 020-2213534
Bemmel De Huismeesters 031-481464214
De Lier De Drie Keersen Interieur & Styling 0174-513556

Den Bosch Ernes Verf & Wand 073-6217997
Den Bosch Living Home Interiors 073-6134530 
Den Haag Byron & Jones Interiors 070-3650444
Doetinchem Thuis Van Der Woude 031-4393616
Enschede Maison Manon 031-534310527
Haarlem De Mooiste Muren 023-5319008

Haarlem Stock Dutch Design 023-3030343
Helmond Jan Driessen Verf & Interieur 049-2535066
Hilversum De Heksenbal 035-6245514
Laren (Gld) Duran Lighting & Interiors 0573-401721
Lienden Doornebal Interieurs 0344-602914
Middenmeer Huis Van Middenmeer 0227-501136

Naaldwijk Ambiance Design for Living 174-628689
Nuth Tisaco Nuth 045-5242330
Oisterwijk Marco Van Den Berg Verf 013-5282162
Rotterdam The Round Square 010-3416069 
Woerden Woonstudio An&Stance 06-11327293 
Woudenberg De Beukenhof Interieur & Design 033-2863789

W A L L P A P E R ,  F A B R I C ,  W A L L C O V E R I N G ,  L ’ A C C E S S O I R E  / /  W W W . E L I T I S . F R
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K unsthandel Bies is al sinds 1953 gevestigd in Eindhoven en gespecialiseerd 
in schilderijen en aquarellen van de belangrijkste meesters uit de negen-
tiende en begin twintigste eeuw. Vooral de grote namen uit deze periode 

bepalen het gezicht van de collectie. Om er enkele te noemen: A. Schelfhout,  
C. Springer, B.C. Koekkoek, W. Verschuur, J. Bosboom, A. Mauve, H.W. Mesdag,  
J. Maris, J.H. Weissenbruch, G.H. Breitner, I. Israels, J. Sluijters, L. Gestel en anderen.

BELGIË EN FRANKRIJK
De laatste jaren zijn daarnaast ook werken van Belgische en Franse schilders uit  
het begin van de twintigste eeuw aan de collectie toegevoegd. In de kunsthandel  
in Eindhoven kun je ongeveer honderdvijftig werken uit deze uitgebreide collectie 
bezichtigen. Kunsthandel Bies neemt al vele jaren deel aan PAN Amsterdam en 
TEFAF Maastricht.

Bij Kunsthandel Bies vind je een bijzonder aanbod 
van schilderijen uit de afgelopen eeuwen.

K U N S T  I N  E I N D H O V E N
KUNSTHANDEL BIES

Kinderen in het 
park, Isaac Israels 
(Amsterdam 1865-
Den Haag 1934). 
Aquarel 34,5 x 50 cm.

Boschdijk 221A | 5612 HC Eindhoven | tel. 040 243 1377  
info@kunsthandelbies.nl | www.kunsthandelbies.nl
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Maak van uw slaapkamer een luxe hotelsuite

In Amersfoort vindt u de mooiste showroom van Nederland met luxe bedden en hoofdborden,

nachtkastjes, verlichting en bedlinnen. Een unieke collectie van het beste slaapcomfort met bijpassende

accessoires, op maat voor u gemaakt. Maak een afspraak voor slaapadvies in ons SleepLab.

HANZEBOULEVARD 26  •  AMERSFOORT  •  NILSONBEDS.NL

Bed Livorno | Design Wolterinck

Advertentie Residence 230x297_Livorno_2021_def.pdf   1   21-09-2021   15:15



K U N S T-
H O T E L S

Logeren te midden van kunst: steeds meer hotels lijken letterlijk 
musea te worden. De eigenaars tonen er de gasten vol trots hun 

kunstcollectie. Hier een paar van de kunstigste slaapplekken.

Tekst Walter de Vries
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R E I Z E N

Frankrijk

< <  L E  N E G R E S C O

‘Echte kunst is mooi en alles wat echt is past bij elkaar. 
En het verwijt dat ik alle kunststromingen door elkaar 
heen gebruik, vind ik niet erg,’ zei de in 2019 overleden 
Madame Jeanne Augier, de flamboyante eigenaresse  
van Le Negresco, in een interview. Het in 1912 door de 
Nederlander Eduard Niermans ontworpen hotel is de 
blikvanger aan de Promenade des Anglais in Nice en is 
een van de grandes dames van de belle époque. Madame 
Augier heeft er alle publieke ruimtes en honderdveertig 
kamers en achttien suites persoonlijk en geheel volgens 
haar filosofie ingericht met de meest uiteenlopende 
kunstvoorwerpen uit haar eigen collectie. Zo hangt  
in de Salon Louis XIV een zeldzaam portret van de 
Zonnekoning van Hyacinthe Rigaud (1659-1743). In de 
Salon Royal hangt ’s werelds grootste kroonluchter van 
Baccarat boven het enorme beeld La Nana Jaune van  
Niki de Saint Phalle. Ook het meubilair in de kamers is 
een samensmelting van antiek uit alle tijden. En omdat 
op letterlijk alle details is gelet, ben je zelf ook een 
‘kunstvoorwerp’ van het hotel geworden. ‘Zo voelt elke 
gast zich thuis!’ hotel-negresco-nice.com 

Noorwegen

T H E  T H I E F 

In het hart van de hipste wijk van Oslo,  
Tjuvholmen, opende hotelier en kunstverza-
melaar Petter Stordalen hotel The Thief,  
dat zijn naam ontleent aan de dieven die in 
vorige eeuwen de wijk onveilig maakten. 
Stordalen ging een samenwerking aan met  
het naburige door Renzo Piano ontworpen 
Astrup Fearnley Museum, dat een van  
’s werelds beste privécollecties hedendaagse 
kunst bevat. Sune Nordgren, de voormalige 
directeur van het Nationaal Museum van 
Noorwegen, mocht als curator enkele kunst-
werken van het museum uitkiezen en die  
in het hotel plaatsen, samen met die uit de 
collectie van Stordalen. Zo hangt in de lobby 
onder andere het iconische werk Cowboy van 
Richard Prince en zijn er kunstwerken van 
Niki de Saint Phalle, Damien Hirst en Nate 
Lowman te bewonderen. Let in de liften op de  
video-installaties van Julian Opie. Nog meer 
kunst is er op de kamers, met onder andere als 
’s werelds eerste hotel op televisie een kanaal 
waar uitsluitend videokunst is te zien. Als 
hotelgast heb je ook gratis toegang tot het 
Astrup Fearnley Museum. thethief.com  
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R E I Z E N

Zwitserland

Ierland

T H E  D O L D E R  G R A N D  > >

< < A S H F O R D  C A S T L E 

De grand old lady van Zürich, The Dolder Grand, werd met de  
aanbouw van twee vleugels – ontworpen door de vermaarde architect 
Norman Foster – in een nieuw jasje gestoken. Enkele topwerken uit  
de kunstcollectie van eigenaar Urs Ernst Schwarzenbach kregen er een 
plekje. Andy Warhols Big Retrospective Painting karakteriseert de lobby.  
Als gast kun je er een iPad krijgen die je langs de meer dan 120 werken 
van internationale kunstzwaargewichten leidt. Zo hangt Sol LeWitts 
Horizontal Brushstrokes in de spa, Fernando Botero’s Woman with Fruit  
op het spa-terras en eet je in het tweesterren The Restaurant onder 
toeziend oog van Salvador Dalí’s Femmes Métamorphoses, een paar  
stillevens van Tamara de Lempicka en Rose Painting (Near Van Gogh’s 
Grave) VIII van Julian Schnabel. De gids leidt je ook naar kunstwerken 
van Takashi Murakami, Joan Miró, Urs Fischer, Duane Hanson en 
Keith Haring. Kunstenaar en designer Rolf Sachs is verantwoordelijk 
voor de kunstinstallatie die het plafond van restaurant Saltz siert,  
waarvoor hij zich liet inspireren door het Zwitserse berglandschap. 
thedoldergrand.com  

Het imposante Ashford Castle, dat aan de Ierse westkust in de  
County Mayo ligt, dateert oorspronkelijk uit het begin van de dertiende 
eeuw. Uit deze periode zijn nog de romaanse toegangspoorten van  
het toenmalige augustijnenklooster van Cong zichtbaar. Vanaf de  
zestiende eeuw is het eeuwenlang gebruikt als jachtslot voor de Ierse  
en Engelse adel. Een van de beroemdste eigenaars was de biermagnaat 
Sir Benjamin Lee Guinness, die er diverse vleugels aan toevoegde  
in victoriaanse stijl. Ook liet hij speciaal voor het bezoek van de  
Engelse koning George V de Dungeon Bar bouwen. Schitterend zijn 
de eikenhouten lambriseringen die de wanden van de publieke ruimtes 
decoreren. In restaurant George V hangen elf antieke Waterford- 
kroonluchters, terwijl aan de muren schilderijen hangen van onder 
anderen de Ierse schilders George Barrett, Frank Egginton en Jeremiah 
Hodges Mulcahy. Ook de 72 kamers en elf suites ademen de sfeer uit 
van lang vervlogen tijden met antieke bureaus, kasten en bijzettafels uit 
de victoriaanse periode.  
ashfordcastle.com 
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R E I Z E N

Finland

S T.  G E O R G E  H O T E L 

Wanneer je het St. George Hotel in Helsinki betreedt, word je verwel-
komd door de enorme sculptuur Tianwu van Ai Weiwei. De van zijde 
en bamboe vervaardigde draak zweeft als het ware door de lobby  
van het in de negentiende eeuw door de beroemde Finse architect 
Onni Tarjanne ontworpen gebouw, dat eerder onderdak bood aan de 
Sociëteit van Finse Literatuur. Een andere opvallende zwevende sculp-
tuur is Learning to Fly van de Finse kunstenaar Pekka Jylhä, die in 2012 
internationale bekendheid verwierf door zijn glasinstallatie Awakening 
in het Espace Louis Vuitton in Tokio. In de publieke ruimtes en  
kamers bevinden zich meer dan driehonderd kunstvoorwerpen van 
voornamelijk hedendaagse Finse kunstenaars. Tijdens de eerste  
Biënnale van Helsinki, die dit jaar tot afgelopen september duurde,  
was het hotel met zijn kunstcollectie onderdeel van de kunstroute.  
Als gast van het St. George ontvang je de You Are Here-museumkaart, 
waarmee je 25 procent korting krijgt op de belangrijkste kunstmusea 
van Helsinki. stgeorgehelsinki.com 
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VIND EEN VISPRING WINKEL IN DE BUURT OP WWW.VISPRING.COM

EN BEZOEK JOUW VISPRING PARTNER :

CELEBRATING 120 YEARS OF THE FINEST SLEEP

AMERSFOORT Truste AMSTELVEEN Beds & Bedding AMSTERDAM Bröring Slaapcomfort, Oost Slaapcomfort BEUNINGEN Nachtrust 

EDERVEEN Jacques Clement Sleeping Concepts EINDHOVEN Droomland HAREN Homan Slapen HEERLEN Ruwe� e

POORTVLIET Woonboulevard Poortvliet WASSENAAR Droomvisie Beddenspecialisten WOERDEN Fidder Slapen ZAANDAM Beds & Bedding



R E I Z E N

Polen

H O T E L  R A F F L E S  E U R O P E J S K I

Begin juni 2018 werd het Hotel Raffles Europejski in Warschau ge-
opend, dat is gevestigd in een neorenaissancepaleis, in 1858 ontworpen 
door de Pools-Italiaanse architect Enrico Marconi. In het opvallend 
lichte interieur wordt met trots de top van de moderne en hedendaagse 
Poolse kunst tentoongesteld. Anda Rottenberg, de voormalige direc-
teur van de Zacheta National Gallery of Art, stelde er zorgvuldig een 
collectie voor samen. Deze bestaat uit bijna vijfhonderd kunstwerken, 
vervaardigd door meer dan honderdtwintig kunstenaars, onder wie de 
legendarische Poolse avant-gardist Tadeusz Kantor. Ook de belangrijk-
ste vertegenwoordigers van de hedendaagse kunst ontbreken niet, zoals 
Wilhelm Sasnal, Monika Sosnowska en Turner Prize-genomineerde 
Goshka Macuga. De kamers van het hotel zijn een ode aan Pools vak-
manschap, van de marmeren wanden in de badkamer waarin de skyline 
van Warschau is geëtst, tot de bewerkte wortelnotenhouten hoofd- 
einden van de bedden. raffles.com/warsaw 
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R E I Z E N

Griekenland

< <  S E M I R A M I S

De kunstcollectie van de Cypriotische industrieel Dakis Joannou is inmiddels zo vermaard – een deel is te zien geweest in onder andere Palais  
de Tokyo in Parijs, Kunsthalle Wien, het MUMOK in Wenen en New Museum in New York – en zo groot dat hij niet meer wist hoe hij de kunst- 
werken aan een nog breder publiek kon laten zien. Hij besloot een deel ervan onder te brengen in een serie hotels, de Yes Hotels. Vlaggenschip is 
het Semiramis in Athene, dat werd ontworpen door de Egyptenaar Karim Rashid. Het gebruik van een mix aan pasteltinten in de meubels heeft 
vele andere designers geïnspireerd. De kunstcollectie roteert langs de diverse hotels, maar het Semiramis is het enige dat een aparte expositieruimte 
heeft. Joannou begon zijn kunstverzameling met de aankoop van de kunstinstallatie Equilibrium van Jeff Koons, die Joannou’s adviseur werd.  
Opvallende namen in de vaste collectie van het Semiramis zijn Tim Noble & Sue Webster (Yes), Vanessa Beecroft (VBGDW ) en Kurt Kauper  
(Diva Fiction). De rest van zijn collectie is te zien in de DESTE Foundation, ook in Athene. yeshotels.gr  

Nadat oliemagnaat J. Paul Getty La Posta Vecchia in 1960 
had gekocht, kwam hij er tijdens de restauratiewerkzaam-
heden achter dat zich onder de fundamenten van het pand 
de restanten van een villa uit de Romeinse tijd bevonden. 
Er kwamen mozaïekvloeren vrij van onschatbare waarde, 
evenals grote delen van de oorspronkelijke marmeren 
muren, die erop duiden dat de villa voor een rijke familie 
als buitenhuis net buiten Rome aan zee was gebouwd. 
Sommige van deze antieke Romeinse vloeren zijn geïnte-
greerd in de nieuwe ruimtes. Ook de rest van het hotel is 
een groot museum. ‘Getty was gek op marmer en tijdens 
zijn leven legde hij een enorme collectie marmeren voor-
werpen aan,’ vertelt de huidige eigenaar Robert Sció. ‘Het 
blad van de marmeren tafel in de lobby is vervaardigd uit 
hetzelfde stuk als het blad dat in het Pantheon in Rome 
staat, de enige nog overgebleven Romeinse tempel van de 
stad. De wandtapijten dateren uit de middeleeuwen en zijn 
gemaakt in Brussel.’ Ook alle meubels en schilderijen die 
er in de negentien suites zijn te vinden, zijn door Getty zelf 
gekocht. lapostavecchia.com

Italië

L A  P O S TA  V E C C H I A
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Van een 
pittoresk 
kasteel in 

Frankrijk tot 
een modern 

designhuis in 
Londen: laat je 

inspireren.
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Het Milanese huis van architectenkoppel Federica Gambigliani en haar man  
Giovanni Maria Sacchi is niet alleen qua gebouw zelf een ode aan de geschiedenis,  

ook het interieur ademt een liefde voor zowel historische als moderne werken.  
De verzamelaars leven te midden van hun kunstverzameling.
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E E N  C O L L E C T I E 
H E R I N N E R I N G E N

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 198

LINKERPAGINA
De lange gang, met 
originele Palladiana 
Arlecchino-vloer, 
die het huis verdeelt 
in woonruimte en 
slaapgedeelte. 

LINKS
In de woonkamer 
hangt een 
textielwerk van 
Arjumand’s World.  

Fotografie Helenio Barbetta/Living Inside  |  Tekst en productie Federica Sala  |  Tekstbewerking Lisa Goudsmit

I N T E R I EU R
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epassioneerde verzamelaars die hun 
gevoel volgen: dat zijn Federica  
Gambigliani en haar man Giovanni Maria 
Sacchi, beiden architect en partner bij 
Studio Luini12. Ze dompelen zichzelf   

regelmatig onder in ambitieuze interieurprojecten, waarbij 
materiaalonderzoek – elementen die vaak uniek en geres-
taureerd zijn of  gemaakt door ambachtslieden – gepaard 
gaat met hedendaagse kunstwerken en design. Het stel 
heeft een opvallende stijl, waarbij ze bijvoorbeeld warme 
kleuren verbinden aan koudere materialen door verschil-
lende tonen en tinten te gebruiken. Waar je bij sommige 
architecten thuis het gevoel hebt een levend portfolio 
binnen te treden, is het huis van Federica en Giovanni 
een autobiografische, huiselijke omgeving: de persoonlijke 
verhalen, artistieke en architectonische familie-invloeden 
komen hier samen. En vooral de liefde voor verzamelen. 

G FAMILIEWERK
‘Ik begon van kunst te houden door mijn vader,’ vertelt 
Federica. ‘Hij was ook architect en ik herinner me dat hij 
– ironisch als hij was – toen ik zeventien was een oranje 
afvoerslang boven de open haard liet smelten. Eenmaal 
vervormd en zwartgeblakerd, legde hij hem op een ruw 
canvas dat scheurde door het hete plastic. Dat was zijn 
manier om me speels te vertellen over de abstracte kunste-
naar Burri en materiaal; hij wilde me duidelijk maken dat 
kunst is wat je ziet en voelt. Hij stond toentertijd achter 
de ideeën van Duchamp, later veranderde dat.’ Volgens 
Federica komt daar haar liefde vandaan voor alles waarin 
materiaal waarde heeft. Haar vader nam haar ook mee als 
hij kunstwerken uitkoos voor klanten: klassieke werken die 
goed samengaan met design. ‘Ik ging zoveel mogelijk met 
hem mee en genoot van het werk van onder anderen Giò 
Ponti, Pietro Chiesa en Gabriella Crespi, die mijn vader 
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LINKS
De woonkamer 
met decoratieve 
elementen en meubels 
gemaakt door 
Luini12: de koffietafel 
van gestapelde 
blokken beton en 
de muurinstallatie 
bestaande uit 
een zwart-wit 
streeppatroon en 
een klassiek beeldje 
van gips. De glazen 
vloerlamp is vintage.   

RECHTS
In de entree staat  
een ezel met daarop 
een schilderij van 
Daniele Morini, 
gekregen als 
huwelijkscadeau.  
De draaiende spiegel 
is ontworpen door 
Luini12.

I N T E R I EU R

11 - Interieur Gambigliati def_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   10211 - Interieur Gambigliati def_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   102 07-10-2021   11:3807-10-2021   11:38



11 - Interieur Gambigliati def_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   10311 - Interieur Gambigliati def_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   103 07-10-2021   11:3807-10-2021   11:38



10 4  |   NOV 2021   |   RESIDENCE

De betonnen eettafel is 
gemaakt door Luini12, de 
stoelen zijn van Gualtiero 
Gambigliani Zoccoli. 
Op de vloer links staat de 
Noce-lamp van Achille 
Castiglioni voor Flos. 
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stadsplein. Conserveren betekent voor de bewoners de 
originele bouwstijl bewaren én de renovaties die daarop 
volgden. Zo zijn de deuren tussen de ruimtes modern: 
sommige kun je omdraaien zodat er kleding- en boeken-
kasten onthuld worden.
Dat idee van transformeren komt terug als rode draad in 
hun werk, waarbij historische stukken worden vermaakt 
tot nieuwe producten, zodat het geheel moderner voelt. 
De art-decokroonluchter uit het begin van de twintigste 
eeuw, die het stel aanpaste door delen van een oudere 
kroonluchter erin te zetten, is een goed voorbeeld van hun 
ironische, spectaculaire smaak. Nog een voorbeeld: op het 
plafond is een grote schildering aangebracht lijkend op 
een paraplu, om wat zich eronder bevindt symbolisch te 
beschermen. 

GESCHILDERDE DECORATIES
Wanddecoratie is ook een liefde van het architectenkoppel, 
zowel qua werk als thuis: zie de horizontale strepen, het  

combineerde met schilderijen uit de zeventiende eeuw.’ 
Federica noemt ook haar broer Pietro als belangrijke in-
spiratiebron: hij verzamelt werk van bijvoorbeeld Boetti en 
moderne kunstenaars als Garutti, Ornaghi en Prestinari. 
‘De verhalen over deze kunstwerken doen me hen waarde-
ren. Ik denk dat dit ook mijn dochter Emilia aanspoorde 
kunstgeschiedenis te gaan studeren.’ 

IRONIE EN SPEKTAKEL
In de woning van Federica en Giovanni staat de waarde-
ring voor geschiedenis centraal: het Milanese huis uit het 
begin van de twintigste eeuw bleef  grotendeels intact, 
ondanks de gedeeltelijke bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De ruimtes rondom de trap bleven 
overeind, inclusief  de ongebruikelijke ronde ingangen 
van de appartementen. Andere onderdelen van het huis 
stammen uit de jaren veertig, zoals de harlekijn-marme-
ren vloeren en houten kozijnen die de ingang scheiden 
van de grote woonkamer met uitzicht op het historische 
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LINKERPAGINA
De metalen keuken, 
ontworpen door 
Luini12, en de 
grote industriële 
plafondlampen 
contrasteren met de 
warme kleuren van de 
gedecoreerde muren. 
Op het aanrecht een 
vaas van Carlo Moretti 
en de Krenit-schaal 
van Herbert Krenchel, 
verder ook zilverwerk 
van Lino Sabattini. De 
kraan is van Mamoli. 

LINKS
Details van de kleuren 
en muurdecoraties van 
Pictalab, ontworpen 
door bewoner en 
architect Federica 
Gambigliani Zoccoli. 
Erop zilverwerk van 
Lino Sabattini en aan de 
muur een vintage lamp.
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De strepen en vorm 
op het plafond zijn 
ontworpen door Federica 
Gambigliani voor Pictalab. 
De kroonluchter werd  
vermaakt door Luini12. 
Banken van Designers Guild 
en antieke stoelen, bekleed 
met stof  van Rubelli. 
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art-decolijstwerk, gordijnen in oosterse stijl en de stroken 
behang met kolommen uit de Korinthische orde die het bed in 
de grote slaapkamer omlijsten. Daarbij komt de kunstcollectie 
tot haar recht, met bijvoorbeeld werk van Mariano Fortuny, 
een sculptuur van Consagra en een bronzen, genummerd 
beeld van Rodin. Federica: ‘Het Rodin-museum in Parijs be-
zoeken we geregeld, om er gewoon even te zitten.’ Volgens het 
stel zit er vooralsnog geen limiet aan hun verzameldrang. ‘We 
verzamelen ook alledaagse objecten verwant aan werkplaatsen 
of  ambachtslieden, die voor ons een verrassende schoonheid 
bezitten. Denk aan werkhandschoenen of  klemmen waarmee 
gietstukken worden vastgehouden.’ In huis ook veel door 
Federica Gambigliani ontworpen producten van Pictalab, het 
interieurmerk gespecialiseerd in handbeschilderd behang. 
Toch nemen die decoratieve elementen niet de overhand, 
dankzij industriële designstukken: de betonnen eettafel, stalen 
meubels, moderne werken van glasvezel en hars en de vazen 
van Gaetano Pesce creëren een prettig contrast. De vele 
schilderijen aan de muren vertegenwoordigen hun kunstver-
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‘Ik begon van kunst  
te houden door  

mijn vader’

LINKS
Detail van het 
gordijn aan 
het plafond en 
plantenelementen, 
ontworpen 
door Federica 
Gambigliani Zoccoli 
voor Pictalab, in de 
kamer van een van 
de dochters.

