
Een vintage interieur is gewild, maar het opduiken van de juiste 
parels is een kunst op zich. Daarbij: hoe combineer je verschillende 
stijlen met elkaar? Professionele schatzoekers en interieurontwerpers 

vertellen over hun vintage vondsten en hoe ze te werk gaan.
TEKST LISA GOUDSMIT

Parelduikers &
SFEER
VERHOGERS

Hoe is jullie studio ontstaan?
Joyce: ‘Ik ben opgeleid als interieurontwerper, Dax 
komt uit de marketing. We hielden al van het ver-
zamelen van vintage meubilair. Tien jaar geleden, 
tijdens economisch moeilijke tijden, startten vrien-
den van ons diverse restaurants en bars, maar er was 
toen niet veel budget. Toentertijd kon je nog veel 
vintage interieurstukken vinden voor weinig geld. 
Wij huurden een busje, reden in het weekend een 
rondje Nederland en haalden stukken op; zowel bij 
particulieren thuis als op veilingen en rommel- en 
antiekmarkten. Onze projecten vielen op, we kre-
gen veel aandacht, zo ging het balletje rollen.’

Waar vinden jullie de juiste objecten?
Dax: ‘We hebben altijd een heel specifiek beeld in 
ons hoofd, daar zoeken we objecten bij. Met een 
lijst in ons hoofd gaan we dan op pad. Tegenwoor-
dig werken we veel met vaste antiquairs en vintage-
handelaren, zij zoeken voor ons ook specifieke ob-
jecten. Welke dat zijn, verschilt enorm, want onze 
opdrachtgevers zijn steeds anders: van hotels en 
particulieren tot musea. Die diversiteit is leuk.’

Op welke manier bepalen jullie een interieur-
concept?
Joyce: ‘We bepalen de sfeer en het concept voort-
bordurend op bestaande elementen; daarom hou-
den we ook van renovaties. Vervolgens maken wij 
een ontwerp precies op maat en zoeken we “nieu-
we” stukken erbij: zowel vintage als maatwerk.’
Dax: ‘Bij hotel De L’Europe stonden bijvoorbeeld 
al antieke kasten en lampen, daar hebben wij een 
enorm dressoir van een Nederlandse antiquair bij 
gezet. Wij vinden het verhaal achter een object in-
teressant: als iets bijvoorbeeld van een echtpaar uit 
Antwerpen komt, dan is dat interessanter dan een 
stoel van B&B Italia. Met particuliere klanten gaan 
we regelmatig op reis om te speuren naar goede 
stukken, zodat we het echt met elkaar doen. Zo 
krijgt een interieur lading en emotie.’

NICEMAKERS 
Het internationaal opererende 
interieur- en ontwerpbureau 
Nicemakers uit Amsterdam cre-
eert interieurs voor huizen en 
hotels zoals The Hoxton en hotel 
De L’Europe. Oprichters Joyce 
en Dax Roll, partners in werk en 
liefde, vertellen hoe.

Is er een bepaalde gemene deler te vinden in jullie verschillende interieurs?
Dax: ‘We streven geen eenduidige stijl na. Mensen zeggen wel een bepaalde 
handtekening te zien, maar het Nicemaker-stempel is ondergeschikt aan het 
resultaat. Wel gebruiken we veel natuurlijke materialen als hout en natuursteen 
en een palet van sleetse tinten, nooit echt verzadigde kleuren.’
Joyce: ‘We gebruiken veel vintage, alleen niet periode- of stijlgebonden: we 
kijken niet of bepaalde stukken uit dezelfde tijd komen, maar combineren ver-
schillende soorten objecten binnen een interieur om tot iets nieuws te komen.’ 

