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Ontdek de collectie 
van Rolf Benz bij 
Kok wooncenter
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WELKOM: GEEN WOORD 
MAAR EEN DAAD 
Mariëlle geeft leiding aan ons 
team op de winkelvloer en is 
voor veel van onze klanten 
een vertrouwd gezicht: “Wat 
we bij Kok Wooncenter het 
allerbelangrijkste vinden, is dat 
iedereen die hier binnenkomt zich 
helemaal comfortabel voelt en 
een inspirerende winkelervaring 
heeft. ‘Welkom’ is bij ons niet 
slechts een woord, maar een daad! 
We horen regelmatig terug van 
mensen die ons bezoeken dat ze 
dat inderdaad zo beleven bij ons. 
Dat is het mooiste compliment dat 
we kunnen krijgen.”

Mariëlle

FOSCARINI Spokes

DESIGN ON STOCK  Byen

http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/foscarini/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/designonstock/


Pauline Meijer en Marcel Kok

kokwooncenter.nl

De computermuis wordt vaak gehanteerd als een toverstaf voor 
het ontwerpen of stylen van een droominterieur. Dat is helaas 
een sprookje. Want je huis is geen virtual reality, het is juist het 
echte leven in zijn puurste vorm. De plek bij uitstek waar je wilt 
ervaren, voelen, aanraken, genieten, bewegen, ruiken, proeven, 
spelen, luisteren, zijn. Een interieur maken is dan ook geen 
computerwerk maar mensenwerk.

Laat je nieuwe interieur daarom beginnen in onze 
verleidelijke, sfeervolle woonwinkel. Hier is de wereld 
van het wonen tastbare werkelijkheid. Overal ben je 
omringd door de mooiste meubels en de aantrekkelijkste 
woonaccessoires, voor een groot deel van Nederlandse 
ontwerpers en fabrikanten. Je mag alles naar hartenlust 
uitproberen. Bevlogen experts op elk 

gebied staan klaar om je te begeleiden met vakkundig advies. Van de eerste schets tot de 
laatste styling-touch nemen onze mensen je alle zorg uit handen. Zo maken we samen het 
droominterieur waar jij gelukkig van wordt. Met de kleuren, materialen en meubels die je 
allemaal al in het echt gezien en gevoeld hebt.

Nee, sprookjes willen we je niet verkopen, maar magie, daar geloven we wel degelijk 
in. De magie die tot stand komt door persoonlijk overleg en authentieke ervaringen 
in een ongedwongen sfeer. Dus ben je op zoek naar een meubel, een opfrissing 
van je huis of zelfs naar een compleet nieuw interieur? Stap gewoon af op een 
van onze vakmensen in de winkel! We vinden het oprecht leuk om je ideeën en 
dromen te horen en met je mee te denken. Zelfs al gaat het alleen nog maar 
over vage plannen voor de toekomst. Dat is de woonwerkelijkheid van Kok 
Wooncenter!

De magie van 
persoonlijk en echt

BROWN Collectie
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LINTELOO Fabio

EYYE Curv

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/linteloo/
http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/
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Daily Design voor de styling
Daily Design is onze shop voor trendy meubelen, woon-
accessoires en leuke cadeaus. Je vindt er onder andere, vazen, 
kussens, plaids, kookboeken, broodplanken en servies. Van 
merken als Vitra, Alessi, VT Wonen, HK Living, Fatboy, Iittala, 
String, Rituals, Puik Art en House Doctor. Vraag ons naar de 
mogelijkheden voor stylingadvies bij jou thuis. dailydesign.nl

LICHT
Verlichting zorgt voor 
de finishing touch in 
je interieur. Bij ons 
vind je dé echte 
smaakmakers van 
toonaangevende 
merken als Foscarini, 
Secto Design, Tonone, 
Graypants, Artemide en 
Eikelenboom. Kom ze bewonderen en 
we vertellen je meer over de mogelijkheden 
van energiezuinige en dimbare LED-verlichting.

WOONPROFESSIONALS
Vind je inrichten van je huis lastig ? Hoe maak 
je de juiste keuzes voor je (nieuwe) interieur?
Met een interieurontwerp van de woon-
professionals heb je een fantastische leidraad 
om je wensen in één keer of gefaseerd te 
verwezenlijken. Bovendien bespaart zo’n plan 
je veel onnodige twijfels en keuzestress. Wij 

stellen een interieurontwerp voor je 
op waarbij we alle ingrediënten 

meenemen.Maak een 
afspraak met een van 
onze woonprofessionals 
Hilde, Els, Jethro, Meriam, 
Rien of Nanda. 
Bel 033 480 1441 of mail: 

info@kokwooncenter.nl

Auping Select Store
Kok Wooncenter is een Auping Select 
Store, wat zoveel wil zeggen als: we 
hebben écht alles om lekker te slapen. 
Van ergonomische matrassen en 
comfortabele boxsprings tot het zachtste 
beddengoed. Kom gerust eens proef- 
liggen, we maken je wel weer wakker.  

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een 

gratis afspraak!
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SPECTRAL Next

De slimme kasten en wandsystemen van 
Spectral zijn de ideale manier om beeld en 

geluid op stijlvolle manier te integreren in het interieur. Elk tv meubel van 
Spectral is geschikt voor bijvoorbeeld de Sonos beam, playbar of playbase. 
We zijn het Smart Furniture Center met de grootste en actuele collectie van 
Midden-Nederland. Kom langs in onze woonwinkel, we vertellen je graag 
meer over de vele mogelijkheden en maatwerk. kokwooncenter.nl

SECTO 4240

Hilde
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7881 Embrace Soft

De kubistische bank Embrace is misschien wel de 
meest comfortabele Gelderland bank ooit dankzij de 
uitgekiende combinatie van een koud- en traagschuim 
rugkussen of een losser rugkussen, deels gevuld met 
veren. De ranke poot en de gestoffeerde plint onder de 
bank zorgen voor een luxe uitstraling en afwerking. 
Laat u inspireren door de vele mogelijkheden in 
uitvoeringen en afmetingen. 

De  T-Table van Bart Vos is een stoere tafel die bestaat 
uit stalen T poten waartussen een prachtig, glazen 
blad wordt geklemd. Er zijn 2 standaard hoogtes en 
de afmeting van de tafel kan op maat voor u worden 
gemaakt.

bank
Jan des Bouvrie

www.gelderlandgroep.com

7920 T-Table
tafel
Bart Vos

Gelderland_HetOrigineel_2018-2019-adv.indd   1 04-09-18   12:16

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/


www.linteloo.com

MADISON
Design by 

Linteloo Lab
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www.linteloo.com

MADISON
Design by 

Linteloo Lab

Het Origineel is opgezet door een selecte groep 
exclusieve woonwinkels die uitsluitend origineel 
design presenteren van topmerken. Binnen dit 
platform werken interieuradviseurs en -architecten, 
topfabrikanten en -ontwerpers samen om de hoogst 
mogelijke kwaliteit te waarborgen. 

De deelnemende woonwinkels onderscheiden 
zich met creatieve interieuradviezen, vakkundige 
ambachtsmensen voor montage en stoffering.  U bent 
verzekerd van topkwaliteit, prettige service en de beste 
garanties. Het Origineel is een kwaliteitskeurmerk!  
hetorigineel.nl

COLOFON
Uitgever: Het Origineel, Euretco b.v. Divisie Wonen 
Coördinatie: Mieke Stolker, Liesbeth Damen 
Commissie: Pauline Meijer, Jan Luppes, Bart Hoefsloot, 
Paul Hoefsloot 
Redactie: Ruud Houweling, Chris Muyres 
Tekst & tekstredactie: Chris Muyres  
Art Direction en vormgeving: Ruud Houweling 
Prepress: Nederlof Repro, Cruquius
Met dank aan: Caroline Coehorst, Remy van Kesteren, 
Joeny, Marieke van den Berg, Jan des Bouvrie
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eye catchers
in het oog springend design op onze winkelvloer

1 MOLTENI &C fauteuil D154-2  2 MOOOI hanglamp Coppella  3 ARTIFORT fauteuil Bras   
4 ARTIFORT Paladio Shelves  5 ARCO Trestle Table en Close eetkamerstoel en -bank  6 ARTIFORT lowboard Extens 
7 LEOLUX zitelement Bellice 8 SECTO vloerlamp 4210  9 PULPO vloerlamp Oda  10 LABEL bank Moby Dick 
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1 ARTEMIDE vloerlamp Demetra  2 MONTIS fauteuil Enzo  3 CASTELIJN Leunkast  4 KENDIX gordijnstof Allure Paradise 
5 MOLTENI&C Bank Paul  6 LINTELOO zitsysteem Madison 7 LEOLUX salontafels Coda  8 LEOLUX fauteuil Jill   
9 LABEL eetkamerstoel Gustav Jr.
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ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER
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1 FOSCARINI hanglamp Spokes  2 HARVINK hoekbank Forum  3 ARCO eetkamertafel Balance  4 ARTIFORT eetkamerstoel Shark  
5 PODE fauteuil Tibia  6 GELDERLAND 7950 Allure  7 PASTOE sideboard Landscape Joost Selection  8 CARPET SIGN Surfaces Lobelia  
9 METAFORM salontafels DP 

