
In de zItkamer hangt 
foto nomad uIt de serIe 
fall van erwIn olaf, 
2008 (flatland gallery). 
eronder een commode 
uIt de louIs Xv-perIode. 
de glazen salontafel Is 
van tonellI, bank kylIan 
Is een ontwerp van  
edward van vlIet voor 
palau (zIe ook pag. 206). 
schemerlamp cole 2 Is 
van herstal.

Soms is het goed om iets bij het oude te laten. De indeling 
van dit appartement in Amsterdamse School-stijl 
bijvoorbeeld. Want kleine kamers hebben zo hun charme. 
En des te meer ruimte is er om kunst op te hangen. 
productie rob Jansen / fotografie kasia gatkowska / tekst erik paul Jager
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het karpet van edward van 
vlIet voor marc Janssen
tapIJten verbIndt de zItkamer 
met de tv-kamer. het arts & 
crafts-stoeltJe komt van een 
veIlIng. lInks een detaIl van 
foto sunday nr 4 van ruud 
van empel, 2012 (flatland  
gallery). naast de schouw 
hangt foto matt uIt de serIe 
paradIse portraIts van erwIn 
olaf, 2001 (flatland gallery). 
spIegel statI d’anImo van  
tonellI bestaat uIt acht losse 
spIegels met een knIk In het 
mIdden. doordat ze onder een 
andere hoek zIJn geplaatst, 
weerspIegelen ze de ruImte 
als een caleIdoscoop.

de tv-kamer met foto 
troy uIt de serIe grIef 

van erwIn olaf, 2007 
(flatland gallery). 
de bank van Is hans 

kaufeld, kussens van 
rubellI, behang 

Xanadu komt uIt de 
collectIe van arte.

‘ Bij de gedachte aan goudkleurig behang zou 
ik vroeger heel hard gelachen hebben’
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In 1997 kopen een inmiddels 48-jarige  
internist en een 45-jarige marketingdirec-
teur een bovenhuis in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt: de derde verdieping  
van een karakteristiek wooncomplex in 

Amsterdamse School-stijl. Met als bonus 
twee kamers op de bovengelegen zolderver-
dieping. Traditioneel zijn deze zolderkamers 
bij de onderliggende woningen als berging 
in gebruik, maar de vorige bewoner van het 
bovenhuis had er eentje bij weten te kopen. 

De nieuwe bewoners laten het huis op-
knappen: er wordt geschilderd, er komt een 
maatkeuken en de elektra wordt vervangen. 
Verder blijft alles bij het oude. De kamers 
boven, die niet in direct contact staan met 
de woonetage, doen dienst als berging. Ja-
renlang wonen de twee met veel plezier op 
negentig vierkante meter, in het huis dat zijn 
oorspronkelijke indeling heeft behouden. 
Wanneer het paar echter in 2005 de moge-
lijkheid krijgt om de resterende zolderka-

mers te kopen, laten ze die kans niet lopen. 
Vooral omdat het appartement daarmee een 
stuk groter wordt, de slaap- en badkamer 
kunnen naar boven, maar ook omdat het 
aanpalende platte dak van 45 vierkante  
meter in hun bezit komt – de ideale plek voor 
een dakterras. ‘We wilden een hotelsfeer  
à la The Mercer in New York, dat door  
Christian Liaigre is ontworpen. Een ruimte 
zonder deuren, waar je zo vanuit je bed  
onder de regendouche springt.’ 

Het begon met Erwin Olaf
2005 is ook het jaar waarin ze hun eerste 
kunstwerk kopen: foto Matt uit de serie  
Paradise Portraits van Erwin Olaf. Die  
aankoop zou uitgroeien tot een grote lief-
hebberij: inmiddels bezitten ze een collectie 
foto’s van (bijna uitsluitend) Nederlandse 
kunstenaars die in een museum niet zou 
misstaan. Waarom het louter Nederlandse 
fotografen zijn? ‘Als je verzamelt, is het » 

de werkkamer gefoto-
grafeerd vanuIt een 

spIegel, gemaakt van 
een antIek raamkozIJn 

met luIken. foto  
keyhole 2 Is een werk 

van erwIn olaf uIt 2011 
(flatland gallery).  