Hoe zorg je dan voor een 
consistente sfeer?
Dax: ‘Als je verliefd bent op bepaalde 
stukken, gaan ze altijd samen. Pas als je 
geforceerd probeert te combineren dan 
gaat het niet.’
Joyce: ‘Alles kan in principe samen: de 
objecten horen bij jou, dus bij elkaar. 
Dat Pinterest-interieur dat je nastreeft: 
laat dat los. Sommige mensen denken 
bijvoorbeeld dat verschillende hout-

soorten niet samengaan, maar zulke regels bestaan niet. Bouw vanuit je eigen 
liefde voor objecten een persoonlijke verzameling, dan is het altijd goed.’ 
nicemakers.com ▶

‘Stukken 
waarop je 

verliefd bent, 
gaan altijd 

samen’

Dax en Joyce Roll van interieur- en 
ontwerpbureau Nicemakers
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Hoe gaan jullie te werk?
Jacobine: ‘Voor hotels denken we 
mee met de designers en leveren 
we meubilair en accessoires. Voor 
particulieren en kantoren ontwer-
pen we totaalplaatjes: we beden-
ken en leveren het interieur, maar 
geven ook kleuradvies voor mu-
ren en vloeren. We hebben overal 
mensen die mooie producten zoe-
ken, zowel vintage als nieuw, van 
Italië tot Taiwan. Maar we gaan 
het nu dichter bij huis halen, van-
uit duurzaamheidsperspectief.’

Zijn jullie meer met duurzaamheid bezig?
Jacobine: ‘We hebben een recycleprogramma opgezet waarmee we afgedankt 
meubilair van hotels doorgeven aan een goed doel, zoals een vluchtelingenop-
vanghuis. We vragen altijd aan opdrachtgevers of ze iets kunnen doneren – dan 
krijgen zij korting op nieuw meubilair, als een soort statiegeld. We hopen dat 
meer mensen en bedrijven willen meewerken.’

Waarom hebben jullie nu ook een eigen winkel?
Jacobine: ‘Veel particulieren vroegen ons om advies: vrienden en familie hielpen 
we al met inrichten, maar we wilden nog meer mensen bereiken. Daarbij kregen 
we vaak de vraag of we ook producten verkopen die we hadden verzameld. Tij-
dens de lockdown vorig voorjaar besloten we daarom een fysieke plek te openen 
in Bussum. We noemden het Toko, “winkel” in het Indonesisch.’
Rosita: ‘We verkopen veel objecten die we zelf hebben meegenomen uit Bali, 
zoals rieten manden, batikstempsels en antieke zilveren kettingen. Daarnaast 
hebben we zelfgeproduceerde meubels. Het ziet er allemaal high-end uit, maar 
bijna alles is erg betaalbaar, dat vinden we belangrijk. En je mag bij ons kosteloos 
proeflenen: even een weekend kijken hoe een bank of schilderij staat in huis. 
We geloven in karma en doen graag goede dingen, dan krijg je ook goeds terug.’
theinteriorarchives.com ▶

THE INTERIOR 
ARCHIVES

Jacobine Jonker en Rosita Kleine Deters 
leveren met hun bedrijf The Interior  

Archives meubilair aan hotels en resorts. 
Sinds vorig jaar hebben ze ook hun  

eigen winkel Toko in Bussum en geven ze 
interieuradvies aan particulieren.

Hoe zijn jullie begonnen?
Jacobine: ‘We kennen elkaar uit Bali, waar we allebei 
jaren woonden. Daar werkten we los van elkaar als 
treasure hunters: we verkochten accessoires en meu-
bels aan merken in Nederland. Toen we weer hier 
woonden, zagen we dat veel hotels sfeervolle items 
misten: een rvs föhn is een enorme stijlbreuk in een 
verder geweldig interieur. Drie jaar geleden startten 
we The Interior Archives, waarmee we meubels en 
accessoires sourcen voor de horeca. Al snel hadden 
we grote klanten als Fletcher en Restaurant George.’

Wat is jullie stijl?
Rosita: ‘We noemen het heritage: we houden van 
producten met een verhaal. Daarbij geloven we dat 
echte leefomgevingen ontstaan vanuit een combinatie 
van oude en nieuwe spullen. Een interieur leeft, dat 
maakt het juist leuk. Wij bouwen voor opdrachtge-
vers ook altijd verder op wat er al is.