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/arco/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/
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ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER
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6 eye catchers
in het oog springend design op onze winkelvloer

1 COR eetkamerstoel Cordia  2 INTERLÜBKE sideboard Jorel  3 OLIGO hanglamp Rio  4 MONTIS bank Daley  
5 VITRA zitsysteem Grand Sofa  6 BEEK salontafel Tiga  7 SPECTRUM salontafel Tangled  8 OLIGO vloerlamp Grace  
9 PODE bank Ziggy 
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Puglia
fotografie caroline coehorst  • tekst chris muyres

De onontdekte                 
Adriatische kust

Lecce



Puglia is de streek in de hak van de Italiaanse 
laars. Buitenlandse toeristen kom je hier nog 
altijd weinig tegen. Terwijl Italiaanse families 
er al jaren graag op vakantie gaan vanwege de 
zonnige zandstranden, het fantastische eten, 
de vele leuke stadjes en de relatieve rust. Een 
gebied om te ontdekken!

De Santa Croce kerk in Lecce 
HET ORIGINEEL 12



HET ORIGINEEL 13

A
ls je door Puglia rijdt, lijkt het alsof het hier één grote, 
stokoude olijfboomgaard is, geworteld in bruinrode aarde. 
Het landschap is vriendelijk en op de top van de heuvels 
schitteren witte stadjes in het zonlicht. Onbekende parels 
zoals Ostuni, Ceglie Messapica, en Cisternino, waar het 
heerlijk ronddwalen is. Na de lunch is het hier overal stil 

op straat. Dan heb je de keuze om net als de locals een verkwikkende 
siesta te houden of de verfrissing van de zee te zoeken op een van de 
talloze stranden, waar je vooral Italianen zult tegenkomen. In de avond 
barst de gezelligheid los in de stadjes en staan de stoepen en pleinen 
vol met terrasjes. Dan is het genieten geblazen van de lokale keuken, de 
‘cucina povera,’ die verre van pover is, maar vooral puur en eerlijk. Zelfs 
jonge chefs in Londen en Parijs laten zich er de laatste tijd door inspireren. 
Puglia is dan ook verwend als het gaat om goede, verse ingrediënten. Vis 
natuurlijk, speciaal inktvis: zo mals als hier krijg je die zelden. Maar ook 
het in heel Italië geroemde brood uit Altamura, de fameuze mozarella en 
burrata uit Gioia del Colle en de paddestoelen en wilde uien uit Murgia. 
Verder de heerlijkste tomaten, artisjokken, vijgen en amandelen. Daarnaast 
superieure olijfolie, fantastische Primitivo-wijnen en geweldige pasta’s, 
zoals orecchiette, die hier vandaan komt. Zin om naar deze nog onontdekte 
streek te gaan? Hier krijg je een overzicht van de leukste steden en 
stranden (met adrestips) aan de Adriatische kust van Puglia.

De steden: pure 
schoonheid 
zonder drukte
LECCE
Van de grotere steden Bari, Brindisi en Lecce is de laatste veruit het mooist 
en leukst. Het is het Florence van Puglia, maar dan de heel gemoedelijke 
variant. Lecce is een universiteitsstad en een kunstenaarsstad waar de tijd 
heeft stil gestaan sinds de 17e eeuw, zo lijkt het. Dat was de tijd van de barok 
en die weelderige stijl domineert dan ook het (autovrije) straatbeeld, met als 
onbetwist hoogtepunt de Duomo. Hoewel de Santa Croce kerk daar weinig 
voor onderdoet, met haar façade van uitzinnige beeldhouwwerk. Ook het 
amfitheater is de moeite van het bekijken waard. Kunstliefhebbers komen aan 
hun trekken in bijvoorbeeld het fraaie MUST museum en de altijd verrassende 
Primo Piano Gallery primopianogallery.com. In de smalle, kronkelige straatjes van 
het historische centrum vind je tal van mooie winkels. De beroemde Italiaanse 
modehuizen zijn vertegenwoordigd, maar je hebt er ook interieurzaken zoals 
Epiphany Society met begerenswaardig interieurtextiel epiphanysociety.com/it, om 
de hoek bij de dom). In de avond slentert een parade van elegant geklede 
Italianen langs de boetieks in de Via Libertini. De vaak net zo stijlvol uitgedoste 

studenten zwermen rond de terrasjes van de Via Paladini, achter de dom. Voor zoetigheid of ijs is Natale (Via 
Trinchese 7) dé plek waar de locals naartoe gaan. Probeer hier het chocolade ijs met rode pepers! Goed eten kan 
in Lecce op talloze plekken, maar een favoriet is toch wel Alle due Corti alleduecorti.com, waar je de geroemde ‘cucina 
povera’ op z’n best beleeft, met dank aan signora Rosbella.   

Cucina povera

Ostuni

Puglia

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/montis/montis-ella-fauteuil.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/montis/montis-ella-fauteuil.html
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ALBEROBELLO
Het beroemdste van de rits witte bergtopstadjes in Puglia is Alberobello. Het is dé toeristische trekpleister in de 
regio, omdat bijna het hele dorp is opgetrokken uit zogenaamde trulli’s: ronde huisjes met kegelvormige daken. 
Je waant je hier haast in Afrika. Of in een Hobbit-dorp, maar laat dat de bewoners niet horen. Alberobello moet 
je gezien hebben, maar meer dan een uur hoef je er niet voor uit te trekken. Bovendien kom je verspreid over de 
streek nog genoeg trulli’s tegen. 

OSTUNI
De aantrekkelijkste witte stadjes zijn Ceglie Messapica, Locorotondo, Cisternino en Ostuni. In al deze plaatsen vind 
je mooie kerken, leuke winkels, romantische straten en pleinen, heerlijke terrassen en restaurants en spectaculaire 
uitzichten over het omringende landschap en soms de zee. Ceglie Messapica en Ostuni hebben het meest te 
bieden. Zo is in Ceglie ‘s zomers een jazzfestival op een sfeervol plein. Ostuni is al picture perfect vanuit de 
verte als je komt aanrijden. Eenmaal in de stad zelf is het ook wonderschoon met wapperende was en kleurige 
bloemen als vrolijke accenten tegen de witgepleisterde huizen. De kathedraal is zeker een bezoek waard en er zijn 
bijzondere winkels, zoals La Mercanteria. Deze zaak ligt een beetje uit de loop (Corso Vittorio Emanuele II, 34), 
dus je moet ervan weten. Je vindt hier authentieke vintage items uit der regio, waaronder mooi aardewerk, voor 
een heel goede prijs. Om te gaan eten is Al Solito Posto een aanrader, alleen al voor de orechiette cime 
di rapa (pasta met Italiaanse broccoli), een typisch streekgerecht. Net als fave e cicoria (tuinbonenpuree 
met olijfolie en wilde andijvie), een gerecht dat overal op de kaart staat. 

Puglia

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
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Cod

De Adriatische stranden van Puglia zijn afwisselend zandstranden en 
rotsstranden. Er is enorm veel keuze langs de kustweg SS16/SS79 
tussen Bari en Lecce. Overal zijn afslagen naar de zee. 

SAN VITO
De eerste plek onder Bari die echt de moeite waard is, is San Vito, 
een pittoresk dorp met een fotogeniek oud klooster pal aan de 
kleine vissershaven. Aan de noordkant van de haven liggen ruïnes 
half in zee en er zijn wat kleine maar fijne strandjes. Het informele 
restaurant La Veranda di Giselda direct aan de haven is super voor 
de antipasti, die je kunt aanwijzen in de vitrine. 

POLIGNANO
Op een steenworp ten zuiden van San Vito ligt het stadsstrand 
van het spectaculaire plaatsje Polignano, een populaire plek om te 
klifduiken. Het keienstrand ligt in een diepe kloof, terwijl links en 
rechts op de steile rotsen de huizen zijn gebouwd. Het is maar klein 
en dus druk, toch is er meestal nog wel een plekje te vinden voor je 
handdoek.