ONDER
Bewoner en 
architect Federica 
Gambigliani 
Zoccoli bij een 
sculptuur van een 
kolom. Op de 
muur authentieke 
Indiase stof  
van Arjumand’s 
World.
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De grote slaapkamer, met op 
het bed een sprei van Alberto 
Levi Gallery. De nachtkastjes 
van geschilderd hout zijn 
gemaakt door Luini12, 
erop een lampje van Achille 
Castiglioni voor Flos. Op de 
muur een decoratieve rand 
met kolommen, ontworpen 
door Luini12 en gemaakt door 
Pictalab. 
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RECHTS
De koperen 
muurlamp is 
ontworpen door 
Luini12. Sculptuur 
van glasvezel, 
gemaakt voor een 
pop-up in Via 
Condotti in Rome.
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zameling. De liefde voor ijzer is al zichtbaar vanaf  de entree, met de 
grote tafel van gegoten aluminium en was van Andrea Salvetti voor 
Dilmos, die een olijfboomstam voorstelt. ‘We gebruiken deze ook vaak 
in projecten, een heel charmant ontwerp,’ aldus Federica. Summum 
is de compleet metalen keuken en de draaibare lijsten waarin spiegels, 
etsen en foto’s zitten. Het opnieuw vormgeven van de geschiedenis 
en dan de lijn doorzetten naar de toekomst, waarbij een verzameling 
elementen centraal staat, is wat dit architectenkoppel doet. luini12.com 
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LINKSBOVEN
De slaapkamer 
van een van de 
dochters heeft 
op de kasten een 
plantendecoratie, 
als eerbetoon aan 
het behang van 
Ananbô. De sprei 
is van Alberto Levi 
Gallery, de Eclisse-
lamp van Vico 
Magistretti voor 
Artemide.

RECHTSBOVEN
Detail van 
de decoratie, 
ontworpen 
door Federica 
Gambigliani Zoccoli 
gemaakt door 
Pictalab. Het dessin 
komt van een jurk 
uit de jaren zeventig 
van Roberta di 
Camerino, hier 
worden de vouwen 
in de zachte stof  
nagebootst. 

‘We verzamelen ook  
alledaagse objecten’
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1. Deze lamp heeft een retro uiterl ijk, l ijkend op de st ijl u it de jaren twint ig. 
Bracket Lamp Too Oblong van het merk No Smoking van Andrea Epifani,  
€ 855. artemest.com 2. Dit beeldje is onderdeel van een studie naar de ruiter. 
De patronen langs de zijkant zijn met een fresco-techniek ingezet. Guerriero 
Black Sculpture, € 545. bottegadelmonaco.it 3. Deze st ijlvol le, opvouwbare 
stoel van Etro Home is geïnspireerd door een nomadische levensst ijl , € 19.790. 
etro.com 4. Het vloerk leed van Japans zijde, geknoopt met een Tibetaanse 
techniek in graf ische patronen, ademt luxe en vakmanschap, € 13.000.  
dsvcarpets.com 5. Verfk leuren: Farrow & Bal l Modern Emulsion in k leur  
Incarnadine No.248, € 98 voor 2 ,5 l iter. Farrow & Bal l Archive Col lect ion, 
Modern Emulsion in k leur Orangery No.70, € 98 voor 2 ,5 l iter. Farrow & Bal l 
New Col lect ion, Modern Emulsion in k leur Cal ifornia Faded Terracotta, € 98 
voor 2 ,5 l iter. farrow-bal l .com 6. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Chuma  
Maweni maakt pracht ige keramische werken, zoals deze zwarte totem.  
Te gebruiken als tafel of a ls kunstzinnig object, € 6.500. southerngui ld.co.za 
7. Dit decorat ieve tapijt kan zowel de grond als de wand sieren, € 345. 
studiovariously.com 8. Een bord dat de zonsondergang verbeeldt, zorgt 
voor een warme sfeer t ijdens het eten, € 60. vitonesta.com

Samenstelling  Sterre Casteelen 

WA R M  A L S  D E  Z O N

8.

1.

2 . 3.

4.

6.

7.

SHOPPI NG 
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In de zitkamer achter in het huis staat  
een mix van vintage en modern design.  
De narcisvormige spiegellampen 
zijn van Pietro Russo, net als de 
hanglamp geïnspireerd door de eerste 
ruimtesatellieten. Nathalie Assi ontdekte 
Guglielmo Poletti, die de salontafel 
ontwierp, bij zijn afstudeerexpositie. 
De blauwe aluminium stoel van SOFT 
BAROQUE werd ontworpen voor het 
London Design Festival, het roze kunstwerk 
op de schouw is van Jesper Skov Madsen. 
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D E C O R 
VO O R 

D E S I G N

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 198

Fotografie Rachael Smith/Living Inside  |  Tekst Serena Fokschaner  |  Tekstbewerking Lisa Goudsmit

Dit negentiende-eeuwse huis van galeriehouder 
Nathalie Assi in Londen staat vol modern design, 

toch is het geen statisch museum: er wordt door het 
gezin écht in geleefd. Een organische samensmelting 

van modern ontwerp en een klassieke omgeving.
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‘Deze stukken 
hebben een 
vriendelijke en 
toch duidelijke 
aanwezigheid 
in huis,’ zegt 
Nathalie over de 
krukken en het 
bureau van hout 
en gerecycled 
plastic van 
Jerszy Seymour. 
Het kunstwerk 
erboven is 
van Eduardo 
Guelfenbein. 
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BOVEN
De ontvangstruimten 
op de begane grond 
werden opengebroken 
om flexibele ruimtes 
te creëren die zowel 
als galerie- als 
als familiekamer 
fungeren. Het 
wandkleed is van 
Soojin Kang, de 
Piuma-tafel van 
esdoorn en ijzer is 
gemaakt in opdracht 
van Pietro Russo.  
Het Sycamore Tonus-
krukje links is van 
Aldo Bakker. Het 
hoekige krukje rechts, 
gemaakt van geprint 
metaal op hout,  
van Edhv. De vintage 
bank is van Leif  
Hansen.

n de lichte zitkamer van haar huis in West-Londen 
wijst Nathalie Assi naar de narcisvormige  
spiegellampen van Pietro Russo, die als gigantische 
broches fonkelen in de ochtendzon. Boven de 
golvende bank hangt een ivoorkleurig geweven 

wandtapijt van Soojin Kang, de salontafel van Guglielmo 
Poletti is gemaakt van messing en acryl. Geen van deze 
opvallende objecten zou misstaan in een designmuseum. 
Maar in het statige, negentiende-eeuwse huis van Nathalie 
lijken ze zich compleet op hun gemak te voelen samen 
met de andere meubels en bezittingen, alsof  het oude 
vrienden zijn.  

ZAADJE GEPLANT
‘Design maakt deel uit van ons leven,’ zegt Assi terwijl ze 
een glas water inschenkt uit een kan van een andere favo-
riete maker: Jochen Holz. ‘Alles wordt gebruikt. We zitten 
op de stoelen, serveren ons diner op het keramiekwerk, de 
kinderen maken hun huiswerk aan de salontafel.’ Toch is 

I het pand met gestuukte gevel, dat de Frans-Libanese 
deelt met haar man en drie kinderen, geen alledaags 
huis. Het doet namelijk ook dienst als showroom voor 
haar galerie SEEDS, die ze in 2016 oprichtte om ‘de 
kloof  te overbruggen’ tussen kopers en hedendaagse 
makers. ‘Een deel van dit werk is nogal experimenteel, 
maar wanneer klanten het in een huiselijke omgeving 
zien, voelt het veel toegankelijker.’ 
In 2014, tijdens het renoveren van dit huis, werd bij 
Assi het zaadje geplant om haar galerie te starten. 
Toentertijd werkte ze nog in de financiële wereld; 
het eigen maken van dit pand met vijf  verdiepingen 
wakkerde een ander idee aan. ‘Ik zag dit huis altijd 
voor me als een rustige, prettige omgeving voor zowel 
ons werk als gezin,’ zegt Assi, die samenwerkte met 
architect Carole Asfour-Lin om het interieur opnieuw 
te ontwerpen. ‘De laatste eigenaren woonden hier al 
veertig jaar, dus er was wel werk aan de winkel, maar 
we wilden de ingrepen minimaal houden.’

I N T E R I EU R
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Op de begane grond, aan de 
achterkant van het huis, bevindt 
zich achter schuifdeuren de 
zitkamer, die ook dienstdoet 
als SEEDS-showroom. 
Hier weer de narcisvormige 
spiegellampen en hanglamp 
van Pietro Russo, salontafel  
van Guglielmo Poletti en  
de blauwe aluminium stoel  
van SOFT BAROQUE.
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Toen Nathali Assi bezig was met het 
inrichten van haar eigen huis in Londen, 
merkte ze dat er behoefte was aan een 
galerie gespecialiseerd in opkomende 
ontwerpers en makers van over de hele 
wereld. De bank is een vintage exemplaar 
van Illum Wikkelsø, het Poudré-vloerkleed 
is van Atelier Février en het donkere Mass-
design aan de muur van Odd Matter.

Toen Nathalie Assi bezig 
was met het inrichten 
van haar eigen huis in 
Londen, merkte ze dat 
er behoefte was aan een 
galerie gespecialiseerd in 
opkomende ontwerpers en 
makers van over de hele 
wereld. De bank is een 
vintage exemplaar van Illum 
Wikkelsø, het Poudre-
vloerkleed is van Atelier 
Février en het donkere 
Mass-design aan de muur 
van Odd Matter.
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In de nieuwe aanbouw aan de 
achterkant van het huis is de 
eetkamer. Hier staat de eettafel 
uit twee delen, een ontwerp van 
Martino Gamper with Friends 
voor een SEEDS-expo in 2016. 
De 100 Degrees-stoelen van 
Tiago Almeida zijn ontworpen 
om ergonomisch comfortabel  
te zijn. Ze complementeren  
de vintage Pierre Jeanneret- 
stoelen, hanglamp van Franz 
West en sculpturale kaarsen van 
Lex Pott.
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De begane grond, met zicht 
op de keuken. ‘We wilden 
zo min mogelijk veranderen 
hier,’ zegt Assi over deze 
verdieping, waar schuifdeuren 
open kunnen zodat de strakke 
keuken zichtbaar wordt, met 
kasten van Modulnova.
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Bij binnenkomst in dit 
negentiende-eeuwse 
huis in Londen is 
meteen deze koperen 
gaasbank te zien, 
gemaakt door de 
Rotterdamse studio 
Odd Matter in 
opdracht van Nathalie 
Assi. Erboven een 
sculpturale spiegel 
van de Eindhovense 
designstudio  
OS & OOS.
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BOVEN
Doorkijkje vanuit de 
slaapkamer naar de 
kleedkamer, waarbij 
de dubbele deuren 
het lichte gevoel van 
de grote slaapkamer 
versterken. Opvallend 
hierin is het Tufty-tapijt 
van Laureline Galliot. 
Aan weerszijden van de 
deuren lijken sculpturen 
te hangen, maar dit zijn 
lampen van Marc Dibeh, 
op krukken van François 
Dumas, gemaakt in 
opdracht van SEEDS. 

‘De laatste eigenaren woonden hier 
al veertig jaar, dus er was wel 

werk aan de winkel’

EMOTIONELE BAND
Aan de achterkant van het huis bevindt zich nu een  
nieuwe glazen aanbouw, met daarin een eetkamer en kan-
toor. Dankzij schuifdeuren in de woonkamers kunnen de 
ruimtes flexibel worden ingedeeld, vertelt Assi: ‘Ik kan de 
zitkamer afsluiten en dan wordt het een galerie. ’s Middags, 
als de kinderen terug zijn, maak ik de deuren weer open. 
Deze transformatie vindt elke dag opnieuw plaats.’ De 
basis van de ruimtes is ingetogen: de muren zijn geverfd 
in Parma-grijs en zachtroze, terwijl effen fluweel en eiken 
vloeren bijdragen aan het complete plaatje. ‘Ik wilde niet 
dat de stoffen of  kleuren de aandacht van de objecten af  
zouden leiden.’ Toen Assi het huis aan het inrichten was, 
kwamen ondertussen de ideeën achter SEEDS samen. 
‘Terwijl ik kunstbeurzen en afstudeershows bezocht, 
realiseerde ik me dat ik het huis wilde vullen met voor-

werpen die een betekenis in zich dragen. Er is 
zoveel creativiteit die wacht om gesponsord te 
worden,’ zegt ze met haar bescheiden Franse 
stem. Het eerste object dat ze aanschafte, was 
de Sycamore Tonus, de bekende kruk van de 
Nederlandse ontwerper Aldo Bakker. Daarna 
kon ze niet meer stoppen en gaf  ze de op-
dracht om lampen, meubels en keramiekwerk 
te laten maken voor klanten en zichzelf. ‘Het 
leren over de ideeën en technieken van een 
maker zorgt ervoor dat je een emotionele 
band krijgt met zo’n object, die je niet kunt 
hebben met een massaproduct.’

Assi geniet van het ambachtelijke proces van 
alledaagse materialen omzetten in geweldige 
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In de grote 
slaapkamer staan 
ook hedendaagse 
ontwerpen: het 
nachtkastje en de 
lamp, gemaakt van 
gerecycled plastic, 
zijn ontwerpen van 
James Shaw.
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De kastenkamer 
grenzend aan de 
slaapkamer met het 
kleurrijke Tufty-
tapijt van Laureline 
Galliot, gebaseerd 
op iPad-tekeningen.
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LINKS
De badkamer bij de 
grote slaapkamer 
is ontworpen als 
een rustgevende 
ruimte: Assi koos 
voor het Antonio 
Lupi-bad vanwege 
de sculpturale 
schoonheid. 

RECHTS
Aan de achterkant 
van het huis is 
een voormalige 
muziekkamer, 
nu een prettig 
gastenverblijf. 
Het tapijt van 
Zanellato/Bortotto 
voor CC-Tapis is 
geïnspireerd op 
grachtentrappen bij 
het eiland Giudecca 
in Venetië. De 
Utrecht-fauteuil is 
een ontwerp van 
Gerrit Rietveld, het 
bijzettafeltje van 
geprint metaal op 
hout is van Edhv, 
in opdracht van 
SEEDS. 
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LINKS 
Dit negentiende-
eeuwse huis 
is voorzichtig 
gerenoveerd en 
dient nu als prachtig 
decor voor moderne 
designstukken, zoals 
het Pagoda-tafeltje 
tegen de muur van 
Pietro Russo en de 
Gradient Mirror van 
Kim Thomé. 

BOVEN
De studeerkamer 
bevindt zich in de 
glazen uitbouw 
aan de achterkant 

‘Alles heeft een 
verleden, een 

verhaal’

van het huis. 
Het bureau van 
geverfd marmer 
werd in opdracht 
van Assi gemaakt 
door Silo Studio. 
Het kleine krukje 
op de voorgrond 
met geweven 
effect is gemaakt 
van gerecycled 
plastic door James 
Shaw, die ook 
de bureaustoel 
met rubber 
bekleedde. De 
zwarte aluminium 
stoel is van Jerszy 
Seymour. 

stukken. De lage ‘huiswerk’-tafel van François Dumas 
werd geïnspireerd op 200 meter aluminium dat werd  
opgepikt bij een bouwmarkt. ‘Dit leidde tot een collectie 
spiegels en andere ontwerpen.’ Duurzaamheid is de sleutel 
tot alle SEEDS-projecten, maar, zo stelt ze: ‘Het gaat  
niet om het afvinken van vakjes, alles moet mooi zijn,’  
terwijl ze wijst naar de pastelkleurige handgrepen van 
James Shaw, gemaakt van gerecycled plastic. Het zijn 
vernieuwende, inspirerende objecten die geweldig afsteken 
tegen de Mid-century-objecten verspreid over het huis,  
de Jeanneret-stoelen of  Hansen-bank. ‘Alles heeft een  
verleden, een verhaal,’ analyseert Assi. ‘Ik heb het gevoel 
dat het gemeenschappelijke idee van wat luxe is aan 
het veranderen is. We zijn op zoek naar dingen die ons 
aanzetten tot nadenken – en dromen.’ In een jaar dat 
ons allemaal ertoe heeft aangezet om onze waarden in 
twijfel te trekken, is dat zeker een belangrijke boodschap. 
seedslondon.com
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1 . De Amsterdamse productontwerper en binnenhuisarchitect Arno Hoogland 
combineert moderne technieken met tradit ioneel vakmanschap. Dit blauwe,  
houten object geeft een soort opt ische i l lusie, prijs op aanvraag. arnohoogland.com 
2. Deze gele tegel met rel iëf is prakt isch en decorat ief tegel ijkert ijd, prijs op  
aanvraag. estrof lessoceramico.it 3. Een moderne kroonluchter die dankzij het 
perkamentpapier zacht l icht schijnt. Bamboo R ing Chandel ier van Antonio Ciul l i , 
€ 9.225. artemest.com 4. De zachte pastelk leuren geven dit graf ische tapijt een fr is 
u iterl ijk. De vormgeving is aan te passen aan je eigen st ijl en smaak. Bi lbao Rug 
Ambiance Col lect ion, € 4.150. atel iertapisrouge.com 5. Verfk leuren: Flexa Strak op 
de Muur Muurverf Mat in midden aubergine, € 37 voor 2 ,5 l iter. Flexa Strak op de 
Muur Muurverf Mat in The Salon 8, € 37 voor 2 ,5 l iter. Flexa Creat ions Muurverf  
Extra Mat in zachtblauw, € 47 voor 2 ,5 l iter. f lexa.nl 6. Dankzij het ogenschijnl ijk 
simpele design en l ichte hout heeft deze kruk een lucht ig u iterl ijk. Cacao L-SG-80 
bar stool, € 385. chairsandmore.it 7. Stel lar Works en Luca Nichetto werkten samen 
aan dit opval lende lampje. Space Invaders Dhala Table Lamp, prijs op aanvraag. 
stel larworks.com 8. Geen zin in saaie, witte stekkerdozen? Deze van Gert Wessels 
is een vrol ijk a lternat ief, € 180. gertwessels.nl  
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De trappen naar 
de velden achter 
het kasteel in de 
namiddagzon, 
zorgend voor een 
pittoresk beeld.
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M O O I  L E V E N  I N 
E E N  S T I L L E V E N 

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 198

Productie Martina Hunglinger  |  Fotografie Mads Mogensen  |  Tekstbewerking Lisa Goudsmit

Claire Basler Beauvoir schildert haar eigen wereld, vol sprookjesachtige 
bloemen. Daarnaast creëert ze ook haar eigen leefomgeving op een  

even betoverende manier. Samen met partner Pierre woont ze in een 
ongelofelijk kasteel in de Franse Auvergne.

De bewoners 
delen een simpele 
maaltijd in hun 
tuin, vergezeld 
door labradors 
Prune en Zaza.
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LINKS
De eetkamer is 
sprookjesachtig 
dankzij hoge 
vazen gevuld 
met pioenrozen, 
hortensia’s en lelies. 
Houten panelen 
zijn grijs met groen 
geschilderd. De tafel 
is ontworpen door 
Claire Basler en 
gemaakt door haar 
partner Pierre. 

RECHTS
Het kasteel, badend 
in zonlicht. Dankzij 
de 33 hectare land 
kan Claire Basler 
genoeg wandelen en 
meteen bloemen 
en planten plukken 
ter inspiratie.

erwijl er klassieke muziek klinkt, bewegen Claire Baslers 
armen met de elegantie van een balletdanser als ze 
zich uitstrekt om de buitenste randen van het doek te 
bereiken. Zodra Claire begint te schilderen, heeft ze het 
voltooide schilderij al in haar hoofd: ze schildert afgaand 

op haar eigen geheugen. ‘Hoe sneller ik werk, hoe levendiger de 
schilderijen worden,’ vertelt ze. In de afgelopen dertig jaar werden 
haar vloeiende, sensuele weergaven van bloemen internationaal 
geliefd, maar het pad daarnaartoe was niet altijd gemakkelijk.

LICHT EN SPROOKJESACHTIG
Als student aan de École des Beaux Arts bracht Basler uren door 
in het Louvre om de klassieke meesterwerken van de Europese 
schilderkunst te bestuderen. Vooral de 18e eeuw inspireerde haar. 
In tegenstelling tot de abstracte en conceptuele kunst die populair 
was in de jaren tachtig van de twintigste eeuw waren Baslers  

T figuratieve, gestileerde schilderijen een ris-
kante keuze – maar wel een die zijn vruchten 
afwierp. Haar ongelofelijke vermogen om 
rottende bloemen, fragiele bloembladeren, 
een wilde stengel die buigt in de wind of  de 
kracht van een boom vast te leggen onder-
scheidt haar als een meesterlijk schilder van 
de natuur. Haar toetsen zijn even licht en 
sprookjesachtig als Baslers leefomgeving.
Haar nieuwste huis is Château de Beauvoir in 
Échassières, in de Auvergne. Net zoals haar 
creativiteit is ook haar energie grenzeloos:  
het kasteel is de derde renovatie in slechts  
vier jaar voor Claire en partner Pierre. Klein  
is het ook niet, met veertig kamers en zo’n 
33 hectare grond.
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Takken en bladeren 
omlijsten de ingang 
naar de eetkamer, 
erachter de hal naar 
de keuken.
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Op de schouw staan 
stukken van een klein 
terracotta dorp die 
Claire Baslers dochter 
maakte toen ze jonger 
was. Berkenstammen 
geven diepte aan 
de door Basler zelf  
beschilderde muren.
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Baslers beschilderingen 
en haar gebruik van 
bladeren geven het huis 
een theatrale uitstraling, 
terwijl haar keuze voor 
vaak neutrale meubels de 
ruimtes leefbaar maakt.
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De houtblokken 
worden bewaard in 
hoge metalen tafels, 
ontworpen door een 
ander lid van Baslers 
artistieke familie, 
namelijk haar broer 
Jérôme. 

I N T E R I EU R
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Zelfs de keuken 
heeft een theatrale 
uitstraling met 
de zwartgeverfde 
fornuizen, 
contrasterend met 
saliegroene muren 
en een schilderij 
van Claire Basler. 
De verlichting is 
gemaakt van dunne 
metalen platen en 
led-verlichting, 
ontworpen en 
gemaakt door de 
bewoners zelf.

METEEN ENTHOUSIAST
‘Eigenlijk zochten we online naar kleinere huizen, maar 
toen ik dit zag, belde ik Pierre. In plaats van mijn enthousi- 
asme te temperen, leek hij nog enthousiaster,’ aldus Basler.  
‘Het gevoel was meteen goed, we keken elkaar aan en  
besloten het te doen.’ Omdat het stel zo goed samenwerkt, 
lukte het om binnen slechts tien maanden tijd het kasteel 
klaar te maken voor hun intrek. ‘We vullen elkaar perfect 
aan,’ erkent Pierre. ‘Claire heeft enorm veel verstand van 
decoreren, design en stijl én heeft een beetje technische 
kennis. Mijn begrip van design is minder dan dat van haar, 
maar gelukkig heb ik het technische en praktische inzicht, 
waardoor haar visie succesvol kan worden uitgevoerd.’ De 
verbouwing zelf  was niet te rigoureus. ‘We hebben de ori-
ginele kleuren van de muren en deuren zo gelaten, evenals 
het prachtige patina. Waar we zagen dat er veranderingen 

waren aangebracht door de vorige eigenaren voelden we 
de vrijheid om daaroverheen te schilderen,’ zegt Claire.