de bedbank komt van 
de bIJenkorf.

de zItkamer met palau-
bank en vloerlamp  
rontonton, ontworpen 
door edward van vlIet 
voor Quasar. leeslamp 
daphIne Is een ontwerp 
van tommaso cImInI 
voor lumIna. de Inge-
lIJste verenhoofdtooI  
Is afkomstIg uIt het  
amazonegebIed. rechts 
hangt foto sunday nr 4 
van ruud van empel uIt 
2012 (flatland gallery).
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handig om een focus te hebben. Daarom  
kozen we voor portretfotografie van Neder-
landse kunstenaars. Een uitzondering is  
het werk dat we kochten van Pieter Hugo, 
een Zuid-Afrikaan. Maar omdat hij Afrikaans 
spreekt, past hij best in het geheel,’ lacht de 
internist. ‘Mijn partner en ik hebben dezelfde 
smaak, dus iets uitkiezen is gelukkig niet 
moeilijk. Iets moet ons aanspreken qua  
afbeelding, we moeten het mooi vinden en 
we moeten het aan de muur willen hebben. 
Als je kunst koopt, moet je het zo mooi  
vinden dat je het elke dag wilt zien. Je moet 
ervoor waken dat het geen behang wordt.’ 

Terug naar het interieur. De bewoners 
beseffen dat de sfeer van de woonverdieping 
niet meer past bij de kunstverzameling. In 
2011 besluiten ze het huis grootschalig aan 
te pakken met hulp van een interieurspecia-
list, Harmen Witte. ‘Een binnenhuisarchi-
tect geeft toch net dat beetje meer. Hij komt 

met oplossingen die we zelf niet zouden be-
denken.’ Glimlachend: ‘Harmen betekende 
wel een shift in smaak. Tot die tijd vond ik 
Ikea ook prima. Harmen is veel klassieker. 
Als je me vijf jaar geleden had verteld dat ik 
ooit goudkleurig changeant-behang zou  
krijgen, zou ik heel hard gelachen hebben.’

Toch gaan ze het avontuur aan. De op-
dracht aan Witte: laat het jaren 30-gevoel 
van de architectuur terugkomen in het inte-
rieur. Creëer sobere schoonheid, vermijd 
opulentie. Laat alles bij elkaar passen. En 
vooral: ga uitwisselbaarheid te allen tijde  
uit de weg, benadruk de Nederlandse roots 
met internationale allure. Maar waar de 
meeste mensen ervoor zouden kiezen om de 
vele kleine kamers tot één grote ruimte te 
maken, schatten de bewoners de oorspron-
kelijke indeling op waarde. ‘We hebben er 
wel over nagedacht om alles open te breken, 
maar dat zou funest zijn geweest voor het » 

foto napkIn Is gemaakt 
door hendrIk kerstens, 

2009 (wItzenhausen  
gallery). eronder staat  

een stoel uIt 1900,  
gekocht op een veIlIng. 

eettafel glossy Is een 
ontwerp van antonIo 

cItterIo voor kartell, 
eromheen staan  

eXecutIve armchaIrs  
van eero saarInen uIt 

1950 (fabrIeknl.com). de  
boekenkast naar ont-

werp van harmen wItte Is 
op maat gemaakt door 

maarten verkoren. 
RechteRpagina close-up  

van de eetkamer met 
foto the boXIng school 

uIt de serIe hope van  
erwIn olaf, 2005  

(flatland gallery). het 
blauwe koraal komt van 

deyrolle In parIJs, de  
vItrIne van pols potten. 
rechts een halssIeraad 

uIt papoea nIeuw-guInea.
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de overloop met trap  
dIe naar de slaapverdIe-
pIng en het dakterras 
leIdt. het kastJe dateert 
uIt het mIdden van de 
twIntIgste eeuw. de vaas 
komt uIt shanghaI. 
foto’s ellIot alert en  
ellIot rIght zIJn gemaakt 
door pIeter henket, 2010 
(flatland gallery).

de keuken Is een  
ontwerp van soap  

atelIers. foto  
beslan, osmanyurt, 

russIa, 2012 Is  
een werk van rob 

hornstra. behang 
shannon komt  

van vescom, op de 
vloer lIgt eIken 
vIsgraatparket.