‘Van Italië tot 
Taiwan, onze 

producten 
komen overal 

vandaan’

Toko van The Interior Archives 

Jacobiene Jonker

JANLIVING 9190 JANLIVING 

DOSSIER VINTAGE



E
R

IC
 L

A
IG

N
E

L 
VO

O
R

 IN
TE

R
IO

R
 D

E
S

IG
N

 M
A

G
A

ZI
N

E

Hoe kan je op jullie site gericht 
zoeken naar stijlen?
‘Veel mensen weten wel wat ze 
mooi vinden, maar niet precies 
bij welke stijl of periode iets 
hoort. Op onze website kun je 
filteren op vorm, kleur, stijlen 
en stromingen zoals Memphis, 
Mid-Century Modern en Hol-
lywood Regency. Daarnaast in-
spireren we met themacollecties, 
denk aan James Bond-stijl uit de 
jaren zeventig, 1920s Hollywood Glamour en fifties-
Mad Men. Dit soort populaire series en films inspire-
ren mensen vaak. Wij cureren het aanbod en stellen 
collecties samen die we delen in onze nieuwsbrief. 
Dit maakt het makkelijker om je huis in een bepaalde 
stijl in te richten. En we bieden graag informatie over 
stijlen: het is toch leuk als je weet wat je in huis haalt.’

WHOPPAH
Online platform Whoppah 
is een van de grootste 
online marktplaatsen 
van vintage en modern 
tweedehands design en kunst 
in Nederland en België. Je 
vindt er interieurstukken en 
woonaccessoires uit allerlei 
stijlperiodes, ook ingedeeld op 
thema’s. Evelien Remmelts en 
Thomas Bunnik, zowel zakelijk 
als privé partners, startten het 
platform in 2019. 

Populaire series en films inspireren 
mensen vaak, zoals deze set uit Mad Men 

‘We zien nu 
veel clean lines 
en organische 

vormen’

Welke stijl is nu bijvoorbeeld populair?
‘Er is veel vraag naar Mid-Century Modern, design uit de periode 1930-1960; bij 
Whoppah onze grootste collectie. Deze stijlbeweging ontstond na Bauhaus uit 
de jaren twintig en dertig, dat draaide om functie boven vorm en strakke lijnen. 
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden nieuwe technieken waarmee eenvoudig 
op grote schaal kon worden geproduceerd. Ontwerpers experimenteerden daar-
mee en introduceerden voor die tijd moderne, betaalbare designs. Mid-Century  
Modern gaat daarom over het democratiseren van design: het toegankelijk maken 
voor een groot publiek. Qua esthetiek zie je veel clean lines zonder tierelantijn-
tjes, organische vormen en nieuwe materialen zoals buigbaar fineerhout en kunst-
stof. Vandaar de ronde vormen van de Eames Lounge Chair, Verner Panton-stoel 

en de tafelset van Eero Saarinen Knoll.’

Waar wordt nog meer naar gezocht?
‘We merken dat mensen doorklikken, ook doordat het bij ons op 
thema is ingedeeld. Als je eenmaal ontdekt dat die ene chromen 
hanglamp met armen Sputnik heet, vernoemd naar een Russische 
satelliet, en dat het design onder Space Age valt, kun je meer 
stukken uit die tijd zoeken. Verder is het Scandinavische design, 
dat minimalistischer en neutraler qua kleur is dan Mid-Century 
Modern, populair, evenals het andere uiterste: de kleurrijke, gra-
fische designstroming Memphis.’

Hoe kan je die verschillende stijlen met elkaar combineren in één huis?
‘Je kan best Mid-Century Modern combineren met bijvoorbeeld Memphis, als 
je maar kleuren of vormen terug laat komen. Bij Mid-Century Modern passen 
grafische vormen en opvallende kleuren als oranje en geel. Match dit met een 
Memphis-item en je creëert repetitie. Daarbij kun je ons altijd benaderen voor 
advies, ook als je een specifiek stuk zoekt.’
whoppah.com ▶