THEATRALE SFEER
Het voorheen verlaten pand is zodoende omgetoverd  
tot een sprookjesachtige fantasie met gedetailleerd  
geschilderde bloemen die dansen over de enorme  
muren. Hoge, elegante vazen   gevuld met bloemen en  
berkentakken dragen bij aan de theatrale sfeer. Het is  
gemakkelijk, misschien wel te gemakkelijk, voor anderen 
om verliefd te worden op Baslers creatieve visie en in  
haar wereld te willen wonen. Ze vertelt hoe het ging  
toen ze een van hun vorige huizen verkochten aan een  
stel dat er helemaal door betoverd was: ‘Toen wij eruit 
trokken en zij de lege kamers zagen, waren ze zo in shock 
dat ze de plek weer verkochten.’

‘We hebben de originele 
kleuren van de muren en 

deuren zo gelaten’

I N T E R I EU R
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Baslers broer, ook 
kunstenaar, maakte 
ook de mobiel aan 
het plafond. Boven 
de schouw een foto 
van Yann Monel.

I N T E R I EU R
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Een grote, witte lamp 
trekt de aandacht in de 
slaapkamerhoek. Het 
bedhoofd en frame zijn 
bekleed met grijze stof  
van Society, passend 
bij de grijze muren 
met paarse bloemen. 
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In de hal is de 
kapstok zichtbaar 
via een spiegel 
gevonden op een 
rommelmarkt. 
Aan de muur een 
collectie klokken.

I N T E R I EU R

14 4  |   NOV 2021   |   RESIDENCE

11 - Interieur - Claire Basler2_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   14411 - Interieur - Claire Basler2_LT_AD_CM_LD LG_CORR.indd   144 07-10-2021   11:4307-10-2021   11:43



In de badkamer 
liggen klassieke 
zwarte en witte 
tegels, erop een 
oude badkuip. 
De onregelmatig 
gevormde muren 
zijn wit gehouden. 
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LINKS
Claire Basler  
in haar atelier in 
de voormalige 
orangerie, waar zelfs 
op grijze dagen veel 
licht is.

BOVEN
Schilderijen staan 
er tegen de muur, 
terwijl bloemen en 
takken zorgen voor 
inspiratie.  

BLOEMENWEELDE
Baslers creativiteit is doordrenkt met vreugde, maar vooral 
gebaseerd op een geweldig oog. Zelfs als je de bloemen 
weghaalt zou die visie voor een ander moeilijk te realiseren 
zijn, omdat het niet alleen om een   stijl gaat, maar om een   
manier van leven – en een manier om het leven te zien. Zo 
geeft ze eetkamerstoelen, gekocht voor slechts twee euro, 
een nieuw leven in een kamer die theatraal is gedecoreerd 
met kunst. Lampen van Ikea staan   vrolijk naast exempla-
ren van Artemide. En hoewel de bloemversieringen er  
groots uitzien, zijn ze meestal gemaakt van lokale planten 
en onkruid, kunstig gecombineerd met pioenrozen,  
hortensia’s en lelies van de bloemist.

De blijvende manier waarop Basler nu hier haar omgeving vorm heeft 
gegeven, suggereert dat ze misschien wel zelf  wortel heeft geschoten.  
‘In eerdere huizen heb ik op verwijderbare doeken geschilderd en nooit op 
muren, omdat ik altijd dacht dat we zouden verhuizen.’ Ze heeft ook haar 
perfecte werkruimte gevonden in de oude, lichte orangerie die nu haar  
atelier is. ‘Deze staat los van het gebouw, en die onafhankelijkheid heeft 
mijn werkwijze veranderd. Het betekent dat ik nu daadwerkelijk naar mijn 
werkplek toe moet gaan, dat maakt dat ik geconcentreerder en meer ge-
disciplineerd ben. Pierre en ik nemen onze honden en een houten karretje 
mee op lange wandelingen door de velden om bloemen en planten te ver-
zamelen die mijn schilderijen inspireren.’ Deze zijn ook verweven met haar 
dagelijkse leven: in dit bloemenkasteel zijn passie voor werk en leven één. 
clairebasler.com

‘Hoe sneller ik werk, hoe 
levendiger de schilderijen 

worden’
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1. Deze vaas heet Échasse, oftewel stelten in het Frans, omdat hij op pootjes 
staat. Zo worden bloemen op een voetstuk geplaatst. Échasse Vase Series  
clear glass, € 170. menuspace.com 2. Matteo Zorzenoni is een veelbelovende 
Ital iaanse keramiekontwerper die veel experimenteert met materia len, zoals bij 
deze zwarte vaas. Interl inea Tal l Black Checker Vase, € 1.190. nasonmorett i.com 
3. De nerven van een blad zijn pracht ig van dichtbij, d it fotograf ische behang 
legt dat mooi bloot. Ciel i verdi, € 245 per m2. abitadeco.com 4. Deze mini- 
mal ist ische bank, eigenl ijk ontworpen voor een museum, bevat stof gemaakt  
in samenwerk ing met een col lect ief voor bl inde en slechtziende mensen.  
Vent Bench, € 959. skagerak.dk 5. Verfk leuren: Modern Emulsion in k leur  
Salon Drab No.290, € 98 voor 2 ,5 l iter. farrow-bal l .com. Cover Story plast ic 
free paint, interior paint in k leur Jack 029, € 79 voor 3,6 l iter. Cover Story  
plast ic free paint, interior paint in k leur Marja-Li isa 013, € 79 voor 3,6 l iter. 
coverstorypaint.com 6. Dit kussen is geheel handgemaakt, van rits tot vul l ing. 
Zowel de k leur als het patroon is t ijd loos, € 220. ctssalott i.com 7. Dit houten 
stuk van ontwerper Chris Lehrecke, gebaseerd op de vorm van een kussen, is 
gesneden uit een massief stuk eikenhout, € 3.800. chrislehrecke.com 8. Met deze 
gieter geef je planten st ijlvol water, € 95. ferml iving.com

Samenstelling  Sterre Casteelen 
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Een gevoel voor kunst en kleur stroomt door Max Tomasinelli’s aderen.  
De Italiaanse fotograaf, kunstenaar en kunstverzamelaar uit Turijn groeide op 

in dit huis uit de jaren zestig en kwam in 2020 terug naar zijn roots.
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M E T 
F O T O G R A F I S C H 

O O G

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 198

LINKS
De bosgroen 
geschilderde 
woonkamer vroeg 
om kunstwerken 
rond het thema 
natuur. Aan de 
muur een tweeluik 
van koperen platen 
met de maan 
erin gegraveerd: 
Crepuscolo (2019) van 
Marco De Sanctis. 
Op het vintage 
dressoir staat een 
Yoruba-masker uit 
Nigeria. Leeslamp 
Alega links is van 
Vico Magistretti 
voor Vistosi.

RECHTS
De smaragdgroene 
Larson-bank van 
Felis past goed bij 
de groene muur. Op 
het Marokkaanse 
Beni Ouarain-tapijt 
staat een vintage 
glazen tafel van 
Marco Zanuso voor 
Zanotta. De stoel 
is de H-269 van 
Jindrich Halabala, 
een ontwerp uit de 
jaren dertig. Alle 
kleuren op de muren 
in het huis komen 
uit de Ressource-
collectie van Rezina.

Productie Martina Hunglinger  |  Fotografie Mads Mogensen  |  Tekstbewerking Lisa Goudsmit
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In de eetkamer staan een houten 
tafel, stoelen en een dressoir van 
Teonesto Deabate. Het eivormige 
kunstwerk op tafel is van Jiri Kolar, 
op de muur Materia dispersa van 
Antoni Tapies. Op het dressoir een 
houten sculptuur van David Nash 
en Nuage van Max Tomasinelli.
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Zicht op de keuken 
via een open ruimte 
in de muur. Op de 
linker muur is het 
bovenste kunstwerk 
van Richard Smith 
en het onderste van 
Fabrizio Plessi.
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Het behang werd van de muren 
in de keuken gehaald, waarna 
het patina een interessant decor 
vormde voor de moderne keuken 
met een marmerachtig werkblad 
en de sculpturale Big Bang-lamp 
van Foscarini, contrasterend met de 
barokke spiegel waarachter ooit een 
deur zat. De groene LIX-krukken 
werden gekocht bij SKLUM. 
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ax Tomasinelli woonde in zijn jeugd 
23 jaar lang in dit huis, dat inmiddels  
is gerenoveerd en opnieuw ingedeeld 
om zo de ideale woning te worden 
voor hem, zijn partner Sara en hun 

zoontje. Alhoewel het veranderd is, roept het huis nog 
steeds herinneringen op. Vooral aan zijn vader, een tand-
arts die ook kunst uit de 20e en 21e eeuw verzamelde en 
importeerde. Zowel gerenommeerde als onbekendere 
kunstenaars kwamen langs om kunst te brengen, te praten 
over filosofie en vaak ook te eten. Zo kwamen Tomasinelli 
en zijn drie broers en zussen in contact met de kunst- 
wereld. ‘Alhoewel we het ons toen niet bewust waren, 
heeft het ons diep gevormd,’ stelt hij.

RUIMTE VOOR KUNST
Tomasinelli koos voor de fotografie en dankzij zijn 
vaders netwerk kon hij als snel kunstwerken vastleggen. 
Ook hielp Tomasinelli senior hem met het starten van een  
fotografiestudio, waardoor zijn artistieke carrière een 

M vlucht nam. Later ontmoette hij in New York veel  
kunstenaars met wie hij een band opbouwde en die hem 
aanmoedigden zelf  meer kunst te maken. Zijn foto’s ruilde 
hij met werk van anderen, waardoor zijn kunstcollectie 
gestaag groeide. Dat vroeg ook om een groter huis. Toen 
Tomasinelli de kans kreeg zijn ouders’ huis over te nemen, 
zag hij de potentie om er zowel een woonhuis als een 
studio te vestigen én een ruimte om zijn collectie op te 
stellen. Toen hij hier opgroeide, waren de muren immers 
ook bijna compleet bedekt geweest met kunst. 
Toen hij zelf  eigenaar werd van dit huis koos hij een  
iets andere indeling: de voormalige kleine keuken werd 
Tomasinelli’s atelier, de eetkamer is nu een grote keuken. 
Door een deel van de muur weg te halen, is er een visuele 
doorstroming tussen de keuken, woonkamer, entree en 
een van de balkons. Het behang werd van de keukenmuren 
gehaald, wat een patina blootlegde dat dient als decor voor 
het verder moderne keukenontwerp, met marmeren blad 
en een barokke spiegel. ‘We wilden muren zonder kasten, 
zodat de keuken en woonkamer in elkaar overlopen.’  
De keuken is nu het hart van het huis. 
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BOVEN LINKS
Fotograaf, kunstenaar 
en kunstverzamelaar 
Max Tomasinelli 
en zijn partner 
Sara – die gebreide 
tassen maakt – in 
de doorgebroken 
muuropening. 

BOVEN RECHTS
Het koppel heeft een 
eclectische smaak. De 
tinnen vaas, spiegel 
en het porselein zijn 
familiestukken.

I N T E R I EU R
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De eetkamer met 
eethoek en lamp van 
Teonesto Deabate. 
Het kunstwerk 
rechts op de gele 
muur is van Milan 
Knizak.
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Door de muur 
tussen de hal  
en de keuken  
te verwijderen 
en de opening te 
vergroten, komt  
er nu meer licht 
binnen en is er zicht 
op het balkon en 
de natuur buiten. 
De vintage Marco 
Zanuso-stoel kleurt 
goed bij de muren.  
Het kunstwerk 
daarop is Vertice van 
Piero Dorazio.
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GEHEIME RUIMTE
Tomasinelli deed veel kleurenonderzoek, met als resultaat 
dat het thuisatelier wit is gehouden, terwijl andere kamers 
juist in sterke, levendige kleuren zijn geschilderd. ‘Voor mij 
staat kleur voor vreugde, ik geniet enorm van alle kleuren 
die als achtergrond dienen voor de kunst.’ Dat plaatsen 
van de vele kunstwerken was nog een uitdaging, uiteinde-
lijk was de oplossing om de collectie thematisch te groepe-
ren. ‘De donkergroene woonkamer vroeg bijvoorbeeld  
om kunst gerelateerd aan de natuur.’ Zo staan hier twee 
grote koperplaten die de maan representeren, terwijl een 
ander werk staat voor de aarde en een conceptueel werk 
met gebladerte bedrukt op betonnen panelen lijkt op blad-
groei. Ook staan er sculpturen van hout en bijenwas. 
In de woonkamer met aangrenzende eetkamer en keuken 

staan de zelf  aangeschafte moderne 
kunstwerken, terwijl in de slaapkamer en 
het kantoor werk gekocht door zijn vader 
te zien is. Dat kantoor is te bereiken via 
een semi-verdekte deur in de blauwe gang. 
De deurpost is als een lijst, op de deur zat 
eerst een kunstwerk en nu een zelfgemaak-
te foto. Dit was zijn vaders privéruimte, in 
zijn afwezigheid was de deur op slot. Dit 
wekte altijd de nieuwsgierigheid op van 
kleine Max, want waarschijnlijk bewaarde 
zijn vader hier kunst die hij niet geschikt 
achtte voor de kinderen. De ooit witte 
muren zijn nu warmrood, de achtermuur is 
van vloer tot plafond bedekt met kunst.
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LINKS
In de blauw geschilderde hal 
ligt een originele marmeren 
vloer. De barokke deuren, 
een cadeau van Max 
Tomasinelli’s oma aan zijn 
ouders, zijn ook geschilderd. 
Op de muur hangt het 
kunstwerk Black-G van Hans 
Hartung in een lijst uit de 
zeventiende eeuw. Op het 
glazen jarentachtigmeubel 
van Gallotti & Radice staan 
onderin, van links naar  
rechts, werken van Arman, 
Andrea Casalegno Marro en  
Günther Uecker. 

RECHTS
Het voormalige kantoor van 
Max’ vader. De lectuurbak 
rechts is van Giotto Stoppino 
voor Kartell, op het antieke 
bureau een jarenzestiglamp 
van Lupela. De Mid-century-
stoel is van Charles en Ray 
Eames voor ICF. Aan de 
muur veel kunst, waaronder 
het portret van een vrouw 
door Natalia LL, een foto 
van Henri Cartier-Bresson 
direct achter de stoel en 
rechtsonder een werk van 
Daniel Spoerri. 

‘Voor mij staat kleur voor vreugde, ik 
geniet enorm van alle kleuren die als 

achtergrond dienen voor de kunst’
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LINKS
De muren in 
de slaapkamer 
kregen een zachte 
mauve-tint, net 
als de vintage 
Aksel Bender 
Madsen-stoel voor 
Bovenkamp uit 
de jaren zestig. 
Erboven Kunsthalle 
Bern van Christo, 
ernaast een antieke 
houten sculptuur. 
De Vol-lamp is van 
Vibia. 

RECHTS
In de gerenoveerde 
badkamer – die 
een poederachtige 
terracottakleur kreeg 
– hangen Globall-
muur-lampen van 
Flos. Het bovenste 
kunstwerk is van 
Luigi Mainolfi, 
ernaast werk van 
Santo Cinalli. De 
wasbak is Sink 
Nice 55 van San 
Marciano, de zwarte 
kranen zijn Paffoni 
Light GR.

I N T E R I EU R
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De donkere, nachtblauwe gang fungeert als ruggengraat 
van het huis, die versmelt met de bosgroene kleur van  
de woonkamer. Deze wordt geflankeerd door twee bad-
kamers, de grote slaapkamer en twee gastenkamers. Een 
daarvan is geverfd in vrolijk, warm oker en de babykamer 
geworden, terwijl de zachte mauvekleurige slaapkamer 
uitnodigt tot een goede nachtrust. De grote badkamer is 
volledig gerenoveerd. Delen van de muren zijn diepblauw, 
gecombineerd met een licht poederachtige terracottakleur. 
De decoratieve deuren in barokstijl, een geschenk van zijn 
grootmoeder, waren een andere uitdaging. Om minder  
op te vallen, kregen ze dezelfde, diep pauwblauwe kleur als 
de muren. De architecturale jarenzestigstijl gaat zo een  
dialoog aan met het eclectische interieur. Barokke familie-
stukken zijn gecombineerd met hedendaags design,  
vintage vondsten én moderne en hedendaagse kunst:  
allemaal bewust gekozen om in stijl en kleur één geheel  
te vormen. maxtomasinelli.com
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BOVEN LINKS
In de blauwe 
hal staat een 
magnolia-tak in 
een nachtblauwe 
Murano-vaas van 
Venini naast het 
kunstwerk L’uovo di 
Colombo van Fillìa, 
het pseudoniem van 
Luigi Colombo.

BOVEN RECHTS
Max Tomasinelli  
in zijn atelier aan 
huis, waar ooit  
de keuken en 
eetkamer zaten. 
Op de muur 
kunstwerken uit 
zijn eigen serie 
The incomprehensive 
writings. Hij 
maakt foto’s van 
museuminterieurs 
en schrijft daarover 
woorden, als een 
architectuurwerk 
op zich. 

‘De donkergroene 
woonkamer 

vroeg om kunst 
gerelateerd aan 

de natuur’
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1. Deze bijzondere boekenkast heet Deep-Sea, omdat de k leur intenser of  
l ichter wordt naarmate de ruimte tussen de planken groter wordt. Ontworpen 
door Nendo en gemaakt door Glas Ital ia, € 2 .745. nendo.jp 2. Mooie mensen en 
momenten zijn om in te l ijsten, bijvoorbeeld in het frame van Moebe, A2 voor 
€ 80. moebe.dk 3. Dit vloerk leed l ijkt op beton, maar is heel zacht voor de  
voeten, € 10.540. i l lu l ian.com 4. Een typisch Deens design met donker hout  
en bosgroene k leur. Lounge chair forest green € 2 .569. warmnordic.com 
5. Verfk leuren: Histor MY color muurverf zijdemat in k leur Golden Yarrow 
PPG1215-5, € 26 voor 1 l iter. Histor Perfect Finish Muurverf Mat in k leur 
Rucola S 3560-G10Y, € 21 voor 1 l iter. Histor MY color muurverf zijdemat in 
k leur Bimini Blue PPG1235 7, € 26 voor 1 l iter. h istor.nl 6. Bij geoxideerd 
koper ontstaat een zeeblauwe k leur, zoals bij deze decorat ieve kom. Mooi aan 
de wand of op de schouw, € 700. lustropersiano.altervista.org 7. Schumacher 
maakt kussens van hoogwaardige kwal iteit , zoals dit kussen met graf isch 
dessin, € 356. fschumacher.com 8. Dit gele object dient a ls wandornament  
en spiegel , met een vervreemdend effect. Een echt col lector’s item, € 14.900. 
pamono.eu

Samenstelling  Sterre Casteelen 

O P T I S C H  E F F E C T
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3.

4.
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Humble is een Nederlands designmerk dat draadloze sfeerverlichting met een vriendelijke uitstraling maakt. De lampjes zijn perfect voor alle  
tafels, planken en hoekjes in huis of tuin waar je wel een lichtpuntje kan gebruiken, maar geen stekker in het stopcontact kunt steken. Ze zijn  

te dimmen in drie standen en gaan, wanneer je ze volledig oplaadt, tot wel 140 uur mee. Bij deze actie hoort de Humble One in de kleur Walnut,  
er zijn meerdere versies verkrijgbaar. humblelights.com
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BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEER
Dit abonnement geldt tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch. Deze aanbieding is alleen geldig in Nederland.  

Kijk voor meer informatie op residence.nl/abonneer. Zolang de voorraad strekt. 

CADEAU:  OPLAADBAAR LICHTPUNT  
VAN HUMBLE T.W.V. € 119

De oplaadbare, sfeer-
volle lichtpuntjes van 
Humble zijn ideaal 
voor alle hoekjes  
zonder stekker die  
wel wat licht kunnen  
gebruiken. Bij deze  
actie hoort de Humble 
One in kleur Walnut. 
Winkelwaarde € 119, 
nu gratis bij een abon-
nement op Residence. 
Beperkte oplage.

RESIDENCE + OPLAADBAAR 
LICHTPUNT VAN NEDERLANDS 
DESIGNMERK HUMBLE T.W.V. 
€ 1 19 ,  SAMEN € 199 ,  NU VOOR 
SLECHTS € 69 ,90
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Samenstelling en tekst Mariëtte Schrader

Over Deens 
porselein in  

Den Haag, wand-
tapijten van Jenny 
Ymker en tips voor 
mooie boeken- en 

exposities.
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TEYLERS MUSEUM HAARLEM
V O G E L P R A C H T
Tot en met 9 januari 2022 

Statig schrijdt de roze flamingo voort, de nek diep 
omlaag gebogen. Het is de enige manier waarop John 
James Audubon (1785-1851) erin slaagt om de pracht 
van deze vogel op de één meter hoge pagina af  te 
beelden. Dat doet ’s werelds beroemdste vogeltekenaar 
in The Birds of  America. Het baanbrekende meester-
werk verschijnt vanaf  1827 en toont de vogels van 
Noord-Amerika in 435 handgekleurde platen. Veel 
natuuronderzoekers laten zich inspireren door de wijze 
waarop Audubon vogels bestudeert: niet langer in de 
studeerkamer, maar in de vrije natuur. Met een wolfsvel 
als dekmantel trekt de flamboyante kunstenaar én 
wetenschapper eropuit. Omdat zijn vrouw Lucy kost-
winner is, kan hij lange expedities maken. Ook de wijze 
van afbeelden is vernieuwend. De vogels lijken zo van 
het papier te kunnen opvliegen. The Birds of  America 
is een van de grootste en kostbaarste publicaties ooit. 
Op de eerste editie schrijven ongeveer tweehonderd 
personen in. Onder hen Martinus van Marum, de 
eerste directeur van het Teylers Museum, die er in 1833 
een bedrag van 2.243 gulden, oftewel anderhalf  keer 
zijn jaarsalaris, voor neertelt. Het blijkt een gouden 
greep. Tegenwoordig is het vogelboek miljoenen waard. 
Nu is het topwerk weer in het Teylers Museum te 
bewonderen. Daarbij komen nieuwe inzichten aan bod, 
zoals Audubons relatie met de slavernij. Zijn belang 
voor de kunst en wetenschap blijft echter overeind. 
Bovendien is Audubon een van de eersten die zijn 
zorgen uitspreekt over de vogelstand. Vogelpracht laat 
ook beroemde vogeltekeningen van andere kunstenaars 
zien. Dat The Birds of  America het hoogtepunt van de 
tentoonstelling vormt, zal iedere bezoeker kunnen 
beamen. teylersmuseum.nl

K u n s t a g e n d a

BOVEN 
Oorhangers in Egyptische stijl van Angela Cummings 
(Klagenfurt, 1944), van18 karaat goud en zwart email, 
jaren zeventig. Hoogte: 5 centimeter.