‘Alles openbreken 
zou funest zijn voor 

het intieme gevoel 
van dit huis’

EH&I    december 2013  61I n t e r I e u r / n O . 1



Interieurontwerper Harmen Witte 
(45): ‘Een interieur ontwerpen voor 
mensen met zo’n passie voor kunst 
is een speciale opdracht. De wer-
ken staan centraal. Je moet rust 
creëren, zodat alle aandacht daar-
naar uitgaat. Toen ik het apparte-
ment voor het eerst zag, was het 
heel basaal, met laminaatparket en 
witte muren. En heel veel mooie 
kunst, maar het interieur paste er 
niet bij. We hebben alles aange-
pakt, van vloer tot plafond, waarbij 
we visgraatparket hebben gelegd 
en het stucwerk lieten herstellen. 
Op de muren kwam behang in me-
taalkleuren, zoals in de jaren dertig 
veel werd gebruikt in Parijse ap-
partementen. Koper voor de eetka-
mer, goud voor de woonkamer en 
zilver voor de werkkamer. Overal 
hetzelfde materiaal, maar wel in 
verschillende kleurstellingen om 
andere sferen te creëren. De foto’s 
komen er prachtig op uit. Iedere 
wand is van tevoren uitgetekend 
om te bepalen welke foto waar  
het best tot zijn recht zou komen. 
Een goed lichtplan maakt het af.’ 
www.harmenwitte.com

intieme gevoel dat dit huis had. En gelukkig 
nog steeds heeft.’ Een ander voordeel:  
je houdt veel muren waar je kunst kunt 
ophangen.

De indeling blijft dus. Maar de oude 
slaapkamer verandert in eetkamer. Alles 
wordt met zorg gerestaureerd, tot aan  
de beschadigde originele tegels van de 
schouwen toe. En op de muren komt be-
hang. Dan blijkt dat gouden changeant- 
behang een fantastische achtergrond voor 
de – nog immer uitdijende – fotocollectie te 
zijn. Op de vloer wordt nieuw visgraatparket 
gelegd, dat eruitziet alsof het origineel bij 
het huis hoort. ‘Precies de bedoeling. Voor 
de op maat getimmerde boekenkast loopt de  
zijlijst van de vloer bijvoorbeeld niet door. 
Die kast is duidelijk een nieuwe toevoeging. 
Als je die vloerlijst daarvoor had laten langs-
lopen, zou je kunnen vermoeden dat de 
vloer nieuw is.’ Bijna alle oude meubels gaan 
eruit. Het paar kiest voor een eclectische 
mix van nieuw en vintage design, gecombi-
neerd met exotische voorwerpen als een 
halssieraad uit Papoea Nieuw-Guinea. De 
lange loper die de twee voorkamers ver-
bindt, is speciaal voor het huis ontworpen 
door goede vriend Edward van Vliet. 

‘Hoe we het interieur zouden omschrij-
ven? Als een sfeer van luxe ingetogenheid. 
En als een huis dat alle ruimte geeft aan de 
kunstcollectie. Het mooiste moment van de 
dag is voor het naar bed gaan alle lampen 
uitdoen en met enkel de directe belichting op 
de foto’s nog een rondje door het huis maken. 
Dan zijn de foto’s op hun allermooist. En 
gaan wij met een tevreden gevoel slapen.’ 

badkamertegels  
pIetra dI cogne zIJn 
van caesar. de was- 
tafel Is van sImas, de 
kranen zIJn van vola. 
harmen wItte ontwIerp 
de spIegel en wastafel-
ombouw. LinkeRpagina 
edward van vlIet ont-
wIerp tafellamp kaIpo 
voor moooI, poef  
sushI voor moroso en 
het karpet voor marc 
Janssen tapIJten. de  
bIJzettafel Is van pols 
potten. foto yves saInt 
laurent komt uIt de  
serIe fashIon vIctIms 
van erwIn olaf, 2000 
(flatland gallery).  
bed weekend Is van  
de la espada, lampJe 
etch shade copper  
van tom dIXon.

De fotokunst zou in een  
museum niet misstaan
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