TORRE CANNE
Weer wat zuidelijker, bij Torre Canne, ligt Lido Verde, een mooi en rustig familiestrand 
met geel zand, blauw water, een groen achterland en dito ligbedden. Er is ook een 
kiosk met ijsjes, koude drankjes en eenvoudige hapjes in de aanbieding. Ga hier 
aan het eind van de dag een klein stukje landinwaarts voor restaurant La Manna del 
Pozzo ristorantelamannadelpozzo.com in Pozzo Guacito. Het dorp zelf is onooglijk, hoewel 
er een paar heel bijzondere bungalows staan: modernistisch strak maar met seventies 
kleuren als mosgroen en chocoladebuin. En ook met prachtig geglazuurd tegelwerk 
tegen de buitenmuren en balustrades van sierlijk smeedwerk. Schuin tegenover het 
restaurant ligt zo’n huis, een tip voor de liefhebber. Bij het restaurant bruist het ‘s 
avonds van de Italiaanse families, die zich te goed doen aan het fantastische eten. 
De antipasti komen in twee gangen – vis en groenten – en zijn eigenlijk al voldoende 
als diner. Ook de wijnen zijn hier subliem.

TORRE SAN LEONARDO, TORRE SANTA SABINA, 
TORRE GUACETO
Terug naar de kust, waar nog veel meer plekken zijn met Torre in de naam. Het 
staat hier namelijk vol met eeuwenoude wachttorens. Een klein stukje onder Torre 
Canne is bij Torre San Leonardo wat meer reuring door de aanwezigheid van de 
hippe beach club White en een 
paar campings in het achterland. 

Grootschaliger dan deze bescheiden campings wordt het in Puglia 
niet wat vakantieparken betreft, dat zegt eigenlijk alles. Torre Santa 
Sabina, weer ietsje zuidelijker, heeft behalve aangename stranden 
misschien wel het leukste restaurant aan zee van deze kusstrook: 
Miramare Da Michele miramaredamichele.it. Bestel de antipasti al la 
casa, geniet van het uitzicht en tel je zegeningen. Ook de pasta’s 
hier zijn verrukkelijk. Torre Guaceto is het volgende strand. Het ligt 
midden in een beschermd natuurgebied. Dat maakt het tot een 
paradijselijke plek. De zee is hier perfect om te snorkelen en er zijn 
zelfs koraalriffen om op te duiken. Het is wel verstandig om zelf wat 
eten en drinken mee te nemen, want er zijn hier weinig tot geen 
faciliteiten.   

De stranden: 
alle ruimte 
om te relaxen

Polignano

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/noteborn-kasten/noteborn-schuifdeurprogramma-nano.html
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TORRE DELL’ORSO
Als je nog verder afzakt, kom je langs Brindisi, vervolgens langs Lecce 
en dan bij Torre Dell’Orso, net onder Lecce. Hier zijn smalle maar 
wonderschone stranden met een aantal leuke strandtenten en op de 
achtergrond een dichte begroeiing. Uit de kristalheldere zee steken de twee 
legendarische rotsen genaamd de ‘twee zusters’ omhoog. Je hebt hier 
zowel vrij toegankelijke stranden als verzorgde lido’s waar je voor een zacht 
prijsje ligbedden kunt huren. Zoals overal langs deze zonnige kust eigenlijk. 

Zo kom je er  (maar vertel het 
niet door)
Goedkope vluchten zijn er op Bari en Brindisi. Heel kort door de bocht: van 
die steden hoef je meer dan het vliegveld niet te zien. Je hebt overigens wel 
een auto nodig als je Puglia een beetje wilt verkennen. Qua accommodatie 
is er een langzaam groeiend aanbod van sfeervolle masseria’s op het 
platteland tot mooi gerenoveerde palazzi in Lecce. De afstanden tot de zee 
zijn nooit groot, de wegen prima en niet druk, dus wat locatie betreft zit je 
al snel goed. Ga naar Puglia, geniet, relax en vertel het niet aan al te veel 
mensen door. Want dit soort prachtige maar toch rustige regio’s vind je 
nauwelijks nog in Europa. 

Puglia

San Vito

Lecce

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html


Bank: Moby Dick 3-zits, leer: Waterbuffel, kleur: Mud

Kleed: Red Chain Carpet | Bijzettafel: Carry

MOBY DICK BANK | Gerard van den Berg, 2018
Deze bank nodigt direct uit om lekker te gaan zitten en heerlijk te ontspannen.

De perfecte combinatie van zacht en stevig maakt Moby Dick een echte comfortabele 

bank zoals je van LABEL | Vandenberg mag verwachten! Verkrijgbaar in 1-, 2-, 2,5- of 

3-zits met bijpassende pouffe, zowel in stof als leer via onze erkende dealers.

WWW.LABEL.NL

Knus design bestaat.

Handmade originals from Holland
3rd generation furniture makers

LABEL_MobyDick_OrigineelMagazine.indd   1 11-09-18   13:12
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Ervaar Devon bij een van de Leolux Select Stores en onze Design Centers in Eindhoven, Utrecht en Brussel. 
Kies uw eigen uitvoering met de Leolux Creator op www.leolux.nl. Daar kunt u ook het Leolux jaarboek aanvragen.

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
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Ervaar Devon bij een van de Leolux Select Stores en onze Design Centers in Eindhoven, Utrecht en Brussel. 
Kies uw eigen uitvoering met de Leolux Creator op www.leolux.nl. Daar kunt u ook het Leolux jaarboek aanvragen.

Puglia in recepten en brieven Het zeldzaam 
aanstekelijke kook- annex brievenboek Fratello & Sorella is gebaseerd op de 
correspondentie tussen broer en zus Frans en Karin van Munster. Karin is bekend 
als een van De Dames Reiziger uit het AD. Frans is een Nederlandse lekkerbek die 
ooit verliefd raakte op Puglia, de streek in de hak van de Italiaanse laars, en aldaar 
op Anna. Meer dan voldoende reden om er te blijven. De brieven en recepten uit 
Fratello & Sorella vormen de best denkbare introductie tot de streek, die befaamd 
is om de onopgesmukte keuken waar alles draait om de pure smaken van het land 
en de zee. Als voorproefje hier het recept van aardbeientiramisu, een goddelijke 
variant op het populaire Italiaanse toetje. 

FRATELLO & SORELLA  over Italië, koken & lekker eten  Frans & Karin van Munster Uitgeverij Prometheus Amsterdam  ISBN 978 90 446 3408 2  Foto's:  Ronald Hoeben

Was 1 kilo aardbeien, haal de steeltjes 
eraf en snij ze in stukjes. Doe ze in een 
kom, samen met het sap van 1 citroen en 
1 sinaasappel, en 1 glaasje sinaasappel- 
of mandarijnenlikeur. Laat ze hierin een 
uur (of langer) marineren. Leeg de inhoud 
van de kom in een zeef en vang de 
marinade op. Hou aardbeien en marinade 
apart. Maak intussen de crème. Sla met 
een garde of mixer 3 eierdooiers met 5 
eetlepels suiker en 1 zakje vanillesuiker 
net zo lang tot een schuimige, bijna witte 
massa is ontstaan. Sla vervolgens ¼ liter 
slagroom stijf en daarna de eiwitten 

(met een mespunt zout). Meng nu de 
eierdooiers door 500 gram mascarpone 
(of ricotta), roer er de slagroom doorheen 
en spatel er ten slotte het eiwit door. 
Bekleed de bodem van een pyrex of 
andere ondiepe schaal met een laag 
lange vingers en giet daar de helft van 
de aardbeienmarinade overheen. Breng 
daaroverheen een laag crème aan en leg 
er de helft van de aardbeien op. Daarna 
weer een laag lange vingers, sap, crème 
en uiteindelijk een laag aardbeien. Zet 
de schaal minstens 3 uur in de koelkast 
voordat je de tiramisu serveert.

Tiramisù alla fragola  
aardbeientiramisu
Voor 8 personen 
 60 minuten, plus 3 uur opstijven

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/designonstock/gola-eetkamerstoel-designonstock.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/montis/montis-ella-fauteuil.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/montis/montis-ella-fauteuil.html
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Grand Sofà
Designed by Antonio Citterio, 2017
The Original is by Vitra

Alleen bij Vitra Dealers: Amstelveen, Co van der Horst 020 641 25 05 · Elst, Hoefsloot Wonen 0481 35 08 50 · Nieuw Weerdinge, Jan Luppes 
Interieurs 0591 52 13 21 · Oldenzaal, Smellink Wonen + Design 0541 51 68 20 · Winterswijk, Slijkhuis Interieur Design 0543 51 55 20 

Vitra-ad_GrandSofa_210x277_NL-nl_HetOrigineel_1517.indd   1 17.10.18 | KW 42   13:58



prijs de tijd
De unieke klokken en horloges van Qlocktwo 
vertellen je letterlijk hoe laat het is. Prachtig 
bedacht en uitgevoerd! Het design is terecht 
al meermaals bekroond. qlocktwo.com

Wonderlamp
Je gelooft je ogen niet als 
je het ziet, maar lamp Flyte 
van Hourlux zweeft echt! Zo 
fascinerend is functioneel 
design zelden. hourlux.com

COOL STUFF

mooi maatwerk 
BEEK is een nog vrij jong familiebedrijf dat 
een even aantrekkelijke als flexibele collectie 
meubels heeft opgebouwd. Ook heel mooi: 
ze leveren graag maatwerk. beekcollection.nl

WANDPUZZEL
De wandpanelen van Dockfour zijn mooi, 
akoestisch dempend en hebben ook nog eens 
allerlei creatieve opbergmogelijkheden. Je 
kunt er op 1000 manieren je ideale wand mee 
samenstellen. dockfour.com

eye candy 
Het hoogwaardige behang van Arte brengt 
het fenomeen trompe-l’oeil helemaal naar nu, 
bijvoorbeeld met de collectie Monochrome 
en Focus. Maar ook de natuurprints zijn 
betoverend.  arte-international.com
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De wereldwijd gevraagde harpist Remy van Kesteren 
liet een harp op maat bouwen. Dat leek op een 
kostbare mislukking uit te draaien, maar werd een 
ongekend staaltje vakwerk. Het fabelachtige resultaat 
is te beluisteren op zijn nieuwe album en live tijdens 
de bijbehorende tour.