Evelien Remmelts en Thomas Bunnik
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TIPS VAN CHARLOTTE VERSCHURE 
Voor het vinden van vintage spullen en tweedehands 
bouwmaterialen. 
• ‘Als het tijdelijk is, kan je iets huren bij rekwisietenbedrijven zoals Jan Rekwisieten in 
Utrecht en Ad Petiet in Zeeland.’ 
• ‘Liever iets kopen? Bij Burbri in Aalsmeer struin je uren rond, ze hebben heel veel mooie 
oude houten deuren en prachtige kasten zoals apothekerskasten. Je moet wel echt geluk 
hebben, dus ga vaak langs.’
• ‘In Amsterdam-Noord vind je tweedehands meubels en accessoires bij Neef Louis en  
Van Dijk & Co. Ook hier geldt: het is goed zoeken naar betaalbare parels.’
• ‘Combitex in Burgerbrug verkoopt toffe vintage spullen zoals mandjes, meubels, 
legerspullen en emaillen schalen en borden.’
• ‘Schijf Restoric in Uithoorn en Jan van IJken in Eemnes hebben enorm veel tweedehands 
bouwmaterialen. Hier vind je alles van glas-in-loodramen en -deuren tot oude deurklinken, 
houten planken en sloophouten meubelen.’ ▶

VINTAGE  KERAMIEK
• Online is veel vintage keramiek te vinden, 
bijvoorbeeld op eBay en Etsy. Let wel op dat 
je vanuit Amerika verzendkosten en invoer-
rechten betaalt. Patrick Kooiman van Interio-
rator.com (zie volgende pagina): ‘Zelf hou ik 
nu van vintage Amerikaans aardewerk van 
Fitz and Floyd: kitscherige beelden, vazen en 
schalen met gekke dieren en bloemen. Die 
stijl zie je in Europa nog niet veel maar is zo 
leuk. Ik hoop een partijtje te kunnen kopen, 
dat ik dan via Instagram ga aanbieden.’
• Caltagirone is Italiaans keramiek, heel kleur-
rijk en uitgesproken. Kooiman: ‘Ze hebben 
daarvan ook een soort vazen in de vorm 
van hoofden, heel gaaf. Bordallo Pinheiro is 
Portugees keramiek dat nu trendy is, met 
allemaal leuke fruitvormen en koolbladeren. 
Iets soortgelijks is Inarco uit Japan. Majolica, 
beschilderd aardewerk uit Italië, is ook mooi.’

• Op veilingsite 1stDibs staat een enorme 
selectie design en kunst van over de hele 
wereld. Je kunt er bijvoorbeeld zoeken per 
categorie meubel, maar ook op bepaalde 
stromingen en ontwerpers. 
1stdibs.com

• Online platform Whoppah (zie pagina 93) 
heeft een fijne site en app waar je makkelijk 
tussen stijlen en stromingen navigeert én 
gericht kan zoeken op vorm, kleur en 
materiaal. Ook prettig zijn de thematische 

indeling en de vele informatie over design op 
de site. Tip: lees vooral de nieuwsbrief die je 
krijgt nadat je je hebt aangemeld. 
whoppah.com

• Het Nederlandse Catawiki is ook een 
enorme schatkist. Wel goed zoeken, want er 
staan inmiddels zo veel veilingen op dat je 
soms door de bomen het bos niet meer ziet. 
Gelukkig is hier ook een thematische 
indeling. 
catawiki.nl

CHARLOTTE 
VERSCHURE
Charlotte Verschure is als 
setdresser verantwoordelijk 
voor het uiterlijk van de sets 
van films, commercials en 
televisieseries. Ook richt ze als 
allrounddesigner kantoren en 
restaurants in.

lijkt te groeien. Ook maak ik zelf soms decorstukken en be-
waak ik dat de set er continu hetzelfde uitziet. Tot slot zorg 
ik ervoor dat er bijvoorbeeld voor een scène waar een acteur 
cake eet, voldoende cakejes zijn om de scène een aantal keer 
opnieuw te kunnen filmen. Ik style het totaalplaatje, zodat 
het klopt bij het verhaal. Een romantische komedie ziet er 
weer anders uit dan een misdaadserie. Elke set en dag is an-
ders, dat is zo leuk.’

Waar komen alle spullen op een set vandaan?
‘Ik heb bijvoorbeeld voor Flikken Maastricht het hoofdkan-

toor mogen inrichten. Het moest eruitzien als een werkend politiebureau, geen 
nieuwe spullen dus: ze komen van kringlopen en verhuurbedrijven. Soms lenen 
of huren we items bij winkels of speciale rekwisietenbedrijven.’