BOVEN
Foto van Sacha van Dorssen uit  
Marie Claire, 1981. Essaouira, Marokko. 
Kleding: Kenzo en Dorothée Bis. 
© Sacha van Dorssen

BOVEN 
American Flamingo uit The Birds 
of  America (1827-1838), John 
James Audubon (1785-1851).  
© Teylers Museum, Haarlem 

STEDELIJK MUSEUM BREDA 

S A C H A !  –  5 0  J A A R  M O D E F O T O G R A F I E
Tot en met 5 december 2021

Internationaal geniet zij een grote reputatie, maar in 
Nederland kent slechts een selecte groep vakgenoten 
het indrukwekkende oeuvre van modefotograaf  Sacha 
van Dorssen (Rotterdam, 1940). De overzichtstentoon-
stelling die het Stedelijk Museum Breda momenteel aan 
haar wijdt, zal daarin ongetwijfeld verandering brengen. 
Sacha, zoals haar nom de caméra luidt, dringt vanuit Parijs 
door tot de top van de modefotografie. Dat lukt haar 
als een van de weinige vrouwen in de jaren zeventig. 
Bladen als Elle, Avenue, Marie Claire en Vogue zijn ver-
rukt over haar ingetogen, natuurlijke stijl. Anders dan 
haar mannelijke collega’s portretteert ze haar modellen 
nooit als object, maar als persoon. Tegen de toen heer-
sende trend in brengt ze kleding duidelijk en verfijnd 
in beeld. Topmodellen als Claudia Schiffer, Inès de la 
Fressange, Carla Bruni en Paloma Picasso poseren dan 
ook graag voor haar, vaak op exotische locaties, terwijl 
zij kleding van grote couturiers dragen. 
In het boek Sacha!, dat ter gelegenheid van de 
tentoonstelling bij uitgeverij WBOOKS verscheen, 
schrijft voormalig artdirector Peter Knapp dat ‘Sacha 
de plooival van een stof  vastlegt met de precisie van 
een renaissanceschilder en ook weet welke vorm een 
kledingstuk aanneemt in de wind’. En trendwatcher 
Lidewij Edelkoort, ooit Sacha’s buurvrouw in Parijs, 
merkt op dat de modefotograaf  ‘de foto van de rug’ 
heeft uitgevonden. Eerder had namelijk niemand oog 
voor de achterkant van een kledingstuk. 
stedelijkmuseumbreda.nl, wbooks.com

KUNST, ANTIEK EN DESIGN
P A N  A M S T E R D A M   

14 t/m 21 november 2021

Reikhalzend kijkt de kunstwereld deze herfst uit  
naar PAN Amsterdam. De belangrijkste nationale 
kunstbeurs kon vorig jaar niet doorgaan vanwege  
de pandemie, nu staan alle seinen op groen en hopen 
meer dan 110 gevestigde kunst-, design- en antiek- 
handelaren het mooiste van het mooiste aan zowel 
kunstkopers als kunstliefhebbers in de RAI te kunnen 
laten zien. Bovendien willen zij met het publiek hun 
passie en kennis delen. Mark Grol, algemeen directeur  
PAN Amsterdam, citeert dan ook met instemming de 
Belgische kunsthistoricus Paul Dujardin: ‘Kunst is het 
vaccin in het post-coronatijdperk.’ De verscheiden-
heid van het aanbod is groot. Zo trekt bij Vanderven 
Oriental Art een zeldzame Pottery Oil Lamp uit de 
Han-dynastie de aandacht, biedt Mentink & Roest een 
elegant Frans reisklokje aan dat omstreeks 1830 door 
Leroy & Fils is vervaardigd, toont A. Aardewerk zwie-
rige oorhangers in Egyptische stijl naar een ontwerp 
van Angela Cummings uit de jaren zeventig, is bij Jaski 
schilderij Untitled van Karel Appel de blikvanger en 
presenteert LangArt met Waiting for Food & Water een 
kunstwerk dat Cecile van den Boom recent maakte. 
Voor alle objecten op PAN geldt dat zij vooraf  een 
strenge keuring hebben ondergaan. Onder de deelne-
mende handelaren zijn weer veel vertrouwde namen, 
maar nieuwkomers zijn er ook. De meest opvallende 
is Lawrence Steigrad Fine Arts uit New York, die met 
zijn oude meesters beslist hoge ogen zal gooien. Voor 
het eerst krijgt dit jaar iedere dag een specifiek thema 
mee. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor 
inspirerende art talks (PAN Podium). Die van Desired 
Design (Interior & Design) op dinsdag 16 november zal 
iedere Residence-lezer aanspreken. pan.nl
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Vaas met voorstelling van 
tweedekkers boven de 
wolken, Arthur Boesen voor 
Royal Copenhagen. Unicaat, 
gegoten porselein met 
onderglazuurbeschildering, 
1921.

De unica die de Deense porseleinfabrikanten Royal Copenhagen en Bing & Grøndahl 
tussen 1890 en 1930 vervaardigden, veroorzaakten destijds wereldwijd een ware sensatie. 

Kunstmuseum Den Haag toont nu een uitzonderlijke selectie.

Meesterwerken  
van porselein

K U N S T M U S E U M  D E N  H A AG

T ot de topstukken van de tentoonstelling behoren ongetwijfeld  
de objecten die door Fanny Garde en Effie Hegermann- 
Lindencrone zijn gemaakt, zoals een dekselvaas met een  
decoratie van acaciabloesems en een plastiek opgebouwd uit 
schelpen en zeewier. De twee jonge vrouwen beheersten de 

ongekend moeilijke techniek van het onderglazuurschilderen tot in de finesses.  
Zij groeiden uit tot de meest gewaardeerde porseleinkunstenaars uit de art nouveau 
en art deco, en dat in een veelal door mannen gedomineerde wereld. Volgens  
kunstcritici heeft niemand hen ooit kunnen evenaren. 

KOSTBAAR
Het is voor het eerst dat een dergelijke collectie in Nederland te zien is. Daniel  
Koep, hoofd tentoonstellingen van Kunstmuseum Den Haag: ‘Ik ben buitengewoon 
verheugd dat wij deze aan het publiek kunnen presenteren.’ Bovendien beschikt geen  
enkel Nederlands museum over vergelijkbare objecten. Dat komt doordat het kost- 
bare unica betreft. Deze werden rond 1900 op wereldtentoonstellingen verkocht  
en behoorden evenals de kunstvoorwerpen van de Russische goudsmid Peter Carl  
Fabergé en die van de Franse glaskunstenaar Émile Gallé tot de allerduurste produc-
ten uit hun tijd. Kunsthistoricus, japanoloog en gastconservator Chris van Otterloo: 
‘De stukken van Royal Copenhagen en Bing & Grøndahl vonden hun weg naar  
de collecties van leden van Europese vorstenhuizen, aristocraten en welgestelde 
privéverzamelaars. Zo raakten deze meesterwerken van porselein over de hele  
wereld verspreid.’ Maar door de beurskrach van 1929 was er plotseling geen geld 
meer voor dure productieprocessen en kostbare unica. Luxe objecten maakten plaats 
voor consumentenproducten en raakten uit de gratie. Ook in Denemarken.

ONDERGLAZUUR
1775 is een belangrijk jaar voor Royal Copenhagen, want toen werd deze porselein- 
fabriek in de Deense hoofdstad opgericht. Vier jaar later kwam zij in het bezit van  
de Deense kroon: Den Kongelige Porcelainsfabrik heet de onderneming voortaan. 
Het beroemdste servies dat ooit de poorten verlaat, is ongetwijfeld Flora Danica,  
dat koning Christiaan VII voor Catharina de Grote, tsarina van Rusland, laat maken. 
Na tientallen jaren van artistieke stilstand slaagt de fabriek er vanaf  1885 in een  
andere weg in te slaan. De nieuwe directie laat de krullerige modellen en opglazuur-
beschilderingen – drukke voorstellingen met gouden accenten – los en kiest voor 
strakke vormen en onderglazuurbeschilderingen. Voortaan wordt de voorstelling 
direct op het voorgebakken biscuit gepenseeld. Dat zuigt het vocht onmiddellijk op. 
‘Het is alsof  je op vloeipapier schildert,’ licht Van Otterloo toe. Nadat het glazuur  
is aangebracht, bakt men het porselein af. Een risicovol proces, want pas dan wordt 
het eindresultaat zichtbaar. Daarbij is de lijnvoering vloeiender dan bij opglazuur- 
beschilderingen, wat bijdraagt aan de kracht van de afbeeldingen.
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NOORDSE SFEER
Ook de afbeeldingen zelf  wijken totaal af. Na een studiebezoek aan Siegfried Bing, de 
vermaarde kunsthandelaar in Japanse kunst in Parijs en uitgever van het invloedrijke  
tijdschrift Le Japon Artistique, raakt de directie van Royal Copenhagen in de ban van 
Japan en doet het japonisme bij de porseleinfabriek zijn intrede. Onderwerpen uit de 
natuur en in de Japanse trant maken hun opgang. Het beperkte kleurenpalet van on-
derglazuur, waaronder kobaltblauw en allerlei groenschakeringen, past er wonderwel 
bij. Van Otterloo: ‘Maar al snel maakte het enigszins modieuze japonisme plaats voor 
een geheel eigen koele, ingetogen noordse sfeer. De motieven ontleende men aan de 
Deense flora en fauna. De stukken deden modern en glad aan en waren revolutionair 
voor een porseleinfabriek. Op de Wereldtentoonstelling in Parijs, in 1889, veroorzaak-
ten ze een enorme sensatie en werden met een Grand Prix bekroond.’

BING & GRØNDAHL
Denemarken kent nog een tweede vooraanstaande porseleinfabriek: Bing & Grøndahl,  
gesticht in 1853. Evenals Royal Copenhagen zal deze met de komst van een nieuwe 
directie in 1885 internationale successen boeken. Artistiek directeur Pietro Krohn 
kiest ook voor onderglazuurbeschilderingen waarbij de invloed van de Japanse kunst 
duidelijk zichtbaar is. Maar hij is iets minder streng in de leer dan Arnold Krog, zijn 
evenknie bij Royal Copenhagen. De twee ondernemingen worden met hun nieuwe 
type porselein elkaars grootste concurrenten. 

VROUWEN ALS TROEF
Met de porseleinkunstenaars Fanny Garde (1885-1928) en Effie Hegermann- 
Lindencrone (1869-1945) heeft Bing & Grøndahl nóg een troef  in handen. ‘De unica 
die zij tussen 1890 en 1930 vervaardigden staan op één lijn met de unica van fameuze 
kunstenaars als Gallé en Lalique,’ verklaart gastcurator Van Otterloo. ‘De dames 
hadden echter het gehele proces zelf  in de hand.’ Garde en Hegermann-Lindencrone 
traden als individueel kunstenaar in dienst van de fabriek toen dit voor vrouwen nog 
niet overal geheel vanzelfsprekend was. ‘Elke vrouw die een positie nastreefde in de 
door mannen gedomineerde kunstwereld had het niet gemakkelijk,’ zegt Daniel Koep 
van Kunstmuseum Den Haag. ‘Zij moest deze nadrukkelijk claimen.’ Hetzelfde gold 
voor het volgen van academisch kunstonderwijs. 

Beide vrouwen waren afkomstig uit een gegoed milieu waar de kunsten in hoog  
aanzien stonden. Op de pas opgerichte School voor Tekenen en toegepaste Kunst 
voor Vrouwen – alleen aan deze particuliere opleiding mochten zij studeren – was 
Krohn een van hun leermeesters geweest. Hij had hun talent onmiddellijk herkend en 
vroeg de vriendinnen in 1888 het door hem ontworpen Reigerservies te beschilderen,  
waarin zijn voorliefde voor Japanse kunst duidelijk tot uiting komt. Alhoewel er nog 
allerlei elementen uit de rococo aanwezig zijn, waarvan de vormentaal en het gebruik 
van de kleur goud getuigen. Dit sierlijk in onderglazuur beschilderde servies draagt 
al de kenmerken van de art nouveau en was op wereldtentoonstelling van 1889  
een doorslaand succes. Garde en Hegermann-Lindencrone deelden een studio bij 
Bing & Grøndahl en zouden altijd in dienst van deze porseleinfabriek blijven.  
Uitvoerig documenteerden zij hun spraakmakende unica in werkboeken.  
Ook privé deelden de porseleinkunstenaars hun leven. 

MOEILIJKE VRAAG
De vraag wat zijn favoriete unica zijn, vindt Van Otterloo moeilijk te beantwoorden. 
‘Dat zijn er zoveel. Variërend van de vaas die Arthur Boesen in 1921 voor Royal 
Copenhagen beschilderde met een sublieme voorstelling van enkele dubbeldekkers 
die boven de wolken vliegen, tot de dekselvaas van Fanny Garde uit 1908 met het 
meesterlijk uitgevoerde ajourwerk en de met zilverdraad omrande acaciabloesems. 
Voor de vorm stond een Egyptische begrafenisurn model waardoor het object een 
voorloper van de art deco is. Of  toch de delicate plastiek van zeewier en schelpen 
die Effie Hegermann-Lindencrone in 1916 met de hand boetseerde en zo fraai 
beschilderde?’ De tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag zal deze en andere 
verbluffende unica die de Deense porseleinfabrikanten Royal Copenhagen en  
Bing & Grøndahl tussen 1890 en 1930 vervaardigden ongetwijfeld aan de  
vergetelheid ontrukken. 

Porcelain Masterpieces, Kopenhagen 1890-1930 is te zien in Kunstmuseum Den Haag van 
6 november 2021 tot en met 3 april 2022. Gastcurator Chris van Otterloo is tevens 
de auteur van de gelijknamige publicatie: Porcelain Masterpieces, Copenhagen 1890-1930. 
Hierin zijn alle tentoongestelde objecten in kleur afgebeeld. 
kunstmuseum.nl, gbooksinternational.nl 

‘Elke vrouw die 
een positie 

nastreefde in de
door mannen 
gedomineerde 

kunstwereld had 
het niet 

gemakkelijk’

Dekselvaas met decoratie van 
acaciabloesems, Fanny Garde 
voor Bing & Grøndahl. 
Unicaat, gegoten porselein 
met slibreliëf, ajourwerk en 
onderglazuurbeschildering, 
1908.
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Plastiek opgebouwd uit schelpen en 
zeewier, Effie Hegermann-Lindencrone 
voor Bing & Grøndahl. Unicaat, 
handgevormd porselein met ajourwerk 
en onderglazuurbeschildering, 1916.
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U i t g e l i c h t

at ben ik zelf,’ antwoordt de  
kunstenaar in haar Tilburgse 
atelier terwijl zij enkele meters- 
lange proefstroken opzijschuift. 
Hiervan heeft zij zojuist de 

kleuren en dikte van de draden gecontroleerd. ‘Ik wil 
met mijn wandtapijten binnen de bestaande wereld 
mijn eigen wereld creëren. Door op een bijzondere 
locatie de rol van model op mij te nemen, kan ik die 
beter verbeelden. Hierbij gaat het niet om mij, maar 
over een personage.’ De kleurenfoto die van de scène 
wordt gemaakt, dient later als uitgangspunt voor haar 
wandtapijten. Deze hebben forse afmetingen. Om haar 
woorden kracht bij te zetten wijst Ymker naar de muur. 
En inderdaad, op de wandtapijten Schemering, Mijn voeten 
kunnen niet en Alice is zij steeds van achteren weerge- 
geven, waarbij haar gezicht niet te zien is. Hetzelfde 
geldt voor Jour de fête 2. Hieraan legt zij de laatste hand, 
want het moet klaar zijn voor PAN Amsterdam, de 
kunstbeurs die in november plaatsvindt. 

ATTRIBUTEN
Maar er valt nog iets op. Ymker is steeds afgebeeld 
in een gedateerde tweedehands jurk of  jas en draagt 
vrijwel altijd een ouderwetse koffer of  tas. Soms, zoals 
bij Primavera, rollen er honderden felgekleurde bloemen 
uit. Een prachtig gezicht op de verse sneeuw. Deze 
attributen, die de kunstenaar via Marktplaats koopt en 
waarvan zij er inmiddels honderden bezit, helpen haar 
het verhaal dat zij bij de toeschouwer wil oproepen 

D

PA N  A M S T E R DA M

vorm te geven. ‘Verhalen vormen je identiteit en geven 
je het gevoel dat je als persoon ertoe doet,’ zegt Ymker. 
‘Als je deze niet meer kunt vertellen, kun je jezelf  als 
mens verliezen. Dat heb ik van dementerende ouderen 
geleerd. Dreigt dit te gebeuren, dan wordt de koffer of  
tas letterlijk je houvast.’ 

LANGE TRADITIE
Jenny Ymker (Castricum, 1969) studeert in 1995 af  als 
beeldhouwer aan de Hogeschool voor de Kunsten in 
Kampen. Pas jaren later gaat zij wandtapijten maken. 
Noodgedwongen werkt zij enige tijd parttime in de 
zorg, een periode die haar als beeldend kunstenaar 
sterk heeft gevormd. Zelf  spreekt Ymker liever van 
gobelins, omdat zij zich in een lange traditie voelt staan. 
‘Ik gebruik een moderne versie van een eeuwenoude 
techniek om de verhalen van nu te vertellen.’ Hiervoor 
hanteert de kunstenaar een uitzonderlijke werkwijze  
die ze graag wil toelichten. 
Maar eerst: hoe ontstond eigenlijk het idee voor  
Schemering? ‘Dat gebeurde toen ik op een avond van 
Amsterdam naar Tilburg terugreed,’ antwoordt Ymker. 
‘Langs de snelweg zag ik een plek waar, zoals ik 
tegen mijn man Kees zei, de avond op de grond leek 
te liggen. Deze locatie was perfect om het moment 
tussen dag en nacht licht absurdistisch uit te beelden. 
Kort daarna zijn we met allerlei attributen, waaron-
der een tijdloze lichtblauwe jas en zeepsop om grote 
bellen te blazen, teruggekeerd. Nadat ik het beeld had 
geënsceneerd en de camera opgesteld, hebben we de 
foto gemaakt.’ 

D E  W A N D T A P I J T E N  V A N 
K U N S T E N A A R  J E N N Y  Y M K E R

Versteend staat zij daar, midden in een vreemd landschap, geheel van de toeschouwer 
afgekeerd. De dansende zeepbellen om haar heen lijken de vrouw niet te deren. De 

verstilde scène straalt weemoed en eenzaamheid uit. Wie is deze persoon die gevangen in 
de schemering naar de einder staart en op alle wandtapijten van Jenny Ymker terugkeert?

VERFIJNDE BORDUURSELS
De meest geschikte foto stuurt Ymker naar Flanders 
Tapestries, een weverij in het West-Vlaamse Wielbeke. Het 
unieke familiebedrijf  staat bekend om de creaties die het 
voor vermaarde kunstenaars als Damien Hirst, Viktor & 
Rolf  en Grayson Perry produceert. Daar wordt de foto  
via de computer omgezet in een weefpatroon. Ymker: 
‘Vervolgens zoek ik samen met mijn vaste meesterwever 
de dikte van de draden en de kleuren uit. Pas als ik tevre-
den ben over de proefstroken wordt het hele tapijt er op 
een computergestuurd weefgetouw geweven.’ Kenmer-
kend is de grofkorrelige structuur. Tot slot werkt Ymker 
het tapijt af  in haar eigen atelier. Om datgene wat ze wil 
vertellen extra te benadrukken, brengt zij soms handmatig 
verfijnde borduursels aan waarin honderden uren werk 
kunnen steken. Met deze bijna meditatieve bezigheid 
neemt de kunstenaar stelling tegen de vluchtigheid van 
de moderne tijd. Ymker: ‘Elk wandtapijt is een eeuwig 
moment.’ Niet toevallig ook de titel van het nieuwste boek 
dat onlangs over haar bij Uitgeverij Komma verscheen.

Behalve in particuliere collecties zijn de wandtapijten  
van Jenny Ymker opgenomen in onder andere de Aegon  
Art Collection, Museum Pinacothèque Luxemburg en  
de François Schneider Foundation for Art, Wattwiller  
(Frankrijk). Laatstgenoemd museum kende haar de 
François Schneider-prijs 2020 toe voor wandtapijt Dweilen 
en toont dit op een groepsexpositie vanaf  5 december 
2021. Op PAN Amsterdam (14-21 november 2021) zijn 
haar tapijten te zien in de stand van Jan van Hoof  Galerie. 
jennyymker.com, janvanhoofgalerie.nl, pan.nl
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LINKERPAGINA
Mijn voeten kunnen niet, Jenny 
Ymker, 77 x 130 centimeter, 
gobelin en handgeborduurd, 
2018. Courtesy Jan van Hoof  
Galerie.

BOVEN
Schemering, Jenny Ymker, 
99 x 198 centimeter, 
gobelin, 2021. Courtesy 
Jan van Hoof  Galerie.

ONDER
La Primavera, Jenny Ymker, 
120 x 214 centimeter, 
gobelin, 2021. Courtesy Jan 
van Hoof  Galerie.
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L e z e n  &  K i j ke n

C a t a l o g u s
JA N  D E E S :  S P L E N D O U R  I N  D E TA I L .  2 0 T H  C E N T U R Y  JA PA N E S E 
L AC Q U E R  F R O M  T H E  B E N  JA N S S E N S  C O L L E C T I O N  
‘Schoonheid schuilt in de details.’ Deze gevleugelde uitdrukking is zeker van toepassing op het twintigste-eeuwse Japans lakwerk dat in 
deze rijk geïllustreerde Engelstalige catalogus aan bod komt. Het zijn adembenemende topstukken uit de privécollectie van kunsthande-
laar Ben Janssens, waaronder eet- en drinkgerei, dienbladen, voorwerpen voor de theeceremonie en het wierookspel, schrijfgerei, tafels 
en vazen. Of  het nu om een keizerlijke geschenkdoos gaat, een subliem watervat of  een bolle designvaas, alle objecten laten de magie en 
veelzijdigheid zien van Japans lakwerk, urushi. Hetzelfde geldt voor het eeuwenoude ambachtelijk meesterschap dat eraan ten grondslag 
ligt. Urushi is een natuurlijke hars die uit de lakboom wordt getapt door de bast in te kerven. Vervolgens ondergaat de hars verschillende 
bewerkingen. Pas daarna kan een lakkunstenaar de uiterst kostbare lak toepassen. Ook dit is een tijdrovend proces dat uit lakken, drogen 
en polijsten bestaat en dat tientallen keren. Zo is het blauwe uitgesneden wierookdoosje van Uesugi Gakusui opgebouwd uit maar liefst 
160 laklagen. Geen wonder dat het maken van een enkel kunstwerk maanden tot jaren in beslag kan nemen. Jan Dees, befaamd om zijn 
onderzoek naar Japanse lakkunstenaars, schreef  deze verhelderende, fraai uitgevoerde catalogus. Een bijzondere plaats neemt het hoofd-
stuk in van restaurateur Dave van Gompel, die – zeer uitzonderlijk – in Japan als lakwerker is opgeleid. Daar leerde hij zich in dienst te 
stellen van het materiaal, € 30. sieboldhuis.org De catalogus verscheen bij de tentoonstelling ‘Schoonheid in detail. Twintigste eeuws Japans lakwerk’. 
Deze is tot en met 5 december 2021 in Japanmuseum SieboldHuis in Delft te zien.