Je viel als vijfjarig jongetje voor de harp, hoe kwam dat zo?  “Mijn moeder hield van Ierse muziek en speelde fluit. Op een dag 
ging ze muziek maken met een vriendin die harp speelde. Ik ging mee. Ik weet nog goed dat ik buiten op de schommel zat en 
opeens de harp hoorde klinken. Ik sprong van de schommel en rende naar binnen, gelokt door het geluid. Het was magisch. 
Vanaf dat moment wilde ik niets anders dan ook harp spelen. Wat ik heel bijzonder vind is dat de klank van een harp om je heen 
lijkt te gaan, iets wat je bij andere instrument niet zo ervaart. Ik vind het mooi om het te zien als een omhelzing.”

De harp is een soort oerinstrument toch? “Het is inderdaad één van de oudste instrumenten die er bestaan, samen met de fluit 
en de trommel. De harp is ontstaan uit de jachtboog, zo gaat het verhaal. Jagers vonden het geluid van de trillende boogpees 
mooi en gingen meer pezen spannen in een boog. Zo ontstonden de eerste harpen.”

Een heel eenvoudig instrument dus … “De oorspronkelijke harp wel, maar de moderne harp is juist ongelooflijk complex. Er 
zit een ingewikkeld mechaniek in verwerkt dat wordt bediend met zeven pedalen. Daarmee kan elke snaar drie verschillende 
spanningen krijgen en zo drie verschillende toonhoogtes.”

Maar jij wilde nóg meer? “Het repertoire voor harp is vrij beperkt. Om die reden begon ik begon een jaar of vier geleden onder 
meer met het bewerken van pianostukken voor harp. Maar bijvoorbeeld het pianoconcert voor de linkerhand van Maurice Ravel 
heeft een lage A, terwijl een harp stopt bij de lage C. Ik kwam dus twee snaren te kort. Ik vroeg aan een harpbouwer of hij geen 
instrument met twee extra snaren kon maken, hoe moeilijk kon dat zijn? De man zei: ‘je kunt ontzettend goed harp spelen, maar 
je snapt duidelijk niks van het instrument.’ Het punt is dat de 47 snaren van een standaard harp ongeveer 1200 kilo trekkracht 
uitoefenen op de klankkast. Zet je er twee snaren bij aan de onderkant dan komt dat neer op zo’n 300 kg aan extra trekkracht. 
Daarmee zou het instrument uit elkaar knallen. Met twee snaren erbij zou de harp in feite opnieuw uitgevonden moeten worden, 
aldus de bouwer. ‘Laten we dat dan doen,’ zei ik. ‘En als we dan toch bezig zijn, heb ik nog wel wat meer ideeën.’ Zo wilde ik dat 
ik de snaren zou kunnen dempen, want een harp klinkt altijd door, tegenovergesteld aan een piano. En ik zou ook willen dat de 
harp elektrisch te versterken zou zijn.

Hoe groot is de wereld van het ambachtelijke harpbouwen eigenlijk? “Klein. Voor het instrument dat ik wilde kwamen hooguit 
drie firma’s in aanmerking, één in Amerika, één in Frankrijk en één in Italië. 
Al gauw ontdekte ik dat eigenlijk alleen de Italiaanse firma Salvi zoiets zou 
kunnen. Dat is namelijke de enige bouwer met een eigen researchafdeling, 
waar ze innovatief nadenken over het instrument en altijd bezig zijn met het 
doorontwikkelen van de harp en met nieuwe modellen komen. Tijdens een 
congres sprak ik een technicus van Salvi en hij was meteen enthousiast. Hij 
zei: ‘heel mijn leven krijg ik steeds de vraag of de harp niet kleiner, lichter en 
draagbaarder kan. Nu kom jij en je wilt juist een grotere harp!’ Hij vond dat zo’n 
geweldige uitdaging dat hij zijn bazen ompraatte om het project aan te gaan.” 

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
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remy live    In het voorjaar van 2019 toert Remy van 

Kesteren door Nederland, vergezeld 

door kunstcollectief Het Blauwe Uur. Onder de noemer RELEAVE creëert hij 

tijdens de meeslepende live optredens zijn eigen muzikale wereld met eigen 

composities. Tegen die tijd zal ook zijn nieuwe album ik de winkels liggen. 

De theatertour gaat in première op 20 februari in TivoliVredenburg, Utrecht.  

Kijk voor alle data op remyvankesteren.com

Ben je veel betrokken geweest bij de ontwikkeling? 
“Ja het was heel intensief. Ik ben vaak naar Italië 
gereisd en we hebben ook veel overleg gehad via 
de mail.”

Wat was het grootste probleem behalve de extra 
trekkracht van de snaren? “Nou door die grotere 
trekkracht moest de klankkast verstevigd worden. 
Maar als je de klankkast bouwt van dikker materiaal, 
gaat er veel klank verloren. Er is heel veel geëx- 
perimenteerd en zijn allerlei computermodellen 
aan te pas gekomen om dat op te lossen.” 

En toen was ie klaar en mocht je de harp voor het 
eerst uitproberen ... “Tja, dat was een pijnlijk 
moment. Tweeënhalf jaar was er aan het instrument 
gewerkt, maar het resultaat was verschrikkelijk. 
De harp klonk nergens naar, dat was duidelijk 
vanaf het eerste moment dat ik mijn vingers over 
de snaren liet gaan. Ik durfde het bijna niet te 
zeggen, maar de bouwers wisten het zelf natuurlijk 
ook wel, het zijn de aller beste vakmensen. Ik 
dacht: leuk geprobeerd, we hebben er veel tijd 
in zitten, het was een mooi project, dit was het 
dan, helaas. Maar de Italianen lieten zich niet uit 
het veld slaan en zijn doorgegaan. Terug naar 
de tekentafel. Het eerste instrument was tóch 
waardevol en leerzaam, want het had genoeg 
kwaliteiten om op voort te borduren.” 

Is het uiteindelijk dan toch goed gekomen? “Het 
is echt waanzinnig wat ze uiteindelijk gebouwd 
hebben. Pff ik heb nog nooit zo’n fantastische 
harp gehoord.” 

Kortom: het kost een paar centen maar dan 
heb je ook wat ...“Alleen al de research en 
ontwikkeling heeft tonnen gekost. Maar inderdaad 
dan heb je écht iets prachtigs en vernieuwends. 
De harpiste van het Concertgebouworkest heeft al 
laten weten dat ze heel geïnteresseerd is in deze 
harp. Ik denk ook dat het een goed instrument 
voor haar zou zijn want de klank is zó geweldig. 
Normaal gesproken moet je als luisteraar altijd 
goed je best doen om de harp te horen in een 
orkest, maar met dit instrument zal dat niet 
moeilijk zijn. De klank is zó vol en rijk.” 

Wanneer kan het publiek ervan genieten? “In 
februari 2019 komt mijn nieuwe album uit, daarop 
speel ik alle stukken op deze harp. Die maand 
begint ook mijn tour.” 

Wat staat er op je nieuwe album? “Alleen maar 
eigen composities. Vier jaar geleden ben ik een 
heel nieuwe weg ingeslagen met mijn muziek. In 
2012 was ik afgestudeerd aan het conservatorium 
en ik leefde in feite mijn droom: solist worden, 
over de hele wereld reizen, op de grote podia 
staan … Ik was een half jaar per jaar van huis, 
werd door steeds grotere orkesten uitgenodigd 
en kreeg de ene na de andere prijs. Na een tijdje 
merkte ik dat zo’n leven inderdaad een droom is, 
alleen niet mijn droom. Wat vooral onbevredigend 
voelde, was om altijd muziek van anderen te 
spelen en ook nog eens vaak dezelfde stukken. Ik 
voelde me een beetje gevangen in de wereld van 

de klassieke muziek. Ik kreeg steeds meer de drang om mijn eigen 
muziek te maken. Om mezelf als muzikant te ontdekken. Om die 
reden ben ik rigoureus gestopt met wat ik deed om mijn eigen 
weg te gaan. Mijn vorige album was het eerste resultaat daarvan 
en mijn nieuwe album gaat nog verder weg van het klassieke 
genre. Van mijn platenmaatschappij Deutsche Grammophon 
– een instituut als het gaat om klassieke muziek – kreeg ik alle 
vrijheid om dat te doen, dat was echt te gek.” 