Hoe los je het op als je een bepaald object niet kunt vinden?
‘Dan wordt het door een propmaker gemaakt, en soms maak ik het zelf. Voor 
de film Nova Zembla moesten er pakketten op de boot staan. Het was voor de 
3D-film belangrijk dat je structuren zag, dus ik maakte die pakketten van jute 
en smeerde ze in met wax. Ook fabriceerde ik een zestiende-eeuws boek met le-

ren kaft dat niet zomaar te koop is. Voor de film Het  
geheim creëerde ik een naambordje en luiken voor 
een huis, maar ook koffers; het ging over goochelen 
dus ik heb al die koffers beschilderd met sterren.’

Hoe ga je aan de slag als je andere ruimtes inricht?
‘Bij het inrichten van een Italiaans pop-uprestaurant 
onlangs had ik vrij spel, maar wel een beperkt bud-
get. Bij winkels ben ik toen gaan vragen of ik dingen 
mocht lenen, zoals planten bij een tuincentrum. Dat 
mocht gewoon. Je kunt ook veel huren, bij Ad Petiet 
Rekwisieten in Zeeland vond ik allerlei ouderwetse 
kraampjes. Bij hem huren we ook vaak dingen voor 
oorlogsfilms. Verder heb ik zelf allerlei serveerplan-
ken en een bar gemaakt van hout. Met wat regel- en 
handwerk kom je een heel eind, ook zonder veel 
geld.’

Met wat 
regel- en 

handwerk 
kom je een 
heel eind, 

ook zonder 
veel geld’

DESIGN ONLINE 
Er is op internet een wildgroei aan aanbieders van design. 

Via onderstaande platformen kan je gericht zoeken en krijg 

je bovendien een echtheidsgarantie.
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Charlotte 
Verschure
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Hoe ontstaan film- en televisiesets?
‘Er is een heel team voor: het art  
department. De production designer 
ontwerpt de filmsets en bedenkt hoe 
de film eruit komt te zien. De rekwi-
siteur zorgt voor de meubels en er is 
iemand die handprops regelt, zoals 
sleutels of een portemonnee. Ook zijn 
er decorbouwers, decorateurs die de 
set schilderen, timmerlieden die ver-
antwoordelijk zijn voor vloeren, en 
runners die alle spullen naar de film-
set brengen. Tot slot is de setdresser 
de enige van het art department die 
op de set staat als er gefilmd wordt. 
Belangrijk daarbij is dat de uitstraling van de set over-
eenkomt met het gevoel en de sfeer die de production 
designer wil overbrengen.’

Wat houdt jouw functie in?
‘Ik bewaak tijdens het draaien het uiterlijk van de set. 
Ik zorg dat het decor, alle props en rekwisieten mooi 
en kloppend op beeld komen én dat er niks gek uit-
ziet; bijvoorbeeld dat er geen plant uit iemands hoofd 

1 Bureau Gran Torino ontworpen door Ivan Paradisi 2 Keramiekbord van Pablo Picasso 3 Sixties-hanglamp ontwor-
pen door Thorsten Orrling, geproduceerd door Hans-Agne Jakobsson 4 Eames-bureaustoelen EA208  
5 Keramieksculptuur van Liliane Demeester

4

5

2

1 3

Op de set van Flikken Maastricht
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Beste vondst 

‘Soms staat er iets op Marktplaats waarvan 
mensen niet weten wat het eigenlijk waard 
is. Zo vond ik een salontafel van Pierre Vandel 
– een prachtig Fans merk – voor honderd 
euro, die wel tweeduizend euro waard is. 
Vaak zit een goede aankoop trouwens niet in 
de financiële waarde, iets kan ook een goede 
koop zijn omdat je het gewoon mooi vindt. 
Op Portobello Road Market in Londen kocht 
ik ooit in een impuls twee beelden van hond-
jes. Ze zijn niet van een bekend merk, maar ik 
ben er nog steeds zo blij mee.’