Fo t o g r a f i e
E L L E N  T H O R B E C K E .  VA N  P E K I N G  T O T  PA R I J S 
Een parel. Dat is het kleine, maar bijzondere fotoarchief  van journalist en fotograaf  Ellen Thorbecke (geboren  
Ellen Kolban, 1902-1973) dat het Nederlands Fotomuseum in 2008 wordt toevertrouwd. Hierin nemen met name  
de fotoboeken en beelden die de briljante fotograaf  in de jaren dertig van de vorige eeuw in China maakte een  
bijzondere plaats in. Zij vormen een uniek tijdsdocument van het China van toen, waarmee destijds maar weinig 
journalisten en fotografen zich bezighielden. Bovendien was Thorbecke, die zich met flair bewoog in de internationale 
wereld van de journalistiek en diplomatie, haar tijd ver vooruit. Zo gebruikte zij voor haar reportages een levendige 
candid-stijl en is de keuze van haar onderwerpen hoogst origineel. De botsing tussen oosterse traditie en westerse  
vernieuwing keert daarbij vaak terug. Hoe verschillend is bijvoorbeeld de levensloop van het eenzaam ogende platte-
landsmeisje dat al voor haar geboorte is uitgehuwelijkt en door Thorbecke als De schoondochter wordt geportretteerd,  
en van de moderne jonge vrouw uit de betere kringen van Peking. De laatste is samen met haar hoogopgeleide 
verloofde vastgelegd als Het gelukkige stel. Hun verliefdheid spat van de foto af. De observaties die de fotograaf  bij  
al haar zwart-witbeelden schreef, zijn raak en vrij van vooroordelen. Deze kloeke, voorbeeldig uitgegeven monografie 
verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling Ellen Thorbeckes China, die onlangs in het Nederlands Fotomuseum 
was te zien. Ook het Midden-Oosten en Parijs komen in de publicatie aan bod. Ellen Thorbecke heeft van Peking tot 
Parijs gewoond en gewerkt, samen met haar grote liefde Willem Thorbecke, € 45. lecturis.nl

A r c h i t e c t u u r
C H R I S T I E N  B R I N KG R E V E :  D E  R U I M T E  VA N  H E R M A N 
H E R T Z B E R G E R .  E E N  P O R T R E T
Dit boek over Herman Hertzberger (Amsterdam, 1932), een van de belangrijkste architecten van Nederland, kent een 
bijzondere ontstaansgeschiedenis. Enkele jaren geleden ontvangt auteur Christien Brinkgreve een uniek geschenk van 
Hertzberger, met wie zij bevriend is. Een reusachtige doos met daarin bladen met foto’s en teksten, zijn visie en ontwer-
pen. Ze worden vergezeld door beelden en tekstregels die als inspiratiebron dienden voor zijn baanbrekende gebouwen. 
Daarvan zijn de bekendste de studentenflat aan de Weesperstraat in Amsterdam, het hoofdkantoor van Centraal Beheer 
in Apeldoorn, Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht, het Chassé Theater in Breda, het ministerie van Sociale 
Zaken in Den Haag en vele woon- en schoolgebouwen in binnen- en buitenland. Een prachtige basis voor een publica-
tie over zijn gehele oeuvre. Maar Hertzberger, destijds 85 jaar oud, acht zichzelf  hiertoe niet meer in staat. Dat vertelt 
hij Brinkgreve, emeritus hoogleraar sociale wetenschappen, later. Haar aanbod om dit op zich te nemen, neemt hij gretig 
aan. En zo ontstaat op basis van tientallen diepgaande gesprekken een sprankelend portret van een bevlogen en visierijk 
architect die de ruimtelijke condities wil scheppen voor samenleven. Hun beider vakgebieden, de architectuur en de 
sociologie, vloeien daarbij op natuurlijke wijze samen, € 25. atlascontact.nl
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© René Magritte, De gelukkige schenker, 1966, olieverf op doek, 
Museum Van Elsene, c/o Pictoright Amsterdam 2021

Een samenwerking met 
Museum van Elsene, Brussel

VERWACHT 
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ij het bezoek van Residence in zijn galerie zijn hij en zijn  
team druk met de voorbereidingen voor PAN 2021. 
Tertius is gevraagd door de organisatie om te debuteren op de 

kunstbeurs met zijn collectie Nederlandse oude meesterschilderijen in 
een hedendaags interieur.

COMBINEREN
De van origine Zuid-Afrikaanse Tertius is verheugd dat hij zijn beurs- 
entree gaat maken: ‘Van kinds af  aan geloof  ik in de magie van kunst 

met ambacht en verhaal, los van de periode. Er ont-
staat iets magisch als je topstukken uit verschillende 
periodes combineert. Dat ik nu gevraagd ben dit te 
laten zien, is voor mij een droom die uitkomt.’

CROSS-COLLECTING
Cross-collecting is al ruim dertig jaar het uitgangs-
punt van Tertius: een tijdloos en tegelijk vernieu-
wend interieur waarbinnen kunst en combineren
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Tertius van 
Oosthuyzen 
in zijn galerie.
Achter hem: 
Schepen op  
’t Sondt, Jan 
Beerstraten. 
Olieverf  op 
paneel,  
100 x 135 cm 
(incl. lijst),  
circa 1655. 

De met zijn galerie in Amsterdam gevestigde Tertius Xavier van Oosthuyzen 
is als een van de weinige Nederlandse kunsthandelaren gespecialiseerd  

in cross-collecting: een vernieuwende stroming van eclectisch combineren. 
Tevens primeurt hij dit jaar met zijn eigen stand tijdens PAN Amsterdam.

D E  K U N S T  V A N  C R O S S - C O L L E C T I N G
TERTIUS VAN OOSTHUYZEN

B

11 - Tertius 2_1p_LT_AD_CM_LD LG.indd   17411 - Tertius 2_1p_LT_AD_CM_LD LG.indd   174 07-10-2021   13:3507-10-2021   13:35



RESIDENCE  |   M RT 2021   |   PB

RESIDENCE  |   A PR 2021   |   PB

RESIDENCE  |   M EI 2021   |   PB

RESIDENCE  |   J U N 2021   |   PB

RESIDENCE  |   SEP 2021   |   PB

RESIDENCE  |   OKT 2021   |   PB

RESIDENCE  |   NOV 2021   |   175

centraal staan. Tertius: ‘Oude met moderne kunst, design 
met antiek, basic met luxe, met als fundament: verhaal, 
ambacht, kwaliteit en uniciteit. Deze beweging wordt 
sinds kort wereldwijd tot aan de beste traditionele galeries, 
interieurstylisten, veilinghuizen en kunstbeurzen steeds 
meer omarmd.’

MEESTERSCHILDERIJEN
‘Alle oude meesterschilderijen zijn van de hoogste kwaliteit 
en stuk voor stuk museale topstukken,’ vertelt Tertius. 
‘We gaan voor verhaal en de haast verloren ambacht die 
je terugziet in de weergaloze Nederlandse oude meester-
kunst; momenteel wereldwijd zeer populair bij bestaande 
en nieuwe generaties verzamelaars en ook als investering.’
De collectie focust op de zeventiende eeuw, maar alle 
eeuwen zijn vertegenwoordigd: van een zestiende-eeuwse 
Jacob Grimmer tot Isaac Israels en Louis Apol, van Jacob 
Gerritsz. Cuyp, Jacobus Storck, Willem van de Velde  
de Jonge, Ludolf  Backhuysen, Jan Beerstraten tot Klaes 
Molenaer en Cornelis Troost.

HEDENDAAGSE KUNST
De hedendaagse Nederlandse kunstenaars van TERTIUS 
Gallery, zoals Victor Daniel Muller (fijnschilder), Margot 
Homan (sculpturen), Jeroen Luijt (stillevenfotograaf) 
Samuel DeJong (sculpturaal kunstenaar) en William 
Rosewood (schilderkunst), maken elk hun unieke werken, 
waarin figuratieve herinterpretatie met klassieke principes 
van Nederlandse oude kunst terug te vinden is.
Tertius presenteert op de PAN op zijn beursstand zijn 
nieuwe topstukken, waaronder een uiterst zeldzame oude 
meester-gouache die een ware sensatie zal veroorzaken. 
tertiusgallery.com, pan.nl

‘ De dialoog die 
ontstaat tussen 
oude en nieuwe 
stukken is zó 
bevrijdend en 
inspirerend’

LINKS
Bracelli lamp, in 
gelimiteerde oplage. 
Design Salvador 
Dalí, 1937. Panelen  
met bladgoud,  
37 x 64 x 180 cm, 
BD Art Editions.
©️ TERTIUS 
Gallery, Amsterdam.

LINKS
Leda armchair-
sculpture, in 
gelimiteerde oplage. 
Design Salvador 
Dalí, 1935. 
Gegoten brons, 
47 x 60 x 92 cm,  
BD Art Editions.  
©️ TERTIUS 
Gallery, Amsterdam.

BOVEN
Visualisatie 
beursstand 
TERTIUS Gallery, 
PAN 2021.  
©️ Marius Rob. 
pan.nl

MIDDEN
Stilleven Congregatio 
Silentii van de 
hedendaagse 
kunstenaar Victor 
Daniel Muller. 
Olieverf  op paneel, 
91 x 62 cm (incl. 
lijst), 2021.

P OR T R E T
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ns appartement in de Indische  
Buurt in Amsterdam is niet groot, 
maar zo veel ruimer dan ons vorige 
onderkomen. Dat was een studio van 
25 vierkante meter aan het Rokin. 

Toen Jorge negen jaar geleden bij me introk, woonden  
én werkten we daar. Hij is kunstenaar. Dat ging prima,  
al was er voor zijn kleding alleen nog plek in een keuken-
kastje. Vrienden die hier langskomen, vragen vaak: “Wat 
heb je nieuw?” Alle beschikbare plekken staan vol, tot de 
eettafel aan toe. Sinds twee jaar werken we in een studio 
hier vlakbij. Dat betekent extra ruimte. Laatst kocht ik via 
een online veiling een serie van drie schilderijen van een 
Balinese kunstenaar. Eentje hangt hier, een in de studio en 
de andere bij mijn zus.’

VERZAMELEN
‘Als kind hield ik al van verzamelen. Dat begon met 
kattenbeeldjes en stenen, later was ik gefascineerd door 
opgezette vogels. Ik heb nog een cursus taxidermie gedaan, 
maar heb het bij één vogel gelaten. Tijdens onze reizen 
hebben we veel bijzondere objecten verzameld: van kunst 
tot gebruiksvoorwerpen. De wand met maskers bij de trap 
begon met één exemplaar dat Jorge op het Waterlooplein 
kocht. Combinaties ontstaan vaak bij toeval, dan zet ik din-
gen op kleur en gevoel bij elkaar. Onze vondsten van over 
de hele wereld combineren we met hedendaags design.’
 

INTERNATIONALE KUNST EN OBJECTEN
‘De collectie mensbeeldjes vergaarden we tijdens een 
reis door Zuid-Korea. Deze houten poppen begeleiden 
overledenen naar het graf. We kochten ze in kleine antiek- 
winkeltjes. Ik waak voor het kopen van objecten waarvan 
de herkomst onduidelijk is. Dan zou je kunnen meewerken 
aan roofkunst en dat wil ik niet. Ik verzamel textiel.  

O

LINKS
In de huiskamer staat op het Deposit- 
kastje van Odd Matter onder meer  
een Asmat-beeld uit de jaren zeventig. 
De twee grafische kunstwerken zijn 
van Sigrid Calon. De pastelkleurige 
strook Kente-textiel komt uit Ghana.

Als Conservator Vormgeving van het Stedelijk Museum Amsterdam koopt  
Amanda Pinatih geregeld werken aan. Voor haar huis doet ze dat in het klein. In het 

Amsterdamse appartement waar ze samen met haar man woont, combineert ze  
kunst en voorwerpen van over de hele wereld met hedendaags design. Ze heeft een  

voorliefde voor textiel en presenteert objecten op kleur.

Collectie  
aan huis

Fotografie Eddy Wenting  |  Tekst Caroline Ludwig

A M A N D A  P I N A T I H

BOVEN
Amanda Pinatih is sinds anderhalf  
jaar Conservator Vormgeving bij 
het Stedelijk Museum. Ze vergaarde 
tijdens reizen en zoektochten in 
Nederland een bijzonder kleurrijke 
collectie.

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 198
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Van het Songket-doek dat werd gebruikt tijdens het uitvaartritueel van 
een Balinese oom tot batiks die ik heb overgenomen van een verza- 
melaar. Op het Indonesische eiland Sumba vond ik prachtige ikats.  
Ik neem voor lief  dat de doeken op een gegeven moment verkleuren, 
dat zie ik als sporen van het leven. Anders moet je ze in zuurvrij papier 
luchtdicht opbergen. Dan heb ik er veel minder plezier van dan nu.’

ASMAT-BEELD
‘Een ander bijzonder object vind ik het voorouderbeeld uit de Asmat- 
cultuur. Het is in de jaren zeventig gemaakt in Papoea. Die kennis was 
verdwenen. Door missionarissen die veel kunst hebben weggehaald en 
door de Indonesische kolonisatie. Wonderbaarlijk genoeg was het een 
Nederlandse verzamelaar, Jacques Hoogerbrugge, die met steun van 
UNESCO de traditie bij lokale houtbewerkers weer deed opleven. 

1 . 2 .

D E  I T E M S  VA N  A M A N D A
1. Keramiek van Harvey Bouters. Instagram @harvey.b.hrvi 2. Shiva-vaas van BD Barcelona  
Design naar ontwerp van Ettore Sottsass, € 212, via bijdendom.nl 3. Wooden Dolls No. 3 en 9 van 
Alexander Girard, € 115 per stuk. vitra.com 4. Talisman van Saar Scheerlings. saarscheerlings.nl

4.

3. BOVEN
Zelfs de eettafel wordt 
gebruikt om voorwerpen 
uit te stallen. Onder 
meer een blauwe torso 
van Rachel Saunders, 
een hoofdje van Kinska 
en een Koreaanse medi-
cijnvijzel. Boven is nog 
net een fragment van het 
kunstwerk van Odoteres 
Ricardo de Ozias te zien 
dat ze kocht toen ze net 
bij het Stedelijk begon.

Dit beeld vond ik in een Nederlandse antiekzaak en ik  
herkende de stijl van het project.’  

CRAFTS COUNCIL NEDERLAND
‘Tijdens mijn studie ging ik bij Droog Design werken.  
Het was een experimentele tijd, met Gijs Bakker en Renny 
Ramakers aan het roer. Ik werkte als assistent manager in de 
galerie in Amsterdam, een goede leerschool. Tussen 2013 
en 2019 was ik verbonden aan Crafts Council Nederland, 
het platform voor hedendaags ambacht. We probeerden een 
jonge generatie te enthousiasmeren voor creatieve ambach-
ten. Bijvoorbeeld door ze te koppelen aan oudere professio-
nals en samen een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen.’

DE  E S T H E E T
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Het bord en de 
cricketbats nam 
Amanda mee uit 
India, waar ze met 
haar man Jorge het 
mobiele Design 
Museum Dharavi 
opzette.

Ook voor mij speelt mijn 
dubbele afkomst een rol. Mijn 

vader komt van Bali, mijn 
moeder is Nederlandse.
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Hoofden van 
kralen van de 
Bamileke in 
Kameroen.

DE  E S T H E E T
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In en rond de kast van  
Sanghyeok Lee staan  
objecten uit Papoea en  
Papoea-Nieuw-Guinea, kunst-
boeken, Aklama-beeldjes uit 
Ghana en een gevlochten 
rugtas van de Dayak op 
Kalimantan. Links hangt een 
gevlochten masker uit Mexico 
en textiel uit Sumba.
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Kunstwerk uit de 
serie Life Forms van 
Dienke Dekker,  
gemaakt van 
geweven papier.  
Daaronder hangt 
een cache-sexe 
met kralen en 
schelpjes van de 
Kirdi uit Kameroen.
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LINKS
Tijdens een reis door 
Zuid-Korea sprokkelden 
ze in kleine antiekwinkel-
tjes deze houten beeldjes 
bij elkaar. Ze werden 
gebruikt om overledenen 
naar hun graf  te bege-
leiden.

DESIGN MUSEUM DHARAVI
‘Samen met Jorge zette ik in een dynamische wijk in Mumbai het 
Design Museum Dharavi op. Het was een experiment: wat kan een 
museum doen of  zijn in een gemeenschap zonder museale traditie? 
Het uitgangspunt was design als platform voor lokaal talent en 
verandering. We keken naar welke objecten het beste zouden 
passen en kwamen uit bij watercontainers en kopjes voor chai-thee, 
die heeft iedere familie in huis. Met hulp van een lokale ijzersmid 
en timmerman ontworpen we een pushcart waarin de objecten 
werden getoond. De wijkbewoners konden die ook gebruiken.  
Dit mobiele museum had veel impact.’

PROMOTIE-ONDERZOEK
‘Ik ben bezig met mijn promotie-onderzoek en kijk hoe  
collecties met een koloniale oorsprong uit Nederlandse musea  
een rol kunnen spelen bij de identiteitsvorming en beloning van 
jongere doelgroepen met een migratieachtergrond. De focus  
ligt op hoe objecten worden gebruikt die tijdens de koloniale 
periode van Indonesië naar Nederland zijn gekomen. Het werk van 
Jennifer Tee voor metrostation Amsterdam Centraal vind ik een 
inspirerend voorbeeld. Daarin verwerkte ze geperste tulpenblaadjes 
en patronen van Palepai-doeken uit Zuid-Sumatra.’

NIEUWE EXPOSITIE
‘Ook bij het Stedelijk zet ik me in om de collectie vanuit een zo breed  
mogelijk perspectief  te benaderen. Door de pandemie heb ik de  
ontwerpen vooral leren kennen door eindeloos in de online database  
te grasduinen. Ik ontdekte onder meer zes tapijten die door Egyptische 
kinderen zijn geweven in een experiment van architect en pedagoog  
Ramses Wissa Wassef  en zijn vrouw. Hiermee wilden ze de vrije expressie 
van kinderen aantonen. Deze vormen de basis van de nieuwe expositie  
Let Textiles Talk. Design wordt vaak in vitrines getoond. In het Stedelijk 
willen we ontwerpen graag in een nieuwe context laten zien, waarmee 
mensen zich beter kunnen verhouden. Met een nieuwe rol voor de bezoe-
ker, niet als toeschouwer, maar als deelnemer.’

SARAH ZAPATA
‘Een van de eerste stukken die ik voor het museum aankocht was een groot 
werk van Sarah Zapata. Identiteit speelt een belangrijke rol in het werk van 
deze in Brooklyn wonende textielkunstenares van Amerikaans-Peruaanse 
afkomst. Ze is queer en verenigt in haar werk verschillende culturen. Ook 
voor mij speelt mijn dubbele afkomst een rol. Mijn vader komt van Bali, 
mijn moeder is Nederlandse. We hebben bijzondere gesprekken gehad 
over de ‘in between’-status. In haar textiele sculpturen kaart ze identiteit, 
seksualiteit, gender, kolonialisme en dekolonisatie aan.’

BOVEN
De veelkleurige water-
container is een van 
de ontwerpen gemaakt 
door lokale ambachts-
lieden. Ze werden ge-
presenteerd in Design 
Museum Dharavi.

DE  E S T H E E T
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CURRICULUM VITAE

Naam Amanda Pinatih  
Geboren 30 september 1987, Delft
Studie Kunstgeschiedenis in Amsterdam, 
bezig met promotie-onderzoek
Werkt sinds anderhalf  jaar als Conserva-
tor Vormgeving bij het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. Ze is mede-oprichter van 
Design Museum Dharavi, bestuurslid van 
Young Collectors Circle en lid van de  
creatieve adviesraad van State of  Fashion.  
Eerder was ze verbonden aan Droog 
Design en Crafts Council Nederland
Woont in de Indische Buurt in Amster-
dam samen met haar man, de Spaanse 
kunstenaar Jorge Mañes Rubio

BOVEN
Een opgezette vos en pinguïn in de 
slaapkamer. Rechts op het kledingrek 
van Spitsberg hangt een Teara Haringgi- 
doek uit Sumba.

AMANDA’S FAVORIETE ADRESSEN

ROTE ISLAND LODGE – ROTE, INDONESIË
‘De meest bijzondere slaapplek ooit was op Rote. Dat is 
het kleinste eiland van Indonesië. We verbleven in de Rote 
Island Lodge, een bed & breakfast zonder muren.’
roteislandlodge.com

TRIPEA – MADRID
‘Dit restaurant zit op een verborgen plek in de Mercado 
de Vallehermoso in Madrid. Je eet er een geweldig zeven 
gangen tasting-menu. Daarin combineert chef  Roberto 
Martínez Foronda de Peruaanse en Zuid-Aziatische  
keuken.’ tripea.es

ZUID-KOREA
‘Als favoriete reisbestemming twijfel ik tussen Mexico en 
Zuid-Korea, maar kies voor de laatste. Nadat mijn man 
daar als artist in residence had gewerkt, maakten we er 
een reis in de winter. Heel bijzonder om de tempels in de 
sneeuw te zien, magisch.’

ANAHUACALLI MUSEUM – MEXICO-STAD
‘Kunstenaar Diego Rivera had een enorme verzameling 
pre-Hispaanse sculpturen. Hij liet door Juan O’Gorman 
een gebouw rond de collectie ontwerpen. In een stijl die 
het midden houdt tussen modern en pre-Colombiaans. 
Het verhaal gaat dat al Rivera’s geld eraan opging.’
museoanahuacalli.org.mx

VEILINGGEBOUW DE ZWAAN – AMSTERDAM
‘We bezoeken graag de kijkdagen van dit veilinghuis dat is 
gevestigd in een enorm herenhuis. Ze bieden de objecten 
aan die wij verzamelen.’ veilinggebouw.dezwaan.nl

RECHTS
Amanda in de studio voor een 
werk van haar man, de Spaanse 
kunstenaar Jorge Mañes Rubio.

DE  E S T H E E T
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Op het bed ligt een Handira, een bruidskleed uit  
de Midden-Atlas in Marokko, rechts hangt een  
Kente-stof  uit Ghana. Vlak boven het hoofdeinde 
Kuba-stof  uit Centraal-Afrika en daarboven een Yam- 
masker van de Abelam uit Papoea-Nieuw-Guinea.
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eze zomer had wat mij betreft veel beter gekund 
qua zonuren, helaas heb ik maar weinig op de 
Zeeuwse stranden liggen zonnen. Er is gelukkig 

wel een hoop werk verzet in mijn historische pandje in 
Zierikzee, waar ik een Bed and Breakfast met kunst ga  
beginnen. Het dak boven de keuken is geheel vervangen, 
de oude vloerbedekking eruit gehaald, houten vloeren 
zijn geschuurd en er is ook al geschilderd. Ik was eigenlijk 
ook al de kleuren aan het kiezen en de ontwerpen aan het 
maken voor de gastenkamers, maar tijdens het spotten  
van jonge kunstenaars op de Graduation Show 2021  
van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam bedacht  
ik opeens: ik wil de kamers ontwerpen samen met net 
afgestudeerde kunstenaars. Zo zag ik bijvoorbeeld de  
indrukwekkende sculpturen van de Zweedse Malin Ryberg 
en het prachtige kleurgebruik bij de installatie Introduction 
Inland Waterways van Ilona Jacoba Westrik. Deze twee  
kunstenaars gaan nu mijn gastenkamers inrichten, ik kan 
niet wachten op het eindresultaat. 

Ook de voorgevel van mijn nu witgekalkte oude pandje 
heeft onderhoud nodig; ik twijfel of  ik het zo laat of  toch 
een kleur geef. Misschien een mooie grijstint met strogeel 
houtwerk. Of  toch azuurblauw? Zo staat in Mexico-City, 
in de wijk Colonia del Carmen, La Casa Azul (het Blauwe 
Huis), waar Frida Kahlo bijna haar hele leven woonde.  

Kunstkenner en interieurontwerper Harry Eigenberg  
heeft een heel eigen kijk op kunst en design. Die deelt hij  

graag met Residence.

D

La Casa Azul

LINKSBOVEN
Het strand van 
Tulum, Mexico.

LINKSONDER
Ilona Jacoba 
Westrik tijdens de 
Graduation Show 
2021 van de Rietveld 
Academie.

MIDDEN EN 
RECHTS
Casa Azul, het 
blauwe huis, van 
Frida Kahlo in 
Mexico-City.

De grootste collectie van Kahlo’s werk huist in het  
Museo Dolores Olmedo Patiño, elders in de stad, 
maar in Casa Azul hangen veel werken die grote 
betekenis hadden voor haarzelf. Bovendien staat 
het vol persoonlijke spullen, zoals haar collectie 
Mexicaanse volkskunst, traditionele bonte rokken 
en geborduurde blouses. Je ziet er ook haar siera-
den en de beschilderde korsetten die ze droeg. 