Heb je met je nieuwe muziek ook een nieuw publiek moeten 
vinden? “Ik kwam er gaandeweg achter dat de weg die ik insloeg 
niet zozeer klassiek was maar naar andere genres leidde. Voor 
mijn gevoel hoorden er ook eerder popinstrumenten bij mijn 
composities dan bijvoorbeeld een strijkkwartet. Dus haalde ik 
onder meer een drummer en elektronische muzikanten erbij. 
In feite heb ik een bandje gevormd en ik speel nu opeens in 
Paradiso en op popfestivals in plaats van in concertzalen. Dat 
is echt waanzinnig, een totaal andere belevenis. Als ik op een 
popfestival sta en het pakt de mensen niet, dan zijn ze meteen 
weer weg. In een traditionele concertzaal blijft iedereen gewoon 
zitten, er is eigenlijk geen interactie en er volgt altijd applaus. 
Terwijl ik het juist te gek vind om te voelen dat je iedereen erbij 
moet houden. Als dat dan lukt is de kik ook des te groter.” 

Om nog even op die veelheid aan prijzen terug te komen: heb 
je een prijzenkast in huis? “Haha, nee hoor. Een paar trofeeën 
staan er wel, maar op plekken waar niemand ze ziet. Ik ben er heel 
trots op hoor, het is geen valse bescheidenheid, maar ik hoef die 
beeldjes niets steeds te zien in huis, want, ehm, echt mooi zijn ze 
vaak niet.”

Is je huis extra belangrijk voor je omdat je veel weg bent? “Zeker. 
Ik vind het fijn om thuis omringd te zijn met spullen die ik mooi 
vind. Toen ik hier kwam wonen heb ik ook veel zelf geklust en 
vrienden gevraagd om te helpen of om dingen te maken. Dus 
bijna alles heeft een verhaal, een persoonlijke herinnering. Dat 
vind ik leuk en belangrijk voor de plek waar je woont. Het aller- 
eerste wat ik kocht voor dit huis was trouwens mijn Rancilio 
espressomachine. Goede koffie mag thuis absoluut niet ontbreken.” 
 
Je tuin is een kleine oase, zo midden in de stad … “De tuin was 
echt een ontdekking voor me! Het klinkt misschien heel suf, maar 
ik vind het ongelooflijk lekker om er bezig te zijn met de planten. 
Dat had ik vooraf nooit gedacht.” 

En in die tuin staat je studio ... “Ook die heb ik zelf gebouwd, 
samen met een aannemer, dat wel. Voor mij is het een onmisbare 
plek. De ruimte is geïsoleerd en wel. Ik kan de hele nacht door-
spelen als ik wil en dat gebeurt ook regelmatig. ’s Nachts gaat er 
vaak iets aan bij mij. De totale rust die dan heerst ... als ik met mijn 
hoofd in de muziek zit, ga ik door tot de zon weer opkomt als ik 
niet oppas. Dat is niet altijd gezellig voor mijn vriendin, het voelt 
als gestolen tijd om dan bezig te zijn, maar wat musiceren betreft 
heb ik nu eenmaal totaal geen structuur. Ik ben niet iemand die 
elke dag volgens een vast patroon dingen kan doen.” 

“De eerste keer dat ik de voor    
  mij gebouwde harp bespeelde,   
  was een heel pijnlijk moment”
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advies op maat

Een kast op maat is veel meer dan alleen een meubelstuk, het is een onderdeel van de 
architectuur. Dat maakt zo’n kast tot enorme aanwinst voor het comfort, de functionaliteit en de 
beleving van een ruimte. Maar het perfect toepassen van maatwerkkasten in een interieur is een 
vak apart. De deskundige op de winkelvloer vertelt er hier meer over.

Met wat voor kastsystemen werken jullie? “We kunnen kasten op de millimeter nauwkeurig laten timmeren voor 
een bepaalde plek, bijvoorbeeld onder een schuin dak. Maar in de regel werken we met flexibele kastsystemen 
van gespecialiseerde topfabrikanten die op duizenden manieren aangepast kunnen worden aan de wensen van de 
klant. Daarmee kunnen we voor elke unieke situatie onder meer (inloop)garderobes, boekenkasten, meubels voor 
audio en video en werkplekken samenstellen.” 

 Wat is het grootste misverstand rond maatwerkkasten?  “Bij een gewone kast 
gaat het meestal om een blikvanger die iemand in huis wil hebben, een object 
met karakter. Vaak zie je dat mensen dat ook als uitgangspunt nemen bij een 
maatwerkkast, dat ze willen dat zo’n kast leuk is. Terwijl een kast op maat over het 
algemeen juist niet leuk moet zijn. Die moet één worden met een wand, onderdeel 
worden van het huis, rust en ritme brengen. Soms hoor ik tijdens het maken van een 
ontwerpschets: wat teken je dat streng met al die rechte lijnen. Maar binnen die 
lijnen zal straks in het gebruik meer dan genoeg gebeuren. Door alles wat in zo’n kast 
komt aan boeken, tijdschriften, foto’s, decoratieve objecten en andere persoonlijke 
spullen. Als je een ritmisch kader schept met een kast, kun je daarbinnen bijna 
ongestraft doen wat je wilt, want het blijft altijd rustig.”  

Hoe wordt een maatwerkkast vooraf gevisualiseerd?  “We kunnen iets laten 
zien via de computer, maar een kast die is geïntegreerd in een ruimte is eigenlijk 
nauwelijks te visualiseren. 3d-presentaties geven meestal een misleidend perspectief, 
ruimtes lijken daarin vaak veel groter dan ze zijn, dus dan pakt het in de praktijk 
heel anders uit dan verwacht. De kunst voor ons als experts is daarom om een kast 
functioneel goed uit te leggen. Zodat de klant begrijpt dat je hebt nagedacht over de 

wandcontactdozen, de kabeldoorvoeren, 
het servies dat erin moet met vier grote 
Zaalberg kannen. Maar ook dat je hebt rekening gehouden met het 
zicht vanaf de bank, want de meeste tijd beleef je een ruimte vanuit een 
zittende positie. Of dat onder een zwarte tv een wit meubel in de regel 
niet mooi is. Vaak adviseer ik zelfs om de muur achter de tv een subtiele 
tint te geven. Er komt een bepaald vertrouwen bij kijken om de opdracht 
te krijgen voor een maatwerkkast, precies omdat het zo moeilijk is om 
je als leek een exacte voorstelling te maken van het eindresultaat. We 
proberen altijd om met de klant eerst helemaal terug te gaan naar nul 
en van daaruit samen te analyseren wat ze écht van de betreffende kast 
verlangen. Vervolgens moet er een punt komen waarop iemand zegt: 
ik zie het nog niet helemaal voor me, maar ik begrijp wat je zegt en ik 
geloof dat het goed komt. Dat maakt het spannend, maar ook leuk, want 
we merken dat de verwachtingen bijna altijd overtroffen worden als de 
kast eenmaal in gebruik is.” 

"We merken 
dat de 
verwachtingen 
bijna altijd 
overtroffen 
worden als de 
kast eenmaal in 
gebruik is"

CASTELIJN  Groove XS
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Kunt u een concreet voorbeeld geven dat heel geslaagd was?
“Onlangs hebben we in een nis aan een woonkamer de lange zijde benut voor een opbergsysteem en de korte 
zijde voor een werkplek. Een rommelige hoek werd zo opeens heel geordend en rustig, waardoor het huis een stuk 
ruimer leek. Belangrijk daarbij was dat we achter de werkplek een dubbele wand hebben gemaakt waarachter nu 
alle kabels verborgen zitten. De hoek waarin de kasten samenkomen, hebben we benut om allerlei leidingen weg 
te werken, zoals de standleiding van de bovenverdieping. Op die manier hebben we met een mooi kastsysteem 
meerdere problemen tegelijkertijd opgelost. Voorheen was de nis een kakofonie van spullen en kabels, nu is het 
een oase van rust. Elke dag beleven de bewoners het woongenot daarvan, zo hebben ze ons laten weten.”

Zijn maatwerkkasten mee te nemen naar een nieuw huis?  “Een groot deel van de kasten die we maken met 
firma’s als Interlübke of Castelijn is verplaatsbaar of te verhuizen. Niet in de laatste plaats door de superieure 
kwaliteit ervan: uit elkaar halen en weer in elkaar zetten gaat perfect, vaak ook op een andere manier, ingekort of 
verlengd. Daar is altijd wel een mouw aan te passen. Eventueel kan de kast opnieuw gespoten worden.”  