Miskoop 

‘Bij een antiquair in Dordrecht zag ik ooit 
twee mooie lampen in de etalage staan. 
Thuis zocht ik ze via Catawiki op, het leken 
waardevolle antieke laboratoriumlampen. 
Toen heb ik ze in die winkel gekocht en jaren 

Miskopen, topstukken en 
tips van Patrick Kooiman

WINKELS & MARKTEN  
• Bij Fundamente kun je on- en offline 
terecht voor twintigste-eeuwse design- 
stukken, van Italiaans tot Japans. Oprichter 
Jarno Kooijman duikt persoonlijk uit heel 
Europa parels op. Ook leuk: je kunt bij 
Fundamente vragen om een proefplaatsing 
om te zien hoe een item thuis staat. De 
fysieke winkel in Rotterdam, geopend van 
woensdag tot en met zaterdag, is zeker 
een bezoek waard. Check de website voor 
recente openingstijden. 
fundamente.nl

• In een enorme ruimte in 
Waalwijk zit Morentz  
Gallery, een schatkamer  
vol design uit de twintigste 
eeuw. 
Oprichter Matthijs Hoveijn 
selecteert wereldwijd vintage 
interieurstukken die worden 
gecheckt door kunst  -
historische en technische 
experts en indien nodig 
gerestaureerd. Je kunt  
de collectie ook zien via 
Instagram of de website van 
Morentz. 
morentz.com 

later doorverkocht aan een man in België. Die 
liet ze taxeren, bleken ze nep; heel gênant. 
Dat soort dingen kunnen gebeuren. Neemt 
niet weg dat ik de lampen heel mooi vond.’

Tips

• ‘Ontwikkel eerst een eigen smaak. Weet je 
niet zeker wat je mooi vindt? Kijk eens online 
bij ArtCity.online, een website vol kunst en 
vintage design. Het is wat high-end, net als 
1stDibs, maar dan leer je wel wat je aan-
spreekt qua ontwerpers en stijl. Daarna kan 
je gaan speuren op eBay, Catawiki en Markt-
plaats, of de Belgische evenknie 2ehands.be. 
Zeker als het niet zulke voor de hand liggende 
ontwerpers betreft, kun je daar echt nog 
topitems scoren.’
• Als je niet weet waar je kijken moet bij 
een volle markt of kringloop, is het fijn om 
te filteren op kleur en vorm. Kooiman: ‘Ik 
zoek altijd meteen naar felle kleuren en grote 
objecten, dan kijk je meteen over priegelige 
dingen heen. Wees niet bang om iets groots 
in je huis te zetten, een opvallende vaas doet 
veel voor je interieur.’
• Wie echt koopjes wil vinden, moet zoeken 
naar dingen die nu niet ‘in’ zijn: daar is veel 
meer en goedkoper aanbod van. Kooiman: 
‘Niemand wil momenteel stoeltjes hebben in 
Lodewijk XV-stijl, dus is het juist nu de tijd om 
die te kopen – als het je smaak is dan. In gou-
den kleur met pluche bekleding zijn ze wat 
kitsch misschien, maar met andere bekleding 
en in een verrassende setting zoals een 
modern interieur kunnen ze goed werken. 
Mijn woonkamer heeft muren en plafonds 
met hardroze en zachtgroene strepen: als 
je daarbij iets zet wat zogenaamd kitsch is, 
wordt het weer fris.’

Schrijver en fotograaf Patrick Kooiman is gespecia-
liseerd in interieur, kunst en design. Hij is de oprichter 
van Interiorator.com, een blog over design. In zijn vrije 
tijd is Kooiman een fervent jager op vintage stukken: 
op Instagram, @therealinteriorator, toont hij allerlei 
moois uit kringlopen en brocantemarkten.