Ik heb deze zomer vaak gedacht aan mijn heer-
lijke vakanties in Mexico-City en eco-paradijs 
Tulum. Tijdens alle regen wenste ik mezelf  daar 
in de zon, aan het strand met een cocktail, zittend 
in een gekleurd huis vol kunst. En nu weet ik  
het: ik creëer gewoon mijn eigen kunstzinnige, 
bontgekleurde paradijs, hier in Zierikzee. 
harryeigenberg.com 

Tot en met 27 maart 2022 is in het Drents Museum 
een grote tentoonstelling over Frida Kahlo (1907-1954) te 
zien. Viva la Frida! – Life and art of  Frida Kahlo toont 
een unieke combinatie van Kahlo’s kunst en persoonlijke 
voorwerpen. Hiervoor werkt het museum samen met 
Museo Dolores Olmedo en Museo Frida Kahlo (voorheen 
La Casa Azul, het Blauwe Huis) in Mexico-Stad. 
drentsmuseum.nl 
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S A A R  S C H E E R L I N G S

Wat een bijzondere werkruimte heb je!
‘Ja, het is de oude zolder van mijn huis. 
Hij is heel hoog en een beetje donker, 
maar ik wil er nog dakramen plaatsen. 
Bijna drie jaar geleden ben ik naar 

Frankrijk gegaan. Eerst heb ik een tijdje in het vakantie-
huisje van mijn schoonouders gewoond, vorig jaar decem-
ber heb ik dit huis gekocht.’

Je woont in een piepklein gehucht in de Bourgogne.  
Bevalt Frankrijk?
‘Ik vind het fijn om te werken zonder prikkels; afgezon-
derd zijn, zonder mensen om je heen die iets van je willen. 
De manier van leven hier bevalt me heel goed. Het is fijn, 
een mooie omgeving met veel natuur, tegelijkertijd is er 
ook veel schoonheid, mooie spullen en brocantes, lekker 
eten, veel kwaliteit van leven.’

Klinkt als vakantie.
‘Nou, ik ben nu vooral aan mijn huis aan het klussen. 
Nieuwe vloer, wanden, elektra, ik ben flink aan het  

renoveren, dat doe ik allemaal zelf. En dan heb ik ook nog een heel erf  
met schuren, een oud bakhuisje, oude fruitbomen en een moestuin. 
Het voelt niet als vakantie, maar ook nooit als echt werken.’

Is je Franse omgeving van invloed op je kunst?
‘Ik stond een paar maanden geleden op Art Rotterdam en ik werd daar 
toch wel wat zenuwachtig van. Mijn werk is zó anders. Uiteindelijk was 
het gelukkig een groot succes, maar ik merkte wel dat het wat met  
me deed, de aanwezigheid van andere kunstenaars en al dat publiek. 
Hier heb je dat natuurlijk helemaal niet, de koeien loeien niet meer  
of  minder om wat ik doe. Ik denk dat dat goed voor me is. Het helpt 
me om een heel eigen manier van werken te hebben.’

Maar je moet wel geïnspireerd raken, toch?
‘Ik kijk veel naar ambachten, klederdrachten en gebruiksobjecten 
van verschillende culturen en tijden. In musea en online is zo veel te 
vinden. Laatst vond ik bijvoorbeeld geweldige filmpjes hoe in Ethiopië 
grote hutten worden geweven, zo inspirerend om al die stappen te zien. 
En vijf  jaar geleden heb ik een tijd in India gezeten in het weversdorpje 
Manali in de Himalaya. Die periode is nog steeds belangrijk voor mijn 
werk. Het is een dorp waar vroeger alles draaide om het weven.’ 

LINKERPAGINA
Talisman sculpture, 
gemaakt van 
schuimrubber, 
diverse stoffen 
en garens, metaal, 
2020, particuliere 
collectie. 

PORTRET
Saar Scheerlings  
in haar atelier in 
Saint-Thibault.

In een piepklein gehucht in de Bourgogne maakt Saar Scheerlings 
stoere, maar aaibare talismannen. Ontstaan omdat de vorm van een 

opengevouwen theedoosje haar triggerde. 

S T O F F E N 
S TA P E L E N 

Tekst Ellen Leijser  |  Fotografie kunst Jonathan de Waart/Galerie Fleur & Wouter
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LINKERPAGINA
LINKSBOVEN 
Bottle, geglazuurd 
keramiek, 2021, 
particuliere collectie.

RECHTSBOVEN 
Karaf, geglazuurd 
keramiek, 2020, 
particuliere collectie.

LINKSONDER
Talisman sculpture, 
gemaakt van 
schuimrubber, 
diverse stoffen en 
garens, metaal, 2020, 
particuliere collectie. 

RECHTSONDER 
Bottle, geglazuurd 
keramiek, 2021, 
particuliere collectie. 
 
RECHTS
Out of  body, gemaakt 
van antiek linnen 
en kant, stijfsel, 
ijzerdraad, 2020. 
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LINKS 
Talisman sculpture, 
gemaakt van 
schuimrubber, 
diverse stoffen en 
garens, metaal en 
essenhout, 2020, 
particuliere collectie. 
 
BOVEN 
Expositie Sight by 
Sight bij Galerie  
Fleur & Wouter, 
najaar 2020. 
 

Waarom ging je daarheen?
‘Ik kende het helemaal niet. Ik ben gewoon met een vriendin 
op de bonnefooi naar India gegaan. We dachten: we gaan 
iets met textiel doen. We liepen een weverijtje binnen en daar 
zaten drie mannen te werken, maar er stonden zes weefgetou-
wen. We mochten aan de andere werken. Dat was superleuk 
en een heel bijzondere ervaring. Wat zo inspirerend was, is dat 
het leven van die mensen draait om het weven, de schapen, het 
kammen en het wassen van de wol. Al die onderdelen maken 
zichtbaar hoe hun leven daar eruitziet. Het klopte een-op-een 
met hun leven. De huizen zien er zo uit omdat ze weven; ze 
dragen wollen kleding omdat er veel schapen zijn. Alles is er 
een logisch geheel. Dat vind ik boeiend. Het was heel natuur-
lijk, met veel aandacht voor de handelingen die je doet.’

En het gaat jou ook om die handelingen.
‘Precies. Simpel gezegd: ik stapel de stoffen dingen en die 
knoop ik aan elkaar. De handeling die ik doe, ziet er zo uit. In 
feite zijn het aan elkaar geknoopte dingen, dat knopen zelf  is 
ook de esthetiek van een werk. En in grotere lijnen van mijn 
proces: ik hou van de transformatie van materialen door er 
verschillende dingen mee te doen, verschillende ambachtelijke 
handelingen op los te laten.’ 

Je werkt met bijzondere stoffen, zoals matrassen van een failliet 
vakantiepark of  kleding uit de kringloop. Hoe kom je daaraan?
‘Toen ik begon, dacht ik: ik kan wel naar een stoffenwinkel 
gaan, maar dan kan ik niet kiezen. Daar is zo veel aanbod 
in kleur en in materiaal. Ik vind het juist heerlijk om 
beperkt te worden. Nu in Frankrijk ben ik met wit linnen 
gaan werken, omdat je hier veel oud linnen hebt. Ik vind 
het fijn om dat wat op mijn pad komt onderdeel te maken 
van wat ik doe. Soms omschrijf  ik mijn proces als een 
soort handelsroute, als een havenstad waar van oudsher 
culturele uitingen zijn ontstaan. Het is altijd een kruisbe-
stuiving van reizigers en expedities en mijn werkwijze is 
misschien ook wel zo: er meert iets aan, dat komt aan land 
en wordt opgenomen.’

Betekent dat ook dat jouw werk al doende ontstaat?
‘Ja, eigenlijk wel. Ik schets ook weleens, hoor. Mijn kera-
miek komt altijd voort uit schetsen. Maar verder heb ik 
er geen houvast in, het gebeurt gewoon. Ik kreeg bijvoor-
beeld een kratje zijdeverf  van iemand en ben toen de oude 
lapjes zijde die erbij zaten gaan beschilderen.’
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Je maakt sinds tweeënhalf  jaar talismannen. Hoe zijn ze op je pad gekomen?
‘Het is het onvoorspelbare van het proces. Ik wilde iets doen met de 
geruite doeken uit Manali. Ik ben draden om kartonnetjes gaan wikke-
len, als een soort kleurensamples. Omdat ik te weinig kleuren had, ben 
ik gaan schilderen. Daaraan raakte ik zo verslingerd dat ik wel honderd 
ruitjes op kartonnetjes heb geschilderd. Daarmee maakte ik collages, 
totdat de vorm van een opengevouwen theedoosje me triggerde.  
Ik wilde ze driedimensionaal maken, dus werden het bouwwerkjes.’

En de talisman was geboren.
‘Ja, al heb ik niet van tevoren bedacht dat ik zo’n ding wilde maken. 
Toen ik er een paar had gemaakt, realiseerde ik me dat ze op talis- 
mannen lijken. Ze hebben iets soldaatachtigs: ze stralen een zekere  
trots uit, alsof  ze iets willen beschermen. Ik vind ze heel open, alsof   
ze geadopteerd willen worden: kom maar hier, ga maar iets met mij 
aan, dan ben ik er voor jou. Je kunt er zelf  een betekenis aan geven. 
Dat gebeurde vroeger ook. Bij die oude handelsroute waar ik het 
zojuist over had, ontstonden nieuwe culturele expressies waar pas later 
een betekenis aan werd gegeven. Ik vind dat mooi: je geeft het aan de 
wereld en de wereld mag bepalen hoe ze het opneemt.’

Waar ben je nu mee bezig?
‘Ik heb het afgelopen jaar ook heel ander werk gemaakt. De talis-
mannen lijken heel werelds, ze doen denken aan iets Mexicaans, aan 

Saar Scheerlings (1990) woont en werkt in Le Maupas in de 
Bourgogne. Ze is in 2014 afgestudeerd aan de Design Academy in 
Eindhoven en wordt vertegenwoordigd door Galerie Fleur & Wouter 
in Amsterdam. saarscheerlings.nl, galeriefleurenwouter.com

BOVEN  
Een inwoonster 
van het weversdorp 
Manali. Ze draagt een 
geruite doek zoals die 
op de weefgetouwen 
worden gemaakt daar. 
Het weefgetouw is 

Afrikaanse tribes of  Japanse warriors. Mijn andere project is juist 
gebaseerd op Nederlandse klederdrachten. Daarvoor heb ik textiel 
gesteven, naar oud-Hollandse recept. Als je het stijft, kun je het 
heel goed vormen; dus ook weer bouwen met stoffen. Daar is een 
aantal nieuwe werken uit ontstaan, een soort figuren, maar zonder 
dat ze een lichaam hebben. Dit werk is gebaseerd op de Neder-
landse streekdrachten en dan vooral hoe mutsen werden gemaakt. 
Wij hadden een sterke traditie van grote sculpturale mutsen, die 
nu niet meer gedragen worden en ‘lichaamloos’ op sokkels in 
musea staan. Hoewel het iets compleet anders is, beïnvloedt het 
elkaar ook. Ik ben nu de talismannen ook in het wit gaan maken. 
In die zin voelt het alsof  ze bij elkaar horen, al zijn de talismannen 
speelser en losser.’

Reis je nog veel, of  is Frankrijk nu de reis?
‘Voor corona zou ik eigenlijk naar Mexico gaan. Ik vind het heel 
grappig: iedereen begint altijd over Mexico bij mijn werk, terwijl 
ik nog nooit in Mexico ben geweest. Ik kijk er ook niet naar, weet 
niets van dat land. Ik ontmoette op Art Rotterdam een man die 
zei: “Ik koop iets van je als je belooft dat je naar Mexico gaat, 
haha.” Aan de ene kant heb ik daar wel zin in, maar aan de andere 
kant: ik weet niet of  het nodig is om de wereld over te vliegen. 
Je kunt ook op andere manieren nieuwe culturen ontmoeten of  
verrassende ervaringen opdoen.’

als balkon gebouwd 
op de uitstekende 
constructiebalken van 
het huis.

RECHTSBOVEN 
Saar Scheerlings aan het 
werk in Saint-Thibault. 
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Talisman sculpture, 
gemaakt van 
schuimrubber, 
diverse stoffen 
en garens, metaal, 
2020, particuliere 
collectie.

‘Wat op mijn 
pad komt, 

wordt 
onderdeel 
van mijn 

werk’
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B ij binnenkomst in ’t Achterhuis word je meteen 
getroffen door het geweldige aanbod van onder 
andere unieke materialen voor keukens en bad- 

kamers, maar ook door de bijzondere schouwen, vloeren 
en historische objecten. Ook voor authentieke details  
zit je goed: van oude tuinornamenten tot siersmeedwerk, 
de keuze is reuze. 

INSPIRATIE
De showroom in Udenhout telt ruim dertigduizend 
vierkante meter: zowel binnen als buiten in de tuin wordt 
het geweldige aanbod op inspirerende manier getoond. 
De combinatie van historische en decoratieve meubels, 
objecten, kunststukken en accessoires geeft samen een 
smaakvol totaalplaatje. Ook op de website is heel veel te 
zien: inspirerend en overzichtelijk.

AMBACHTELIJKE WIJZE
Bij ’t Achterhuis wordt veel zelf  gedaan. In de eigen sme-
derij, hout- en natuursteenzagerij en de ateliers worden alle 
materialen zorgvuldig schoongemaakt en gerestaureerd. 
De ambachtslieden in de timmerwerkplaats maken daar-
naast ook volop keukens van oud eiken. Voor inspiratie én 
deskundig en persoonlijk advies is men hier aan het goede 
adres. achterhuis.nl

Wie op zoek is naar historische 
bouwmaterialen, unieke objecten en  

sfeervolle interieurs ter inspiratie, 
kan terecht bij ’t Achterhuis. Deze 

speciaalzaak in Udenhout is al meer 
dan een halve eeuw een begrip.

A M B A C H T  E N  S F E E R
’T ACHTERHUIS

BOVEN
Vloer van antieke 
Bourgondische 

dallen.

ONDER
Groene 
Marokkaanse 
zelliges 10x10 cm, 
vuurmond uit oude 
steentjes en antieke 
genuanceerde 
plavuizen.

LINKSONDER
Antieke hardstenen 
voedertrog op een 
muurtje van oude 
stenen, kraan van 
Kenny&Mason.

PROMO T I E
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Chiden Dining with Back Cushion 
& Walnut frame

€1,395. 

Ovington Tablelamp in Tobacco 
€795.

Dundridge Table
from €1,595.

Ceramic Sleeve 
€250.

Design by Sjoerd Vroonland & 
Casper Vissers.

Visit the ‘Residence Revised’ Pilot Store in Breda for the complete Revised collection and friends.
Address: Wilhelminastraat 46, 4818 SH Breda.

+31 (0)76 303 8778 / www.revised.com 
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A COLLECTION OF  
MEMORIES (P. 100)

The Milan house of  couple Federica 
Gambigliani and Giovanni Maria Sacchi is 
not only an ode to history in terms of  the 
building itself, the interior also exudes a 
love for both historical and modern works. 
Passionate collectors who follow their 
instincts, they are both architects and part-
ners at Studio Luini12. The couple have 
a striking style combining warm colours 
with colder materials. Frederica’s love of  
art started through her father who was 
also an architect and he made it clear that 
art is what you see and feel. Her collector 
brother Pietro was also a great inspiration. 
Despite partial bombing during the Second 
World War, their Milanese house from the 
early twentieth century remained largely 
intact. Other parts of  the house date from 
the 1940s. For them conservation means 
preserving the original architectural style 
combined with sympathetic renovation. 
They are passionate about wall decoration 
and this is where their art collection comes 
into its own. They also collect everyday 
objects related to workshops or crafts-
men. Many products designed by Federica 
Gambigliani from Pictalab are found 
throughout the house, yet these decora-
tive elements do not take over, thanks to 
many industrial design pieces. That idea 
of    transformation is a recurring theme 
in their work, where historical pieces are 
transformed into new products, so that the 
whole feels more modern. 

WONDERFULLY ALIVE  
IN A STILL LIFE (P. 128)

Claire Basler Beauvoir paints her own  
world, full of  fairytale flowers. She lives  
in an incredible castle in the French  
Auvergne with partner Pierre. Over the past  
thirty years, her fluid, sensual depictions 
of  flowers have been loved internationally. 
Basler spent hours in the Louvre studying 
the classical masterpieces of  European 
painting. Her figurative, stylised paintings 
were a risky choice – but one that paid 
off. Her ability to capture rotting flowers, 
fragile petals, or a wild stem bending in the 
wind distinguish her as a master painter of  
nature. The castle is the third renovation in 
just four years for the couple. Working so 
well together they managed to get the castle 
ready for their move in just ten months. 
‘We complement each other perfectly,’ 
Pierre acknowledges. ‘Luckily I have the 
technical and practical insight that enables 
her vision to be implemented successfully.’ 
The building has been transformed into a 
fairytale fantasy with detailed painted flowers 
dancing over the enormous walls. Tall vases 
filled with flowers and elegant birch cuttings 
add to the theatrical atmosphere. Basler’s 
creativity is infused with joy and based on a 
great eye. The old, bright orangery is now 
her studio. ‘It is separate from the building, 
and that independence has changed my way 
of  working. It makes me more focused and 
disciplined. We take long walks through 
the fields to collect flowers and plants that 
inspire my paintings.’

ODE TO ART (P. 15)

Recently for ten days at the Paris Design 
Week, countless galleries, studios and show-
rooms opened their doors to the international 
art and interior-loving public. Paris seemed 
even more magical than usual. Hopping from 
openings to presentations and exhibitions 
was truly fireworks for the senses. The Art 
Paris art fair was also on a busy programme. 
One standout item after another stimulated 
and inspired feelings we had almost forgotten 
about. Worldwide we are awakening from 
a collective sabbatical and I am incredibly 
grateful and happy for all the artisans and 
exhibition organizers. In edition 11 we put art 
on a pedestal. Discover the most beautiful  
art hotels and the fascinating talismans of  
artist Saar Scheerlings. Take a look at the  
impressive studio of  the Dutch National 
Opera and Ballet and the home of  Amanda 
Pinatih, Curator of  Design at the Stedelijk 
Museum Amsterdam. Or imagine yourself   
in the enchanting castle of  Claire Basler  
Beauvoir. As the icing on the cake, we pay 
ample attention to PAN Amsterdam. It will 
take place, after a yearlong sabbatical, from  
13 to 21 November in the RAI. Residence 
will once again be prominent, so come along, 
after all you want to see and experience art 
in real life. And when you do, enjoy it to the 
full. Just like Paris, in that week Amsterdam 
transforms into a magical place where all the 
beauty of  the world can be discovered.
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ELKE TUIN KOMT DAG EN NACHT TOT LEVEN
Rainforest Lighting brengt iedere avond tuinen tot leven. Van Aarlanderveen tot Huizen 

en van Knokke-Heist tot Woerden. Onze aanpak is geïnspireerd op het regenwoud. In het 

regenwoud wordt het licht onderin gebroken door bomen, takken en bladeren. Dit natuur-

lijke, verrassende en sfeervolle licht vertalen wij met behulp van duurzaam kunstlicht 

in elke tuin. Onze unieke aanpak vergroot uw leefruimte van binnen naar buiten en u 

kijkt niet langer in een ‘donker gat’, waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt. Aan 

de hand van een lichtdemonstratie tonen wij u vooraf wat het effect zal zijn in uw tuin.  

U zult verrast zijn! Bel of mail voor een oriënterend gesprek.

UW TUIN IN EEN ANDER DAGLICHT

Deltazijde 16J, 1261 ZM Blaricum | +31 6 12 59 09 79 | info@rainforestlighting.com | rainforestlighting.nl

Rainforest Lighting adv 230x297-DEF.indd   1Rainforest Lighting adv 230x297-DEF.indd   1 04-10-2021   12:2004-10-2021   12:20



DRAENERT
IMPONEERT
BIJ VAN TIL

De collectie van Draenert wordt prominent bij Van Til getoond. Voor de unieke 
ontwerpen tekenden diverse bekende designers (o.a. Georg Appeltshauser en 
Wolfgang Mezger). De tafels zijn voorzien van ingenieuze uitschuifmechanismen 
waarmee het aantal zitplaatsen in een handomdraai kan worden uitgebreid. Daarbij 
kunnen de bladen worden uitgevoerd in diverse houtsoorten, prachtig glas en de 
allermooiste kwaliteiten natuursteen. De rijke collectie eetfauteuils biedt alle 
mogelijkheden om de tafels te complementeren. De speciale Draenert presentatie 
bij Van Til is uw bezoek zeker de moeite waard.

Afgebeeld:  
eettafel Adler met eetfauteuil eetfauteuil Dan.

Op onze speciale Luxury afdeling tonen wij internationale meubelcollecties uit het allerhoogste segment. Daar vindt 
u de overtreffende trap in wooncomfort. Niet alleen van Draenert maar ook van andere toonaangevende merken 
als Poltrona Frau, Edra, Riva 1920, Molteni, Tonelli, De Sede, Giorgetti, Cassina en Baxter vindt u daar speciale  
presentaties. In ons designcentrum van 15.000m2 zijn nagenoeg alle bekende designlabels vertegenwoordigd. 
Onze adviseurs zijn ervaren specialisten die u desgevraagd graag van vrijblijvend en persoonlijk advies voorzien.  

Ruim 15.000m2 
woonbeleving 
met meer dan 150 
designmerken.

Op loopafstand van 
de historische en 
gezellige binnenstad 
van Alkmaar.

Riante eigen  
parkeerterreinen
met honderden 
plaatsen.

Een wereld aan wonen in AlkmaarDe overtreffende trap van wooncomfort op onze speciale Luxury afdeling

ADRES 
Noorderkade 1038
1823 CJ  Alkmaar

Telefoon (072) 5112760
www.vantil.nl / info@vantil.nl

OPENINGSTIJDEN 
Maandag t/m woensdag: 9.30 - 17.30 uur 
Donderdag t/m vrijdag: 9.30 - 21.00 uur

 
Zaterdag: 9.30 - 17.30 uur 
Zondag: gesloten

residance-casisna.indd   1residance-casisna.indd   1 12-10-2021   09:4912-10-2021   09:49
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Translations John Watters

DECOR BEFORE DESIGN (P. 112)

Gallery owner Nathalie Assi’s nineteenth- 
century house in London is full of  modern 
design but still feels like a family home. 
In her bright sitting room, she points to 
Pietro Russo’s daffodil-shaped mirror 
lamps like giant brooches that sparkle 
in the morning sun and above the sofa 
hangs an ivory-coloured woven tapestry by 
Soojin Kang. These striking objects would 
not look out of  place in a design museum, 
but here they seem completely at ease with 
their surroundings. The building with its 
stucco facade also serves as a showroom 
for her gallery SEEDS. In 2014, while 
renovating this house, the seed was planted 
to start her own gallery and she collabo-
rated with architect Carole Asfour-Lin to 
redesign the interior. Sliding doors in the 
living rooms make it possible to divide the 
spaces flexibly, Assi explains: ‘I can close 
the sitting room and it becomes a gallery. 
In the afternoon, when the children are 
back, I open the doors again. This trans-
formation takes place every day.’
Assi enjoys the artisanal process of  turning 
everyday materials into great pieces. Sustai-
nability is key to all SEEDS projects, but, 
she says, ‘it’s not about ticking boxes,  
everything has to be beautiful, everything 
has a past, a story. We are looking for 
things that make us think – and dream.’ 
In a year that has led us all to question 
our values, that is certainly an important 
message.

A PHOTOGRAPHIC EYE (P. 148)

A sense of  art and colour runs through 
Max Tomasinelli’s veins. The Italian photo-
grapher, artist and art collector grew up in 
this 1960s house that has since been reno-
vated and redesigned to become the ideal 
home for him and his family. Tomasinelli 
chose to study photography and his father 
helped him start his own studio. Exchan-
ging his photos with the work of  others, 
his art collection grew steadily. When given 
the opportunity to take over his parents’ 
house, he saw the potential in establishing 
both a home and studio as well as a space 
for his collection. The former kitchen be-
came Tomasinelli’s studio, and the dining 
room is now the kitchen. By removing part 
of  the wall, there is a visual flow between 
the kitchen, living room, entrance and 
balcony. He did a lot of  colour research, 
resulting in the home studio being kept 
white, while other rooms have been pain-
ted in vibrant colours. The midnight blue 
hallway acts as the backbone of  the house, 
merging with the forest green of  the 
living room. This is flanked by the master 
bedroom and two guest bedrooms. One of  
them, painted in warm ochre, has become 
the nursery, while the soft mauve bedroom 
invites a good night’s sleep. Placing his 
many works of  art was a challenge and in 
the end the solution was to group them 
thematically. Baroque family heirlooms 
are combined with contemporary design, 
vintage finds and modern art: a whole in 
style and colour. 