Wat geeft de meeste voldoening bij het adviseren van een kast op maat?  “Kijk, de producten die we verkopen 
vinden we mooi, we zijn er enthousiast over, maar het zijn de klanten die er waarde aan toevoegen. Pas met het 
gebruik, als we mensen zowel praktisch als emotioneel iets hebben kunnen geven wat ze gelukkig maakt, krijgen 
die meubels voor ons ook waarde. Het is een leuk, persoonlijk proces om dat voor elkaar te krijgen. En zoals 
gezegd: bij kasten is dat vaak een extra intensief proces omdat je daar als consument zelf veel minder inzicht en 
ideeën over hebt dan over een stoel of bank. Als we de puzzel kunnen oplossen die zo’n kast altijd is en mensen 
ermee kunnen verrassen en blij maken, dan is dat voor ons ook genieten.” 

INTERLÜBKE  maatwerk garderobekastNOTEBORN  maatwerk garderobekast

INTERLÜBKE  Studimo wandsysteem

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/noteborn-kasten.html
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Hoe is de Cubo tot stand gekomen?
“Tijdens en na de Rietveld Academie heb ik allerlei ontwerpen 
gemaakt die ik nooit helemaal heb uitgewerkt tot items die 
in productie konden worden genomen. Deels omdat ik in de 
tussentijd drie kinderen kreeg, maar ook omdat ik geneigd ben 
te veel tegelijk te doen. Ik vond dat het tijd werd om wél eens 
die laatste stap te maken met een ontwerp. Dat is gelukt met de 
Cubo lamp, na veel research, tests en inzichten die ik op deed 
bij Van Tetterode Glass Studio. Toen Linteloo de lamp wilde 
uitbrengen, was mijn missie geslaagd.”

Hoe verliep de samenwerking met de glasblazers, die de 
uiteindelijke productie moeten doen?
“De vorm moest gemaakt worden in een mal om ervoor te zorgen 
dat de lamp serieel vervaardigd zou kunnen worden. Maar de 
manier waarop glas werkt, de vorm van de mal en de techniek 
die gebruikt wordt, zorgen ervoor dat de vormen uniek zijn. Dat 
is iets waar ik altijd naar op zoek ben: een vorm die je seriematig 
kunt fabriceren, maar dan toch steeds een beetje anders en 
dus ‘imperfect’ is. Die werkwijze eist veel van de mensen die 
de producten moeten maken, want dan zoek je vaak de grens 
op van wat kan. Zo is de Cubo 35 bij 35 centimeter groot. Een 
veel grotere kubus kan een glasblazer niet blazen. Ik ben op een 
gegeven moment eens gaan checken wat ze van mijn werkproces 
vonden en kreeg te horen: ‘je stelt de meest vragen van iedereen, 
maar doet het minst met onze antwoorden.’ Ik heb toen uitgelegd 
dat ik juist wil zien hoe iets mislukt. Want als ik dat zie gebeuren, 
begrijp ik het waarom ervan en weet ik wat voor schoonheid 
mislukken kan opleveren. Daar kan ik dan verder mee. Het hielp 
om dat te vertellen, want vanaf dat moment was er meer begrip 
voor mijn vragen.”

Wat zijn je nieuwste plannen?
“Mijn vriend en ik hebben een casco huis gekocht waarvan we 
het interieur zelf aan het bouwen zijn. Daar hebben we alles voor 
getekend, van een boekenkast tot de kastknoppen, een vaas, 
vloerkleden, gordijnen. Daar ga ik een paar dingen van uitwerken 
tot een ontwerp om in productie te nemen. Waarschijnlijk begin 
ik met de tafel.”  joeny.nl

Je bent een jonge ontwerper, maar niet zo zeer 
qua leeftijd …
“Ik ben een ultieme laatbloeier, dat klopt. Hoewel 
ik op mijn 13e al had bedacht dat ik naar de 
Rietveld Academie wilde, ging ik er pas op mijn 
30e naartoe.”

Vind je jezelf een Dutch designer?
“Nee, de term designer vind ik niet bij mij 
passen. Voordat ik met keramiek begon aan 
de Rietveld Academie heb ik een klassieke 
beeldhouwopleiding in Florence gedaan. 
Beeldhouwen is in eerste instantie een ambacht. 
Pas in tweede instantie wordt het iets wat je kunt 
omzetten in je eigen handschrift. Hetzelfde geldt 
voor keramiek. Ik noem mezelf altijd vormgever, 
dat geeft aan wat ik doe, namelijk vorm geven 
aan een idee. Dat doen zowel ontwerpers als 
kunstenaars. Het is wat vager en laat me daarom 
vrijer om te doen wat ik wil.”

Joeny 
De glazen lamp Cubo van Joeny 
Veldhuyzen van Zanten roept 
associaties op met een smeltend 
ijsblokje. Het is een object dat steeds 
anders oogt en blijft fascineren, 
of de lamp nu aan of uit staat. Het 
gerenommeerde label Linteloo nam 
Cubo dit jaar op in de collectie. Maar 
wie is de ontwerpster Joeny eigenlijk?

talent

HARVINK  Decor  
Het glasblazen 
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“Zien hoe 
 iets mislukt, 
 daar kan ik 
 iets mee”

LINTELOO Cubo op voet

LINTELOO Cubo 
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WALTER KNOLL 
Fabricius fauteuil

Scimitar fauteuil

WALTER KNOLL
FK Bucket Chair

LANGE PRODUCTION
FK 87 Grasshopper Lounge Chair

NORDISK SOLAR
Hanglamp P376

Jørgen Kastholm

Preben Fabricius
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"Tijdloosheid is een ideaal"



ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

Er zijn van die designers die regelrechte klassiekers 
hebben ontworpen, terwijl hun naam nooit heel 
bekend is geworden bij het grote publiek. 
Dat overkwam het legendarische Deense duo 
Preben Fabricius (1931-1984) en Jørgen Kastholm 
(1931-2007). Ze maakten furore in de jaren 60 met 
een aantal meubels die tot op de dag van vandaag 
in showrooms staan. 

31

Waarom kent niet iedereen Fabricius & Kastholm, maar wel 
hun landgenoten Arne Jacobsen en Hans Wegner?
Dat is een goede vraag. De elegante FK kuipstoelen, waarmee 
Fabricius & Kastholm in 1969 in Duitsland de allereerste Gute 
Form-prijs wonnen, zijn net zo iconisch als de Egg chair van 
Jacobsen of de Y-chair van Hans Wegner. Het verwarrende is 
misschien dat de FK-stoelen zó tijdloos zijn dat het nog steeds 
splinternieuwe ontwerpen lijken. Voor hetzelfde geld hadden 
de twee buiten hun landsgrenzen trouwens überhaupt geen 
naam gemaakt. Ze geloofden namelijk puur in ambachtelijk 
vervaardigde meubels en niet in fabrieksproducten. De Duitse 
meubelfabrikant Alfred Kill wist de twee dankzij zijn enorme 
vasthoudendheid toch te overtuigen om te gaan ontwerpen voor 
zijn fabriek. Hij was zo overtuigd van het duo, dat hij ze in 1965 
carte blanche gaf en nog net geen blanco cheque.”

Hoe zijn Fabricius en Kastholm een duo geworden?
Fabricius was een meubelmaker die het vak leerde van 
Niels Vodder. Kastholm was opgeleid als smid. Beiden gingen 
binnenhuisarchitectuur studeren in Kopenhagen, waar ze les 
kregen van onder meer Finn Juhl. Zo raakten de twee bevriend. 
Ze herkenden in elkaar het streven naar compromisloze 
esthetische perfectie. Kastholm vertelde daarover: “We hadden 
dezelfde benadering, we wilden allebei minimaliseren.” 
En: “Tijdens onze studie leerden we dat tijdloosheid een ideaal 
was.” In 1961 begonnen ze samen een ontwerpstudio in een 
kelder: een klassiek begin. In 1966 volgde de internationale 
doorbraak dankzij een uitgebreide lijn meubels voor thuis en 
kantoor die ze presenteerden op de designbeurs van Keulen. De 
meubels van staal en leer blonken uit doordat ze minimalistisch 
waren maar ook zeer comfortabel en onweerstaanbaar 
aantrekkelijk. 

Hadden ze als ontwerpduo een duidelijk 
taakverdeling?
Nee. Fabricius en Kastholm hadden weliswaar heel 
verschillende ideeën over hoe een meubel eruit 
moest zien, toch vonden ze een manier om hun 
ideeën te versmelten tot één ontwerp. Dat deden 
ze door eerst allebei afzonderlijk schetsen te 
maken en die vervolgens aan de ander te geven. 
Vervolgens probeerden ze de beste elementen 
uit de verschillende schetsen naar boven te halen 
en te combineren. Het uiteindelijke ontwerp 
ontsteeg aan de individuele bijdragen. Het tweetal 
beschouwde het eindresultaat als een volledige 
synthese van ieders input. Hun zorgvuldige en 
kritische manier van werken leverde schoonheden 
van meubels op waarbij aan elk detail aandacht 
was besteed.