TIPS VAN NICEMAKERS
Voor het vinden van geslaagde 
vintage stukken. 
• ‘Wij vinden designbeurzen altijd een goede plek, in 
Amsterdam of Brussel bijvoorbeeld. Het is ook altijd leuk 
op veilingwebsite 1stDibs te kijken: om wat te leren over 
bepaalde ontwerpers of tijden, om je eigen stijl en smaak te 
ontdekken, en om te zien welke ontwerpers je aanspreken.’
• ‘Soms is de prijs te hoog maar je weet dan wel wat je wil. 
Vervolgens kun je zelf gaan speuren op bijvoorbeeld Markt-
plaats. Dat kost tijd, maar je hebt wel veel opties bij elkaar, 
zowel van particulieren als handelaars. Bedenk veel verschil-
lende manieren om een zoekopdracht te omschrijven, zowel 
op periode als stijl, ontwerper en object.’
• ‘Als je iets vindt wat je aanspreekt, kun je kijken of die 
persoon nog meer aanbiedt. Ga vervolgens het liefst langs 
bij de verkoper. Je moet een item zien, voelen en ruiken. Als 
een kastje of gestoffeerd bankje muf ruikt, kan je het beter 
laten gaan. Waar stoffering en schuim aan te pas komt, wil 
je het liefst iets waar iemand echt heel goed voor heeft 
gezorgd of je moet het opnieuw laten stofferen.’

TIPS VAN THE INTERIOR ARCHIVES
Om thuis een hotelervaring te creëren. 
• ‘Onze allergrootste tip is wat wij colour kissing noemen: laat kleuren terugkomen in je huis. 
Dan heb je al direct een balans en verbinding. Als je een rode muur hebt, leg dan ergens ook een 
rood kussen neer. Hetzelfde geldt voor materialen: laat houtsoorten, riet of glas ergens 
terugkomen.’
• ‘Een hotel is altijd opgeruimd en er liggen geen gebruiksvoorwerpen. Die heb je thuis wel, en 
dat is oké. Als je wel meer overzicht wil, zorg dan voor een smaakvol opbergobject dat ook 
meteen decoratief is. Investeer in een vintage dressoir, waarin je van alles op kunt bergen en 
waar je mooie dingen op kunt zetten, of zet gevlochten manden met deksel neer.’ 
• ‘Zorg voor een statement piece. Dat kan een behang met print zijn of een groot kunstwerk. Of 
zet een hoge vaas met grote takken neer, waarin je steeds iets nieuws hangt. Bijvoorbeeld met 
kerst ballen en in de lente Japanse papieren lampionnetjes.’
• The Interior Archives biedt met hun concept Toko on Tour laagdrempelig (digitaal) advies: ‘Voor 
99 euro geven we je kleuradvies, voor 499 euro maken we hele moodboards en shoplijsten 
waarmee je zelf je interieur kunt inrichten en brengen we je ook de meubels die je wil kopen.’

• Patrick Kooiman van designblog Interiora-
tor.com tipt Vendu Rotterdam, een veilinghuis 
voor kunst en antiek. Ook een goede locatie 
is het oude centrum van Dordrecht, rondom 
de Voorstraat, waar meerdere goede 
antiquairs zitten. In Gent, België, heeft hij 
twee goede adressen: Depot09, een toffe 
vintage-verzamelhal, en Galerie St-John, een 
oud kerkje buiten de stad met daarin een 
grote antiekwinkel. Kooiman: ‘En je komt 
soms op totaal onverwachte plekken een 
goede winkel tegen. Ik was laatst in Delden, 
Twente, en daar zat De Brocant: een heel 
leuk winkeltje waar ik een prachtige 
blauwglazen schaal kocht voor een paar 
tientjes.’

• Qua markten tipt Kooiman: ‘Elk eerste 
weekend van september is er in Lille een 
braderie, de grootste rommelmarkt van 
Europa. Die duurt een paar dagen maar je 
moet eigenlijk de dag ervoor al gaan, want 
die nacht gaat alles al open en scoor je de 
mooiste spullen. In Frankrijk is ook de 
designbeurs Grande Réderie d’Amiens goed 
om heen te gaan. In Londen is er Portobello 
Road Market en ik ga in Engeland graag naar 
antiquairs KulikSelzer (kulikselzer.com) en 
Gallery25 (gallery25.co.uk), waarbij je ook 
online terechtkunt. In Den Haag is tussen 
mei en september elke paar weken de 
Antiek- & Curiosamarkt op Lange Voorhout, 
vol goede en betaalbare stukken.’ ■
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