IN-HOUSE COLLECTION (P. 176)

As Curator of  Design at the Stedelijk  
Museum Amsterdam, Amanda Pinatih  
regularly purchases works. She does 
this on a smaller scale for her home. In 
her Amsterdam apartment, where she 
lives with husband Jorge, she combines 
art and objects from all over the world 
with contemporary design. ‘During our 
travels we collected many special objects. 
I collect textiles; from the Songket cloth 
used during my Balinese uncle’s funeral 
ritual to batiks I acquired from a collector. 
Another special object is the ancestor 
statue from the Asmat culture, dating 
from 1970s Papua. It was collector Jacques 
Hoogerbrugge, who, with support from 
UNESCO, revived this tradition among 
local woodworkers. During my studies I 
worked at Droog Design, an experimental 
time, and later I was associated with Crafts 
Council Nederland, generating enthusiasm 
for creative crafts in a younger age group. 
We set up the Design Museum Dharavi in 
Mumbai, the starting point being design as 
a platform for local talent and change. This 
mobile museum has had a lot of  impact. I 
look at how collections of  colonial origin 
can play a role in the identity formation  
of  younger people with a migration 
background. At the Stedelijk I also try to 
approach the collection from a broad 
perspective; identity plays an important 
part in the pieces I buy and my dual back-
ground also plays an important  
role for me.’ 
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Jan Frantzen interiors, Knibbelweg 8A, 2761JD, Zevenhuizen ZH

janfrantzen.nl  0180-632259

Klasse herken je!



Militairenweg 16 te Bloemendaal
via ENGEL & VÖLKERS 

R E S I D E N C E

TOPLOCATIES
Deze maand in Toplocaties de mooiste villa’s. 

Het betekent sfeervol wonen in alle ruimte, omringd door luxe  
en kwaliteit. Wonen in een villa betekent ook vrijstaand wonen, 

middenin het groen van een eigen tuin en dikwijls in een  
landelijke of bosrijke omgeving. 

11_Toplocaties opening.indd   14711_Toplocaties opening.indd   147 08-10-2021   10:0608-10-2021   10:06
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xxx
Deze schitterende nieuw gebouwde villa, ‘high-end’ tot in de kleinste 
details, ligt op een van de mooiste plekken aan de Nieuwemeerdijk, 

vlak bij Amsterdam en Badhoevedorp. 

P R A C H T I G E  V I L L A  A A N  H E T  W A T E R

De royale 
en sfeervolle 
woonkamer in 
het bijgebouw.
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V anuit de ruime entree betreedt u de verrassend grote, 
open en lichte woonruimte met adembenemend uitzicht 
over de Ringvaart en de Nieuwe Meer. Een inspirerende 
ruimte, onconventioneel en uitdagend voor wie van 

inrichten houdt.
Kenmerkend voor deze ruimte zijn de stalen elementen die herinneren 
aan de constructie die de basis vormt van de architectuur van de villa. 
Deze constructie ligt diep in de dijk verankerd.  

OPEN KEUKEN
De gestileerd vormgegeven open keuken, merk Tonelli, is voorzien van 
o.a. een quooker, twee ovens, koelkast, vriezer, vaatwasser, wijnklimaat-
kast en een in het hardstenen aanrecht verwerkt afzuigsysteem. De  
keuken is verbonden met een separate bijkeuken met laundry.

IMPOSANTE TRAP
Een imposante halfronde trap van hout en staal leidt naar de slaap-
verdieping met twee ruime slaapkamers en een open badkamer met 
vrijstaande houten badkuip, inloop-regendouche en dubbele marmeren 
wastafel.
Het visgraatparket op de vloer geeft een sfeervolle warme uitstraling. 
Deze villa combineert licht en ruimte met de gezelligheid en intimiteit 
van slapen onder de opvallende kap, die al op de eerste verdieping 
begint. Een dakvorm die men veel ziet bij oudhollandse dijk- en dorps-
huizen en die een zekere geborgenheid uitstraalt.

Op de tweede verdieping, in de ruime nok van het dak, vindt u de 
derde slaapkamer, een lichte, gezellige ‘zolderkamer’ met badkamer met 
douche, wastafel en toilet.

Landelijk wonen 
aan het water. In 
de Nieuwe Meer 
is het uitstekend 
zwemmen.

BIJ ZON DE R  WON E N
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MEMB ER
MEMBER

D E  O M G E V I N G
De Nieuwe Meer maakte ooit deel uit 
van de Riekerpolder, die is drooggelegd 
in 1636, na de bouw van de Riekermolen 
aan de oever van de Nieuwe Meer. Deze 
molen is in de jaren 60 verplaatst en 
staat nu langs de Amstel. Zomers vaart 
de veerboot ‘Ome Piet’, genoemd naar 
de vroegere pontbaas Piet Eilander, 
vanaf  de Nieuwemeerdijk naar de 
Koenenkade in het Amsterdamse Bos. 
Vlakbij ligt Golfclub The International.

P R A C H T I G E  V I L L A  A A N  H E T  W A T E R

Het afzuigsysteem 
is volledig 
geïntegreerd in het 
aanrecht. Naast 
de keuken een 
bijkeuken met 
laundry.
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RUIM BIJGEBOUW
Het grote bijgebouw biedt ruimte aan een woonkamer 
met keuken, slaapkamer, badkamer en toilet. Het sous-
terrain zorgt voor een verrassing: een lounge- 
bioscoopruimte met kitchenette voor een hapje en een drankje en 
een wellness met sauna en dubbele douche.  
De aangebouwde garage/hobbyruimte is voorzien van  
krachtstroom en kan desgewenst een andere bestemming krijgen, 
zoals een gym of  een zwembad. Nu is er plaats voor 6 tot 10 auto’s.

Huis en bijgebouwen zijn beveiligd met een verfijnd en hoogwaardig 
systeem van domotica. Dak en kozijnen zijn volledig geïsoleerd. 

ZONNIGE TERRASSEN
De charmante, beschutte en onderhoudsvriendelijke tuin met 
verschillende niveaus en zonnige terrassen is voorzien van een auto-
matisch beregeningssysteem.
Aan de Ringvaart, tegenover het huis, ligt de bijbehorende dubbele 
aanlegsteiger vanwaaruit u toegang heeft tot de mooiste vaarroutes 
in de wijde omgeving.

B I J Z O N D E R H E D E N
• Gebruiksoppervlakte: 415 m2 
• Overige inpandige ruimte 145 m2 
• Gebouw gebonden buitenruimte: 151 m2 
• Perceeloppervlakte totaal: 1.491 m2 

•  Deels eigen grond en deels belast met recht van 
opstal van Hoogheemraadschap van Rijnland

• Goed geïsoleerd 
• Alarmsysteem met camerabeveiliging 
• Vloerverwarming in het gehele woonhuis 
•  Luxe keuken voorzien van hoogwaardig  

inbouwapparatuur
• Bijgebouw met bioscoop en wellness 
• Multifunctionele garage

Mar. J. Heule Makelaardij   |  De Lairessestraat 16  |  1071 PA  Amsterdam |  t. 020 - 676 66 33  |  info@heulemakelaars.nl 
MEMB ER
MEMBER
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Landelijk en onderhoudsarm 
wonen, omringd door ruimte.
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Waar in Nederland vind je nog een woning met vrij uitzicht en te 
midden van velden met wuivend graan? Het antwoord vindt u in 

Bellingwolde, in de Groningse gemeente Westerwolde. Vlak bij 
natuurgebied de Dollard staat deze toekomstbestendige, onder 

architectuur gebouwde vrijstaande villa.

 P R A C H T I G E  V I L L A  I N  W E I D S E  O M G E V I N G

[kader]
Kenmerken

[fotobij]
DJI_0628

DJI_0662

heemhof-11-bellingwolde-groningen-house-photography-deluxe_002
De woning is in 2008 onder architectuur gebouwd.

heemhof-11-bellingwolde-groningen-house-photography-deluxe_003
Deze toekomstbestendige woning is voorzien van drempelloze vloeren. 

heemhof-11-bellingwolde-groningen-house-photography-deluxe_009
Alles aan deze villa ademt rust, ruimte en sfeer.

heemhof-11-bellingwolde-groningen-house-photography-deluxe_031

heemhof-11-bellingwolde-groningen-house-photography-deluxe_040
Een fraai aangelegde parkachtige tuin omringt deze villa.

Een fraaie kruisvormige 
plattegrond zorgt voor een 
unieke woonbeleving.

BIJ ZON DE R  PA N D
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U niek en bijzonder ruim, dat is de beste om-
schrijving van dit royale landhuis met kruis-
vormige plattegrond. Het is in 2008 gebouwd 
volgens zeer hoge kwaliteitsnormen. Zo is er 

gekozen voor de duurzaamste bouwmaterialen en is er een 
warmtepomp geïnstalleerd waarmee het huis zowel kan 
worden verwarmd als gekoeld. Het huis is met kunststof  
kozijnen, het gebruik van Belgisch natuursteen en zinken 
dakgoten nagenoeg onderhoudsvrij.

ALS EEN GRONINGSE BOERDERIJ
Geheel in stijl met de omgeving is ook het formaat van de 
woning gelijk aan dat van de riante boerderijen die je in dit 
deel van Groningen veel ziet. Het perceel is voorzien van 
een eigen oprijlaan en veilig omheind door een hekwerk 
met bomen. Bijzonder aan dit object zijn de aanwezigheid 
van een binnenzwembad met fitnessruimte, de dubbele  
garage met een afmeting van maar liefst 65 m2 en een 
kelder, met stahoogte, van 34 m2.

GEEN DREMPELS
Bij binnenkomst in de ruime entree valt direct op dat deze 
woning is voorzien van barrièrevrije-en onderhoudsvrije 
pvc-vloeren. De riante L-vormige woonkamer, die uitzicht 
biedt op de prachtige, parkachtige tuin, heeft maar liefst 
drie grote schuifpuien die uitkomen op het terras. Heerlijk 
in de zomer, maar ook in de winter is het hier goed toeven 
bij de natuurstenen open haard. De keuken is voorzien van 
alle moderne gemakken, zoals Siematic keukenapparatuur, 
een prachtig Boretti keramisch fornuis, een grote koelkast 
en een handige Quooker. De keuken heeft bovendien 
een bijzonder fraai natuurstenen werkblad en grenst aan 
een royale bijkeuken. Ook op de benedenverdieping: een 
ruime slaapkamer met inloopkast en eigen badkamer, 
voorzien van ligbad, dubbele wastafel en een - wederom 
barrièrevrije - inloopdouche.

 P R A C H T I G E  V I L L A  I N  W E I D S E  O M G E V I N G

B I J Z O N D E R H E D E N
• Bouwjaar:  2008
• Perceeloppervlak:  9.669 m2

• Woonoppervlak:  476 m2

• Inhoud:   3.000 m3

• Garage:   65 m2

• Energielabel:  A
• Vraagprijs:   v.a. € 1.295.000,- k.k.

RUIME VERDIEPINGEN
Op de eerste verdieping vinden we minstens zo veel ruim-
te. Hier liggen drie slaapkamers, een tweede badkamer met 
dubbele wastafel en inloopdouche, bad, een apart toilet, 
een werkkamer van 47 m2 en een zolderruimte van maar 
liefst 63 m2. De verdieping erboven biedt nog meer zol-
derruimte en is niet alleen bijzonder vanwege de indruk-
wekkende afmetingen van 135 m2, maar ook de bijzondere 
kruisvorm is imposant. De derde badkamer van deze villa 
bevindt zich bij het zwembad en is voorzien van een douche, 
toilet en kleedruimte. De zwembadruimte zelf  meet 80 m2 
en biedt via drie openslaande deuren toegang tot de tuin. 
Het zwembad is voorzien van een rolscherm, waarmee de 
warmte beter vast kan worden gehouden. 

ONDERHOUDSARM
Deze villa is door de barrièrevrije vloeren zeer toekomst-
bestendig. Bovendien is de woning onderhoudsarm, goed 
geïsoleerd en voorzien van alle denkbare gemakken.  
Wonen in Bellingwolde staat bovendien garant voor  
wonen in een rustige, weidse en schone omgeving. 

F A N T A S T I S C H E  O M G E V I N G
De gemeente Westerwolde kenmerkt zich door rust en ruimte. Hier vind je 
nog vrij uitzicht over de velden, waar onder meer koolzaad, graan en suiker-
bieten groeien. Dichtbij is bovendien het unieke natuurgebied de Dollard, dat 
bestaat uit kwelder en droogvallend wad. Het pittoreske Duitse vissersplaatsje 
Ditzum ligt nabij, net als kuuroord Bad Nieuweschans en de vestingstadjes 
Bourtange en Oudeschans. Het centrum van Bellingwolde ligt op fietsafstand 
en binnen 10 minuten ben je met de auto op de A7 waarmee Groningen en 
Bremen snel bereikt kunnen worden.

Makelaardij Ing. H.H. Smit   |  Kerkstraat 42a  |  9636 AC Zuidbroek  |  t. 0598 - 45 33 55  |  info@makelaardijsmit.nl

Het inpandige, 
verwarmde zwembad 
bevindt zich in een 
royale ruimte.
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SAMENSTELLING EN TEKST DIJANA BARIŠIĆ

Trends, ontwikkelingen  
en achtergronden  

over de woningmarkt 

Luxe, ruimte, veiligheid en groen: het zijn de overkoepelende waarden van Lintenparck. 
De villa die wij aanbieden staat aan de ’s-Gravenweg 602 G en is een van de slechts 
tien majestueuze villa’s binnen dit ambitieuze project. Indrukwekkend is het beeld van 
de villa’s elk met de tuin aan het aangrenzende water. Niet alleen de contouren van de 
aangeboden villa zijn indrukwekkend, dat geldt zeker ook voor het interieur. Kosten 
nog moeite zijn gespaard om hier de totale woonbeleving te creëren met specialisten 
van naam op het terrein van keukens, sanitair, licht, domotica en styling. Namen die in 
deze villa voorbij komen zijn Klaasontwerpen, Sjartec, Status Living, Maretti Lighting 
en Nico Home Control; het neusje van de zalm. Door alle elementen op elkaar af  te 
stemmen, creëerden zij samen veel meer dan een huis en een thuis. Dat maakt deze 
villa tot een totaalkunstwerk.
’s-Gravenweg 602 G ROTTERDAM via 
De Landerije - Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Von Poll Real Estate wil zich als makelaarskantoor 
graag onderscheiden en bijdragen aan de natuur. 
Het is onvermijdelijk dat er iets gedaan moet worden 
aan de CO2-uitstoot. 
Bij Von Poll Real Estate geven ze name-
lijk een relatiegeschenk bij de aan-
koop en verkoop van een woning, 
daar hebben ze wat EarthToday 
doet aan verbonden. De missie van 
EarthToday is mensen bewuster 
maken van de situatie van de aarde 
en natuurbescherming op grote 
schaal te versnellen. Samen met ver-
schillende natuurbeschermings-
organisaties beschermen ze onze aarde 
meter voor meter.

E E N  T O T A A L K U N S T W E R K  M E T 
M A X I M A A L  W O O N C O M F O R T 
( L i n t e n p a r c k  R o t t e r d a m - ’ s - G r a v e n l a n d ) 

V O N  P O L L  R E A L  E S T A T E  D R A A G T  E E N  S T E E N T J E  B I J  A A N  D E  N A T U U R
Bij de aankoop of  verkoop van hun woning ontvan-
gen cliënten van Von Poll Real Estate een (of  
meerdere voucher(s) als geschenk. Iedere voucher 
staat voor 20 m2. 

Voor een woning van 120 m2 worden 5 vou-
chers uitgegeven die te claimen zijn bij 

EarthToday. Hierna wordt een uniek 
digitaal ‘certificaat van bescherming’ 
uitgegeven door Union of  Nature 
Foundation (een samenwerkingsver-
band van natuurbeschermingsorga-

nisaties) dat op naam wordt geregi-
streerd. Ook de geolocatie van de 

betreffende vierkante meters wordt ge-
markeerd met een virtuele vlag zodat deze 

virtueel te bezoeken is. 

N U  O N L I N E
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V R A AG  E N  A A N BOD

De naam Sotheby’s wordt wereldwijd geassocieerd met prestige, kwaliteit en 
exclusiviteit. Bij Sotheby’s International Realty wordt de eeuwenoude traditie 

van Sotheby’s voortgezet en door zeer ervaren  
professionals toegepast ten behoeve van de  
verkoop van woningen in het hoogste segment.

Wanneer u uw woning door ons laat vertegen-
woordigen, dan profiteert u ook van ons we-
reldwijde netwerk en van de exclusieve toegang 
tot hooggekwalificeerde klanten. Lange historie, 
betrouwbaarheid en een groot netwerk: alleen 
Sotheby’s International Realty is hét merk dat 
past bij uw levensstijl. We vertegenwoordigen 
niet alleen luxe onroerend goed over de hele 
wereld, maar helpen onze klanten ook met veel 

plezier en succes bij het zoeken naar en het vinden van hun volgende buiten-
gewone woning.

Netherlands Sotheby’s International Realty werkt veel, graag en goed samen 
met alle buitenlandse vestigingen. Zo organiseren we vier maal per jaar een 
Europese meeting, bedoeld om alle leads zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. 
Het gaat dan vaak om objecten in London, Dubai of  Moskou, maar ook om 
luxe vastgoed door geheel Spanje, Frankrijk en zelfs Duitsland. 

De laatste tijd merk ik een flinke toename in het aantal opdrachten voor stille 
verkoop. Ook hier komt de expertise van Sotheby’s bij uitstek van pas. Want 
voor welke opdracht ook hebben wij de tools om verkopers en kopers van 
hetzelfde niveau wereldwijd bij elkaar te brengen.

In gesprek met Jim Reerink, 
managing director Netherlands 

Sotheby’s International  
Realty in Amsterdam

WONEN IN  
EEN MODERN 
MONUMENT

B L I K V A N G E R

Secret sales

Wonen in een monumentale villa met grandeur,
luxe en moderne uitstraling. 
Anno 1961 gebouwd door architect W.J. Klein en in 2016 
verbouwd en aangebouwd door architect René Onsia. 
De villa verkeert thans in turn-key staat, met totaal 12 
vertrekken en ca. 454 m² G.O. wonen (ca. 577 m² B.V.O.). 
Wonen in een modern monument met hedendaagse luxe 
en comfort. Omringd door een prachtige tuin op het 
zuiden grenzend aan de Kleine Wetering en groenstrook. 
Compleet met parkeren, zwembad, bioscoop en fitness. 
Waarlijk eenn van de mooiste huizen in Buitenveldert.
Daelenbroek 1 AMSTERDAM 
via Broersma Makelaardij 

11 Toplocaties vraag & aanbod.indd   20911 Toplocaties vraag & aanbod.indd   209 08-10-2021   10:1708-10-2021   10:17



makelaars 11-2021.indd   210makelaars 11-2021.indd   210 08-10-2021   11:1808-10-2021   11:18



makelaars 11-2021.indd   211makelaars 11-2021.indd   211 08-10-2021   11:1808-10-2021   11:18



T | 020 305 97 77
E | info@broersma.nl
W | broersma.nl/hidden-objects

Vanwege de wens van enkele cliënten bieden wij niet al onze  
woningen aan via media als Funda. Het gaat dan vaak om  
exclusieve woningen in het hoge segment. Om deze reden  
plaatsen wij deze woningen als Hidden Object op onze website.

Wilt u deze bijzondere woningen in Amsterdam online of fysiek  
bekijken? Scan dan de QR code en laat uw gegevens achter.
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VOORMA EN WALCH MAKELAARS
LAREN - BLARICUM - HUIZEN -

BUSSUM - NAARDEN - IBIZA

NOOLSEWEG 25 D,
BLARICUM

Midden in de ’’Gouden Driehoek’’
gelegen, nieuw (2016) onder
architectuur gebouwde, vrijstaande,
rietgedekte villa met guesthouse. De
villa is gebouwd met oog voor detail en
met de meest hoogwaardige materialen
en luxe voorzieningen.

Bijzonderheden:

Kortom een luxueuze villa die zo te betrekken
is, inclusief het gehele luxueuze interieur. Daar
eigenaar in het buitenland woonachtig is, heeft
hij er slechts 10 dagen gebruik van gemaakt.

Perceeloppervlakte: ca. 1.200 m² en
het 1/3 onverdeeld aandeel van een
mandelig perceel, groot 390 m²

.
Woonoppervlakte: circa 343 m².
Geheel en optimaal geïsoleerd.
Geheel voorzien van vloerverwarming
middels een hybride cv systeem

.
Domotica en muziekinstallatie door
gehele woning

.
6 slaapkamers!!!.
5 badkamers!!!.
Dubbele garage.
Goed beveiligd en voorzien van slagvrij
glas en camera’s en alarm

.
Voorzien van elektrische gordijnen..

Indicatieprijs € 3.385.000,- k.k.

Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Guido E. Mundt, Register Makelaar Taxateur,
lid NVM, telefoon 035 - 539 90 80.

U bent van harte welkom aan de Brink 34 te Laren www.voorma-walch.nl

makelaars 11-2021.indd   213makelaars 11-2021.indd   213 08-10-2021   11:1808-10-2021   11:18



sinds 1936

het Team

Secret objectS are Secret

een groeiend aantal cliënten heeft zeer goede redenen  

om te kiezen voor maximale discretie omtrent de verkoop 

van hun villa of penthouse. Zeer bekende Nederlanders, 

ceo’s, captains of Industry of relaties die plotseling over 

een enorm budget beschikken om te besteden aan het 

product wonen in het Gooi (the garden of amsterdam).  

een andere zeer belangrijke factor is veiligheid voor 

het gezin en andere familieleden. aan deze wens van 

discreet zonder publiciteit een villa verkopen voldoen 

wij zeer graag. Met als thema “zeer veel praten maar 

niets zeggen”. 

U vindt dan ook ons complete huizenaanbod op  Funda, 

met uitzondering van de objecten die wij via stille 

verkoop aanbieden. In een prijsrange van drie tot 

vijfenvijftig miljoen euro hebben wij de meest exclusieve 

villa’s en landgoederen beschikbaar voor deze zeer 

selectieve doelgroep. Het is de ‘Secret objectS are 

Secret’ portefeuille.
 

Jacques E. Walch
+31 6-53313602

register Makelaar, register taxateur in het Gooi
Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) 

alsmede Fiabci 
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VOORMA EN WALCH MAKELAARS
LAREN – BLARICUM – NAARDEN

BUSSUM – HUIZEN - IBIZA

HEIN KEVERWEG 27 ,
LAREN NH

Luxe villa-appartement in exclusief
landhuis te Laren.
Vlassak-Verhulst realiseerde vijf stijlvolle, tot op
het allerhoogste niveau afgewerkte
villa-appartementen met aangelegde parktuin
en vijverpartij. Dit exclusieve landhuis is
gelegen in een rustig laantje, nabij het Singer
museum in het centrum van Laren.