Kortom: ze werkten nog lang en gelukkig 
samen?
Helaas. In 1970 zou het professionele huwelijk 
stranden. Fabricius ging interieurdesign doceren 
in Kopenhagen, Kastholm in Wuppertal. Ze bleven 
allebei ook meubels ontwerpen, maar geen van 
die meubels zou de status bereiken van hun 
gezamenlijke werk. Gelukkig waren de negen jaren 
van samenwerking bijzonder vruchtbaar. Fabricius 
en Kastholm hebben in die periode tal van 
meubels gelanceerd die klassiekers zijn geworden. 
Daaronder bijvoorbeeld de FK 6725 Tulip chair, 
de FK 87 Grasshopper chaise longue, de Scimitar 
stoel en de P376 lamp. Hun nalatenschap is onder 
meer te zien in het Louvre en het Museum of 
Modern Art. En natuurlijk in de showrooms van 
een aantal winkels van Het Origineel.

Wat zou een van beiden hier wellicht nog aan 
willen toevoegen?
Kastholm sprak ooit de wijze woorden: “Het meest 
eenvoudige gaat het langst mee.”

Fabricius 
& Kastholm

legends



advies op maat
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U bepaalt vorm, 
design, maten 
en kleuren
Millenerpoort
maakt het



Wanneer adviseert u om te kiezen voor karpet op maat? “Wij adviseren 
liefst altijd maatwerk. Elk interieur is uniek, dus een standaardproduct is per 
definitie een compromis. Terwijl mensen voor hun huis iets bijzonders willen, 
dat naadloos past. Het is ook belangrijk om te beseffen dat dingen die net niet 
kloppen in een interieur, al snel blijvend gaan irriteren.”  Wat is de kracht van 
een karpet, praktisch en visueel?  “Een karpet is meer dan een meubelstuk, 
het is onderdeel van de basisstructuur van een interieur. Dat wil niet zeggen dat 
het onderdanig moet zijn. Integendeel, het moet zelfverzekerd zijn functie vervullen. 
Het takenpakket van een karpet kan best complex zijn en variëren van het brengen 
van sfeer en het bezorgen van comfort tot het corrigeren van dimensies en het verbinden 
van een groep meubels.” Welke voordelen van karpetten zien mensen vaak over het 
hoofd? “Dat het een verbindende schakel kan vormen tussen verschillende elementen in het 
interieur, zoals net al werd aangehaald. Een losse verzameling meubels kan dankzij een karpet van 
de juiste afmetingen een mooie eenheid worden. Daarnaast kan een karpet akoestische demping brengen 
in een ruimte. Het wordt vaak onderschat hoe cruciaal dat is voor het woonplezier.” Heeft u een concreet een voorbeeld van een 
slimme oplossing waarmee u een klant echt hebt weten te verrassen? “Het valt op dat mensen na aanschaf van een maatwerkkarpet 
bijna altijd zeggen dat de verwachtingen zijn overtroffen. Ze hebben vooraf vaak nauwelijks een idee hoe groot de impact ervan kan 
zijn. Dat is ook begrijpelijk, want het juiste karpet kiezen voor een situatie is vakwerk. Maar om een concreet voorbeeld te geven: we 
hebben laatst tot enthousiasme van de bewoners een kleine zithoek groter laten lijken door een karpet te kiezen in een formaat dat 
groter was dan de zithoek zelf.” In welke ruimtes worden maatwerkkarpetten het meest toegepast? “We adviseren karpetten voor de 
meest uiteenlopende ruimtes, van woonkamer tot slaapkamer, hal en kantoor.” Is een karpet op maat idealiter een statement of moet 
het juist opgaan in de omgeving? “Dat kan allebei perfect, het is maar net waar het interieur en vooral de klant om vraagt.” Heeft u 
voorbeelden van fabrikanten die ultiem maatwerk kunnen leveren? “Alleen al in Nederland zijn er meerdere fabrikanten met prachtig 
maatwerk. Millenerpoort en Perletta zijn twee uitstekende voorbeelden. De karpetten van Perletta worden met de hand geweven in Rabat 
(Marokko) tegen een eerlijke betaling. Ze hebben een natuurlijke uitstraling en kunnen op kleur, structuur en afmeting helemaal naar wens 
worden aangepast. Millenerpoort produceert alle tapijten in Nederland, op maatschappelijk verantwoorde wijze. De klant bepaalt zelf 
het materiaal, de vorm, het dessin en de kleur. Zo ontstaat een uniek tapijt, exact zoals de klant het wenst. De wol kan zelfs speciaal voor 
een individuele opdrachtgever worden geverfd in de favoriete kleur(en). Zo ver kan maatwerk gaan. Bij fabrikanten als deze ben je ervan 
verzekerd dat je een uniek karpet hebt, perfect op maat en in geen enkel ander huis te bewonderen.” 

De bijzondere kwaliteiten van een karpet voor het interieur 
worden nogal eens onderschat. Maar niet door de experts 
van Het Origineel. Wat is dan de magie die karpetten op 
maat kunnen toevoegen aan een huis? We vroegen het aan 
de deskundige op de winkelvloer.

advies op maat
De verrassende 
kwaliteiten 

van karpetten
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PERLETTA CARPETS 
Roundabout Fine

PERLETTA CARPETS 
Roundabout Fine

MILLENERPOORT
Corso (zie ook pagina 42)
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GOUD EN NIEUW
Gelderland

Jan des Bouvrie

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/
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Jeugd “Mijn ouders hadden een meubelzaak op de Brinklaan in Bussum. Het waren moeilijke tijden, we hadden niet veel te 
besteden thuis. Maar elke zaterdag gunde mijn vader zichzelf een fles jenever, die hij altijd samen met mij ging kopen. Op een 
van die zaterdagen speelde we op de terugweg krijgertje. De fles viel, ik zie ’m nog gaan. Er was geen geld voor een nieuwe 
... Ondanks dat we geen cent te makken hadden, heb ik heel mooie herinneringen aan mijn jeugd. Ik heb zulke leuke ouders 
en grootouders gehad. Ze liggen bij elkaar begraven. Ik zorg altijd dat er mooie bloemen op hun graven staan. Vooraf dacht ik 
dat ik het moeilijk zou vinden om ze op het kerkhof te bezoeken, maar het maakt me juist heel gelukkig. Familie is voor mij het 
belangrijkste dat er is.”

Rietveld “Gerrit Rietveld was docent aan de kunstnijverheidsschool in Amsterdam, waar ik studeerde. Hij gaf ons een keer de 
opdracht om een kinderkamer te ontwerpen. We kregen er een maand de tijd voor. Na een uur klopte ik al bij hem aan, ik was 
klaar, ik vond het belachelijk om er weken over te doen. Rietveld keek naar mijn tekening en zei: ‘Jan wat fantastisch, wat heb 
je dat goed gedaan! Maar als je nou alles weglaat, wordt het een stuk beter.’ Het is de beste les die ik ooit heb gehad! Wat hij 
bedoelde, was dat mijn plattegrond prima was, maar ik had er bijzettafeltjes, stoeltjes, plantenbakjes en al dat soort overbodige 
dingen in getekend. Door Rietveld heb ik de kunst van het weglaten geleerd. Daar ben ik heel consequent in geworden.” 

Le Corbusier “Inmiddels geef ik zelf ook les, aan de Academie Jan des Bouvrie in Deventer en aan een ROC in Amsterdam. 
Aan mijn leerlingen vertel ik altijd dat ze twee leermeesters moeten hebben. Ik had Rietveld en mijn tweede leermeester was 
Le Corbusier. Van Le Corbusier heb ik heel veel gebouwen bezocht. Het meest indrukwekkend vond ik zijn kleinste constructie: 
zijn vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk, waar hij heel veel was en een aantal van zijn mooiste ontwerpen heeft getekend. Dat 
gebouwtje zit zó mooi in elkaar. Vanuit zijn bed kon hij precies naar de zee kijken. Zijn vriendin moest in een blinde hoek liggen, 
dat dan weer wel. Als je leest over al die bekende kunstenaars en 
architecten: Le Corbusier, Picasso en ook Rietveld … het waren wel 
baasjes hoor … Ik ben tot de conclusie gekomen dat giganten altijd 
ook een bepaalde afwijking hebben.”