Bijzonderheden:
• Uniek villa appartement met een
woonoppervlakte van 215 m²
• Living met gasgestookte open haard en
aparte studie zithoek
• Ruime eetkamer met open haard die een
harmonieus geheel vormt met de leefkeuken
• Drie ruime slaapkamers met aansluitend 2
badkamers
• De royale balkons aan de leefkeuken en living
zijn goed op de zon gelegen en bieden een
prachtig uitzicht over de parktuin
• Hoogwaardig afgewerkt met
vloerverwarming, ventilatiesysteem, volledige
airconditioning, warmte-terugwin unit en
stofzuiginstallatie
• Er bevindt zich in het complex een
uitgebreide spa-ruimte van 250 m² met
zwembad, combisauna, hamman, fitness e.d.
• Twee parkeerplaatsen in de parking.

Indicatieprijs € 2.950.000,- k.k.

Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Bart Lammerts, Kandidaat Register Makelaar Taxateur,
lid NVM, telefoon 035 - 539 90 80.

U bent van harte welkom aan de Brink 34 te Laren www.voorma-walch.nl

makelaars 11-2021.indd   215makelaars 11-2021.indd   215 08-10-2021   11:1808-10-2021   11:18



EXCLUSIEF AANBOD VAN THOMA  POST

Thoma Post Makelaars heeft tien kantoren verspreid over Oost-Nederland en Amsterdam. Bob Sanders, Liontine Berghorst en 

Hugo Mönnink zijn onder andere onze specialisten als het gaat om prestigieus vastgoed binnen het hoge segment.

De Dalk 2, Klarenbeek

Een riant eind negentiende-eeuwse woonboerderij gelegen op een 

bijzonder ruim perceel van ca. 9.000 m² met meerdere bijgebouwen 

en voorzieningen voor paarden. Het geheel is stijlvol afgewerkt, uit-

stekend onderhouden en gemoderniseerd met behoud van authen-

tieke details. Een unieke kans op een werkelijk prachtige locatie met 

oneindige vergezichten en veel privacy. Neem contact op met Thoma 

Post Makelaars in Apeldoorn voor een bezichtiging!

 

- Woonoppervlakte: 210 m²

- Perceeloppervlakte: 9.000 m²

- Inhoud: 1.556 m³

- Riant bijgebouw: 418 m²

- Vraagprijs: € 1.500.000,- k.k.

Almelo | Amsterdam | Apeldoorn | Deventer | Doetinchem | Enschede | Hengelo | Lochem | Winterswijk | Zutphen   

Kijk ook op www.thomapost.nl

makelaars 11-2021.indd   216makelaars 11-2021.indd   216 08-10-2021   11:1808-10-2021   11:18



Almelo | Amsterdam | Apeldoorn | Deventer | Doetinchem | Enschede | Hengelo | Lochem | Winterswijk | Zutphen   

Kijk ook op www.thomapost.nl

EXCLUSIEF AANBOD VAN THOMA  POST

Westermaatweg 7, Doetinchem 

Op een schitterende, landelijke en zeer goed ontsloten locatie staat 

deze hoogwaardig afgewerkte en uitstekend onderhouden vrijstaande 

villa met een hoog wooncomfort, diverse vrijstaande bijgebouwen, 

een fantastische onder architectuur aangelegde siertuin met zwemvijver 

en weidegrond. De totale perceeloppervlakte is nagenoeg 1.5 ha. groot 

en is bij uitstek geschikt voor het houden van kleinvee en paarden.

- Woonoppervlakte: 275 m²

- Perceeloppervlakte: 14.680 m²

- Inhoud: 936 m³

- Vraagprijs: € 965.000,- k.k.

Nico Jessekade 37, Amsterdam

Een fantastisch huis op Haveneiland Oost met werkelijk alle voordelen 

die IJburg te bieden heeft. Een riante en sfeervolle eengezinswoning 

van ca. 165m² met voor- en achtertuin, 5 goede slaapkamers, 2 luxe 

badkamers, VRIJ UITZICHT over het water, eigen steiger voor de deur, 

autoluw en dus zeer kindvriendelijk. Tevens beschikt de woning over 

2 parkeerplaatsen, waarvan 1 in de eigen garage en 1 in de carport.

- Woonoppervlakte: 165 m²

- Perceeloppervlakte: 173 m²

- Inhoud: 564 m³

- Vraagprijs: € 875.000,- k.k.

Oude Doetinchemseweg 20, Doetinchem

Deze woonboerderij is werkelijk UNIEK in zijn soort! Royaal wonen, 

waarbij alle vertrekken zeker niet oversized zijn maar juist sfeervol en 

huiselijk zijn ingericht met alle gemakken die je je maar kunt wensen. 

Met als middelpunt de royale woonkeuken met kookeiland en luxe in-

bouwapparatuur. Maar ook een sfeervolle woonkamer met gashaard 

en houten vloer, idem tuinkamer, 4 royale slaapkamers, maar mocht 

je er meer wensen is dat met kleine moeite gerealiseerd. Wonen en 

werken combineren en mogelijkheden voor dubbele bewoning.

- Woonoppervlakte: 425 m²

- Perceeloppervlakte: 2.686 m²

- Inhoud: 3.122 m³

- Vraagprijs: € 1.400.000,- k.k.
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HAITSMA MULIER MAKELAARS O.G.

HENDRIKUS
AVELINGHSTRAAT 3 VELP

In het centrum van Velp wordt u aangeboden
villa “Avelingh”, heerlijk rustig gelegen aan een
klinkerlaantje met enkele oude villa's en de
historische watermolen. Dit statige herenhuis
is in 1862 gebouwd in eclectische stijl met oog
voor detail.

Bij het binnenkomen van dit rijksmonument
wordt u blij verrast door de monumentale hal
met trappenhuis, de oude marmeren platen
op de vloer en de stijlvolle lambrisering. De
salon en de rookkamer zijn gezellige
vertrekken aan de voorzijde van het huis. De
grote woonkeuken met de eetkamer aan de
achterzijde bieden een vergezicht over de
parkachtige coulissen tuin op het zuiden
voorzien van diverse zonneterrassen en
verwarmd zwembad.

Op de verdiepingen zijn 6 slaapkamers en 4
badkamers. Het bijgebouw uit 1920, leipannen
gedekt, doet op dit moment dienst als kantoor
maar heeft ook twee slaapkamers, badkamer
en pantry.
- Totale woonoppervlakte 626 m².
- Geheel gemoderniseerd.
- Alle klassieke elementen behouden.
- Veel gebruiksdoeleinden.
- Perceeloppervlakte 5.862 m².

Vraagprijs € 2.550.000,- kosten koper

Haitsma Mulier Makelaars o.g. - Emmastraat 5 - 6881 SM Velp
T: 026 3611157 - www.mulierog.nl - info@mulierog.n
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B.V.
MAKELAARSKANTOREN PAUL F. DE

HAAS & CO.

HERTELAAN 13,
WASSENAAR

In de lommerrijke omgeving van het
villa dorp Wassenaar staat het landhuis
Villa Klaverduyn. Het buitengewone, in
1917 gebouwde landhuis is ontworpen
door de beroemde architect W.A.
Lensvelt, heeft een prachtige lichtinval
en adembenemende vergezichten en is
voor het grootste gedeelte omzoomd
door een natuurgebied dat zich
uitgestrekt tot aan de zee.
Het rijksmonument ligt op een prachtig
aangelegd terrein, omvattend circa 30.000 m²
eigen grond, met een vijverpartij, negen holes
golfcourse, een prachtig uitnodigend zwembad
met pool house en een gravel tennisbaan.
Kortom een parel in de Randstad op een
droomlocatie.

Bijzonderheden:
Rijksmonumentale villa van 738 m².
ca. 3,14 hectare.
Zwembad met poolhouse, sauna.
Gravel tennisbaan, negen holes
golfbaan, fitnessruimte

.
Garage voor vier auto’s.
14 vertrekken, zes slaapkamers, vijf
badkamers

.

Prijs op aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Makelaarskantoor Paul.F. de Haas & Co.

Molenweg 37 2242 HR Wassenaar, 070-511 92 29, info@pauldehaas.nl, www.pauldehaas.nl

B.V. MAKELAARSKANTOREN
PAUL F. DE HAAS & CO.
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LELIEVELD MAKELAARDIJ
VUGHT - OISTERWIJK - OIRSCHOT

SINT-MICHIELSGESTEL
ZEGENWERP 10

Als een architect zijn eigen droomhuis zou
mogen ontwerpen op een van de mooiste
locaties van Nederland dan zou dat deze villa
aan de Zegenwerp in Sint-Michielsgestel
kunnen zijn. En dat is dus precies wat er is
gebeurd. Een tot in ieder detail speciaal door
de eigenaar/architect ontworpen woonhuis,
voor hem en zijn gezin, met bijpassend
vrijstaand bijgebouw, zonder compromissen
aan luxe, comfort en functionaliteit op een zeer
bijzondere locatie.
Ingeklemd tussen de historische buitenplaats
Zegenwerp en Golfclub De Dommel, op een
eigen perceel van ruim 5.100 m², is deze villa in
2013 gebouwd. De moderne architectuur is
volledig gericht op een continue samenspel
tussen binnenruimte en buitenruimte. De villa
ligt op een heuvel waardoor er een fantastisch
weids uitzicht over het Dommeldal is.

Een droomplek voor de happy few,
centraal gesitueerd tussen Eindhoven en
's-Hertogenbosch.

Vraagprijs op aanvraag

Voor een uitgebreide brochure of afspraak voor bezichtiging kunt u contact opnemen met Lelieveld makelaardij Vught 073-656 05 91. www.lelieveldmakelaardij.nl

In het katern Toplocaties 
brengen we graag 

bijzondere woonobjecten 
onder de aandacht. 

Daarom zijn Residence 
Toplocaties en Toplocaties 

online de perfecte 
omgevingen voor de 
presentatie van uw 
exclusieve aanbod.

    Volg ons op Instagram @toplocaties

T O P L O C AT I E S

Adres Valeriusstraat 97 hs Amsterdam
Via Broersma Makelaardij

´

Voor informatie over en 
adverteren in Toplocaties:

Dijana Barišic, sales manager Toplocaties  
020 722 2006 | dijana.barisic@residence.nl

´
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HONDERS/ALTING MAKELAARS

STATIONSWEG 10 HEDEL
Op een unieke locatie, pal aan het meer "de Nieuwe Wiel", ligt deze unieke en stijlvolle villa met een onweerstaanbare charme en
een woonoppervlakte van 452 m². De grote terrassen aan het water en op woonkamerniveau bieden beiden een bijzonder, haast
on-Nederlands uitzicht over het water en de vele bomen.

Op de eerste verdieping waar de leefruimte o.a. bestaat uit een ruime
living en dining met een panoramisch uitzicht naar het water. De keuken
heeft een praktische opstelling met een eetbar en is voorzien van alle
denkbare apparatuur. Verder op deze verdieping heeft zowel de
masterbedroom met walk-in-closet, als de tweede slaapkamer een eigen
luxe badkamer.
Op de begane grond zijn vanuit de hal twee riante slaapkamers, een
tweede woon-/chillruimte, een fitnessruimte, badkamer, voorraadkamer,
wasruimte en een tweede keuken bereikbaar.

Tevens biedt deze verdieping twee werkkamers, waarvan één aan de
waterzijde is gelegen en de tweede kijkt uit over het terras en het vele
groen. Door deze werkkamers heeft het “nieuwe werken aan huis” ineens
een hele mooie invulling gekregen. De grote terrassen, zowel op de
begane grond als op woonkamerniveau geven het gevoel van het ultieme
buitenleven. Kortom wonen, werken en vakantie komen op deze
droomplek bij elkaar!

Vraagprijs € 1.985.000,- k.k.

Honders/Alting makelaars - 085 330 10 60 - info@hondersalting.nl - De Lind 18, 5061HW Oisterwijk
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Agence Grimaud Immo by Mariette heeft meer dan 25 jaar ervaring  
in de makelaardij in de Golf van Saint-Tropez met meer dan  
300 villa’s & appartementen in de portefeuille. 

Mariëtte Kampschuur en Marieke Moirez heten u graag welkom in Grimaud.

GRIMAUD
Referentie : 579V3153M

Villa in gesloten domein, op loopafstand van 
de zee, privé strand met een fraai aangelegde 
tuin van 3207m² met zwembad. 

Het domein is gelegen aan de golfbaan van 
Beauvallon-Grimaud.

Er is een grote woonkamer met balken- 
plafond, een provençaalse keuken die uitkomt 
op een overdekt terras, er zijn 4 slaapkamers 
met dressing en badkamer. 

Een verzorgd geheel in een mooi domein. Ide-
aal voor golf liefhebbers.

Vraagprijs € 1.625.000

Carte professionnelle CPI 8304 2019 000 041 585 
Préfecture de Toulon. 

Agence Grimaud Immo by Mariette - Place Vieille, 83310 Grimaud Village 
Tel: (0033) 06 14 64 53 93 - Agence: (0033) 04 94 43 23 23

Mail: grimaudimmo@gmail.com - Site: www.grimaudimmo.com

GASSIN
Referentie : 579V2110M

Villa gelegen in een domein tussen Gassin en 
la Croix Valmer op een perceel van ongeveer 
500m² met een eigen zwembad.

Het huis heeft een entrée met gastentoilet, 
een grote woonkamer met open keuken, 
die uitkomt over een overdekt terras aan de 
zwembadzijde, 2 slaapkamers die een bad- 
kamer delen. 

Beneden zijn er 4 slaapkamers met 3 badka-
mers, een wasruimte. 

Vraagprijs € 850.000

PAA 210014 ADV Paardekooper algemeen Quote 220x285 profiel V5.indd   1PAA 210014 ADV Paardekooper algemeen Quote 220x285 profiel V5.indd   1
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SOESTDIJKSEWEG ZUID 247  |  3721 AE  BILTHOVEN  |  + 31 (0)30  303 21 00  |  WWW.PAARDEKOOPER.NET

ELKE VERMOGENDE PARTICULIER
DE OPTIMALE VERZEKERINGSSITUATIE 

Paardekooper Private Insurance is een niche verzekeringskantoor met 
100% focus op vermogende particulieren en ondernemers. Z�  vormt één 

aanspreekpunt voor de gehele verzekeringssituatie (particulier & zakel� k)
en streeft naar een excellente servicebeleving.

Het uitbrengen van een totaalvoorstel resulteert geregeld in 
een combinatie van voordelen, zoals; doorlopend lagere
premies, duidelijk overzicht, upgrade in dekking, een betere 
structuur én administratieve vereenvoudiging.

Indien uw interesse gewekt is, dan verzoeken wij u contact
op te nemen met één van onze specialisten.

�    (Rietgedekte) villa’s en woonboerderijen
�    (Monumentale) herenhuizen en grachtenpanden
�    Waardevolle inboedels
�    Kunst, sieraden en horloges
�    Klassieke en exclusieve auto’s
�    Vakantiehuizen (in het buitenland)
�    Vastgoedportefeuilles

Gespecialiseerd in niches

Totaalvoorstel

EERST PRIVATE, DAN INSURANCE

PAA 210014 ADV Paardekooper algemeen Quote 220x285 profiel V5.indd   1PAA 210014 ADV Paardekooper algemeen Quote 220x285 profiel V5.indd   1 29-09-21   14:1329-09-21   14:13
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www.villasud.nl  |  www.villasud.be 

#luxevilla #vakantie #ZuidFrankrijk

Boek nu
FLEX met 
geld terug 
garantie 
(dit aanbod geldt voor 
deelnemende villa’s)

FLEX
geld terug 

9 van de 10 
reserveringen 

zijn FLEX.

VILLA SUD_230x297_DEF.indd   1VILLA SUD_230x297_DEF.indd   1 28-01-2021   11:2328-01-2021   11:23

Volgend jaar weer 
écht op vakantie?!

 

www.villasud.nl  |  www.villasud.be 

#luxevilla #vakantie #ZuidFrankrijk

Onze  
mooiste  
villa’s nu  

‘open’ voor 
zomer 
2022
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M E M BE R S

HET RESIDENCE 
MEMBERSHIP

Uit de vele makelaarskantoren die ons land rijk is, heeft Residence er een aantal geselecteerd voor 
het Residence Membership. Dit zijn doorgaans makelaars met wie Residence een lange en zeer 
bestendige relatie onderhoudt. Het Residence Membership moet dan ook worden gezien als een 
bekroning op deze relatie. Deze Members zijn specialisten in het aanbod van huizen in het  
topsegment in hun regio. Ze zijn te herkennen aan het speciale member-logo bij de advertenties.  
Dit logo hangt ook in de kantoren van de makelaars.

MEMB ER
MEMBER

Ankersmit Makelaars  
& Taxateurs
ankersmit.nl
•  Molendijk 10  

3632 EN 
Loenen aan de Vecht

Bos & Craenenbergh
bosencraenenbergh.nl 
•  Breelaan 3h 

1861 GC Bergen 

Broersma Makelaardij
broersma.nl
•  Koningslaan 14  

1075 AC Amsterdam

Conduct Vastgoed B.V.
conductvastgoed.com
•  Herenweg 96 

2361 EV  Warmond
•  Langstraat 23 

2242 KJ Wassenaar

De Landerije Makelaars
landerije.nl
•  Stadhuisstraat 2 

4147 CE Asperen
•  Zutphensestraat 292 

6971 JR Brummen
•  Heerewaardensestraat 34A 

6624 KK Heerewaarden

Drieklomp Makelaars 
& Rentmeesters
drieklomp.nl 
•  Torenlaan 13 

1251 HE Laren 
•  F.A. Molijnlaan 3 

8071 AA Nunspeet
•  Hemelseberg 3 

6862 BN Oosterbeek
•  Apeldoornsestraat 95 

3781 PM Voorthuizen
•  Laan van Beek  

en Royen 30 
3701 AJ Zeist

Eefje Voogd Makelaardij
eefjevoogd.nl
•  Parnassusweg 201 

1077 DG Amsterdam

Engel & Völkers
engelvoelkers.com
•  George Gershwinlaan 687 

1082 MT Amsterdam
•  Prinsengracht 28 

1015 DW Amsterdam
•   Willemsparkweg 89 

1071 GT Amsterdam
•  Zandvoortselaan 2
 2106 CN Heemstede

Gijs Jansen Makelaars
gijsjansenmakelaars.nl
•  Burg. van Nispenstraat 27 

1251 KE Laren 

Graal Makelaardij 

graalmakelaardij.nl
•   Rapenburg 4 

2311 EV Leiden
 
Heeren Makelaars
heerenmakelaars.nl
•  Stadionweg 75  

(hoek Minervaplein) 
1077 SE Amsterdam

Heiko Gorter Makelaars
heikogortermakelaars.nl
•    Engweg 50b 

3972 JJ Driebergen- 
Rijsenburg

Heyen Makelaars
heyen.nl
•  Huizerweg 8 

1402 AA Bussum

Hoen Makelaars B.V.
hoenmakelaars.nl
•   De Lairessestraat 119 

1075 HH Amsterdam

Honders/Alting makelaars
hondersalting.nl
•  De Lind 18 

5061 HW Oisterwijk
•  Kennedyplein 200 

5611 ZT Eindhoven
•   Prinses Margrietplantsoen 

33, 2595 AM Den Haag
•  Dorpsstraat 33 

 5261 CJ Vught

 JSR | Buijs  
Regiomakelaars  
jsrbuijs.nl
•  Dorpsstraat 3a 

1261 ES Blaricum
•  Oude Enghweg 15 

1217 JB Hilversum
•  Arnhemseweg 13 

3811 NN Amersfoort
•  Burgemeester  

Grothestraat 13 
3761 CJ Soest

JRS Makelaars
jrsmakelaars.nl
•  Kruisweg 70 

2011 LG Haarlem
•  Zandvoortselaan 107/109 

2106 CL Heemstede

Kappelle Onroerend Goed
kappelle.nl
•  Huizerweg 3a  

1401 GD Bussum
•   ’s-Gravelandseweg 31  

1211 BP Hilversum
•  Zevenend 7 

1251 RK Laren 
•  Nootweg 35  

1231 CP Loosdrecht

Lelieveld Makelaardij
lelieveldmakelaardij.com
•  Rijkesluisstraat 19a 

5688 EC Oirschot
•  Stationsplein 1 

5061 HG Oisterwijk
•  Helvoirtseweg 183c 

5263 EC Vught

Mar. J. Heule Makelaardij
heulemakelaars.nl
•  De Lairessestraat 16 

1071 PA Amsterdam

Paul F. de Haas & Co.
pauldehaas.nl
•  Molenweg 37 

2242 HR Wassenaar

PC22 Makelaars
pc22.nl
•  P.C. Hooftstraat 22 

1071 BX Amsterdam

Schouwenhaghe 
Makelaardij bv
schouwenhaghe.com 
•  Langstraat 107 

2242 KL Wassenaar

SmartProperty Makelaardij 
& Projectontwikkeling
smart-property.nl
•  Wilhelminasingel 118 

6221 BL Maastricht

Sotheby’s International 
Realty
sothebysrealty.nl 
•   Emmalaan 23 

1075 AT Amsterdam

Thoma & Bennink  
Landerijenbureau 
thomabennink.nl
•   Hoofdstraat 47 

7213 CR Gorssel

Ter Haar Makelaars B.V.
terhaarmakelaars.nl 
•   Jacob Obrechtstraat 39 

1071 KG Amsterdam

Thoma Post Makelaars
thomapost.nl
•  Herengracht 213 

1016 BG Amsterdam
•  Koninginnelaan 69 

7315 BN Apeldoorn
•  Mr. H.F. de Boerlaan 22 

7417 DA Deventer
•   Keppelseweg 15 

7001 CE Doetinchem
•    Koningsplein 11 

7512 KZ Enschede
•  Enschedesestraat 41 

7551 EJ Hengelo
•  Prins Bernhardweg 7 

7241 DH Lochem
•  Burgemeester Bosmastraat 2 

7101 DG Winterswijk

•  Stationsplein 37 
7201 MH Zutphen 

•  Vriezenveenseweg 126 
7602 AK Almelo

Van der Waaij Makelaars  
& Rentmeesters
waaijmakelaars.nl
•  Wakkerendijk 178 A 

3755 DH Eemnes

Von Poll Real Estate
von-poll.nl
•  Claude Debussylaan 134 

1082 MD Amsterdam
•  Keizersgracht 321 

1016 EE Amsterdam
 
Voorma en Walch
Makelaars in het Gooi
voorma-walch.nl
•   Ceintuurbaan 22 

1271 BJ Huizen
•  Brink 34 

1251 KW Laren
•  Kooltjesbuurt 1 

1411 RZ Naarden
•  Torenlaan 12D  

1261 GD Blaricum
•  Huizerweg 124 

1402 AK Bussum
•   Landgoed Can Blaiet 

San Rafael 22090 Ibiza

Willemsen Makelaars
willemsen.nl 
•  Jansplaats 29 

6811 GB Arnhem
•  Rozendaalselaan 8 

6881 LC Velp

Makelaarskantoor  
Wisse Vastgoed
wissevastgoed.nl
•  Singel 14 

4357 BW Domburg
•  Duinweg 1  

4356 AP Oostkapelle

V O O R  I N F O R M AT IE  O V E R  E N 
A D V E R T E R E N  I N  T O P L O C AT IE S :
Dijana Barišic, sales manager Toplocaties
Telefoon: 020 722 2006 
E-mail: dijana.barisic@residence.nl
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Sfeervol en warm  
de winter in

INSPIRATIE
De mooiste cadeaus 
voor de feestdagen

NIEUWSTE 
TRENDS

Residence spotte 
noviteiten bij Salone 

del Mobile en 
Maison&Objet
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Kleur en print in tijdloze combinaties 
Scan de QR-code hieronder om een stockist in uw buurt te vinden.

Samengesteld door



Vloeren Schouwen Antiek Interieur

Rijksstraatweg 23  •  1396 JC Baambrugge (gem.Abcoude)  •  Telefoon: +31 (0)294 29 37 77
www.pietjonker.nl  •  Di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur  •  Maandag gesloten.
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