Oberman “Ik ben bij mijn ouders in hun Goed Wonen-zaak 
gestapt, zo begon het voor mij. Op een zaterdagochtend stond 
meneer Oberman, de directeur van Gelderland ineens voor de 
deur. Ik liep naar buiten en zei: ‘dag meneer Oberman, wilt u niet 
even binnenkomen?’ Hij antwoordde: ‘nou nee want jij verkoopt 
mijn meubelen niet meer.’ Ik zei: ‘dat klopt, want ik vind de 
modellen niet goed.’ Uiteindelijk kwam hij toch mee naar binnen 
om te praten. Ik vertelde hem dat ik hield van wat designers als 
Kjaerholm en Eames maakten. Dat vond ik echt doorgedachte 
designmeubelen. ‘Nou,’ zei meneer Oberman, ‘ontwerp jij dan 
maar eens twee modellen voor me als je het zo goed weet.’ Ik 
kwam met de kubusbank en een draaifauteuil. Oberman was 
meteen om. Sindsdien ontwerp ik voor Gelderland.”   

Het is bijna onvoorstelbaar, maar komend jaar 
ontwerpt Jan des Bouvrie 50 jaar voor Gelderland!  
De iconische ontwerper ontving Het Origineel in zijn 
elegante werkruimte in Naarden, waar het unieke 
jubileum een stroom aan herinneringen en verhalen 
bij hem losmaakte. Hilarische, fascinerende, 
verhelderende en ontroerende. 

Meneer Oberman en Jan des Bouvrie

Fauteuil 5470 met hocker
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Studimo

Succes “Op de meubelbeurs waar mijn eerste 
ontwerpen getoond zouden worden, durfde ik 
niet meteen bij Gelderland te gaan kijken. Ik 
liep dralend langs de presentaties van Pastoe, 
Spectrum, Auping en de andere merken. Opeens 
stond ik toch voor de stand van Gelderland. Het 
was er een drukte van belang. Allemaal winkeliers. 
Ze kochten zonder uitzondering mijn bank én mijn 
draaifauteuil. Dat was zó’n mooi moment!”

Klantcontact “Tja, waarom sloegen mijn meubels 
meteen zo aan? Ik denk dat ik de tijdsgeest 
goed aanvoelde. Nog steeds let ik heel goed op 
wat er speelt, waar behoefte aan is. Wat daarbij 
heel belangrijk is, is dat ik zelf een winkel heb. 
Daardoor weet wat er leeft onder de mensen die 
meubels kopen voor hun nieuwe huis. Ik loop 
iedere dag door de zaak. Dan zie ik iemand in een 
bank zitten en spreek ik die persoon aan en vraag: 
zit u goed? Zo krijg ik uit eerste hand informatie 
over wat de wensen van nu zijn.”

Comfort “Gelderland is voor mij synoniem aan 
zitcomfort. Het gebeurt vaak dat mensen in een 
winkel op een zachte bank gaan zitten en die dan 
kopen omdat ze er zo heerlijk in wegzakken. Ze 
beseffen op dat moment niet dat ze helemaal 
geen steun hebben in hun rug, wat minder 
prettig is als je langer in die bank zit. De aankoop 
gebeurt dan te impulsief. Dat is trouwens wel 
veranderd de laatste jaren, mensen maken meer 
doordachte keuzes. Het internet gebruiken ze om 
zich te oriënteren en informeren. Daarna willen 
ze met aandacht, advies en service geholpen 
worden. Steeds meer mensen gaan daarom naar 
de speciaalzaak, omdat ze vakkundig advies op 
waarde schatten. Ze willen weer meer dan ooit 
echt iets moois en comfortabels kopen voor de 
langere termijn en niet om na een paar jaar weer 
af te danken.”

Open “Architecten tekenen over het algemeen 
nog steeds hokjes: keuken, woonkamer, 

slaapkamer, badkamer, dit-kamer, dat-kamer. Zelf ben ik op zeker 
moment alleen nog maar een wc-deur in de plattegrond gaan 
tekenen. De rest van de ruimtes laat ik zo veel mogelijk open, 
zodat je lekker door je huis kunt lopen. Dat is een ontwikkeling 
geweest naar wat ik zie als het huis van nu. Openheid is ook 
essentieel omdat communicatie het aller belangrijkste is in huis. 
Degene die kookt bijvoorbeeld, moet contact kunnen blijven 
houden met de anderen, vind ik.”

Wit “Wit is mijn handelsmerk geworden. Een witte basis laat alles 
mooier uitkomen: de kunst, de bloemen en ook jezelf en wat je 
draagt. Aan het begin van mijn carrière zag je overal schrootjes 
en schoon metselwerk in de Nederlandse huizen. Ik heb nog 
eigenhandig met klanten hun muren wit geverfd.”

Kunst “Kunst is onmisbaar in huis, naar mijn overtuiging. Ik bezoek 
heel graag ateliers van kunstenaars en heb inmiddels een grote 
kunstcollectie verzameld. Voor mezelf om van te genieten, maar 
ook om mee te werken voor mijn klanten. Ik weet nog dat ik 
tijdens een feestje het een keer met een aantal klanten had over 
wat kunst kan doen. Ik beloofde ze toen: morgen neem ik al jullie 
kinderen mee naar het museum. Een van de vaders antwoordde: 
mijn zoon blijft thuis want die scheurt zo een Picasso in tweeën. 
Juist dát jochie stond de volgende dag met open mond te kijken, 
hij was het meest gefascineerd van iedereen. Je moet als ouders 
je kinderen echt gewoon meenemen naar musea. Als je ziet wat 
Nederland te bieden heeft … het Van Gogh, het Rijks, het Kröller-
Müller ...” 

Kinderkamers “Kinderen verdienen het om serieus genomen te 
worden. Als ik de opdracht krijg om een interieurplan te maken 
voor een heel huis en er zijn kinderen ouder dan 3 jaar, dan 
moeten ze van mij meekomen om hun eigen kamer in te richten. 
En dat vinden ze leuk! Daar heb je geen idee van!”

Genetisch “Ik ontbeet altijd bij mijn opa toen ik in Amsterdam 
op school zat. Ach, wat was dat een leuke man. Ook hij had 
een meubelzaak. Sterker nog: mijn familie bestaat al sinds het 
jaar 1400 uit meubelmakers, schrijnwerkers en wevers, zo heb 
ik ontdekt dankzij het tv-programma Verborgen Verleden. Eén 
van mijn voorvaderen heeft zelfs het orgel gebouwd in de Grote 
Kerk van Naarden, dat is toch waanzinnig! In Londen wonen ook 
Des Bouvries, dat zijn vrienden van het Britse koninklijk huis, 
ze behoren tot de rijkste mensen van Engeland en hebben kun 
vermogen vergaard met stoffen uit China, onroerend goed en 
kunst. Ik ken ze verder niet, maar ik vind het wel heel bijzonder om 
te weten dat mijn vak zo diep verankerd is in de familie.”

Meneer Oberman

Endless

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/
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Zwaard “Een tijd geleden werd ik geëerd door een aantal jongere 
collega’s, waaronder Marcel Wanders, Lex Pott, Jurgen Bey en 
Job Smeets. Het was ontzettend leuk dat een nieuwe generatie 
liet weten dat ik belangrijk voor ze ben geweest. Job Smeets had 
een verguld zwaard voor me gemaakt, om te symboliseren dat ik 
een pad voor zijn generatie heb vrijgemaakt.”

Trends “Uiteindelijk blijven Nederlanders houden van een 
bepaalde ingetogenheid en van goede kwaliteit. Tussendoor zijn 
bepaalde trends even actueel, zoals nu bijzettafeltjes en rotan. 
Maar dat verdwijnt weer. Als ontwerper moet je dan ook niet te 
veel met zulke trends meegaan. Het is beter om vast te houden 
aan een duidelijke lijn, een mooi groot gebaar. Dat is denk ik één 
van de redenen dat ik er nog steeds ben na al die tijd.”

Woonvak “Wonen en werken zijn de belangrijkste dingen 
waar we als mensen mee bezig zijn, dus ik snap al die 
woonprogramma’s op tv en al die woonbladen wel. Heel veel 
mensen weten zich namelijk geen raad met hoe te wonen. Ze 
kopen allemaal dingetjes, hebben nog spullen van thuis en hun 
grootouders die een plek moeten krijgen en uiteindelijk is het 
geen interieur, omdat het geen geheel is. Ze weten niet hoe 
dat op te lossen. Logisch, want dat is een vak, daar heb je een 
professional voor nodig. De retailers in de woonbranche die de 
crisis hebben doorstaan, dat zijn de echte vakmensen. Die moet 
je daar voor hebben.”

Pensioen “Stoppen, daar denk ik niet aan. Het is mooi om jong 
oud te worden en dat wordt je alleen als je gewoon doorgaat. 
Toen de architect en ontwerper Ettore Sottsass overleed, werd 
hij gevonden in bed met een boekje en een potlood in zijn hand. 
Wat heb je dan een mooi leven gehad! ”

Wensen   “Ik zat laatst te denken over één ding dat ik nog niet 
heb ontworpen, maar wat ik heel graag nog eens onder handen 
zou willen nemen: een gasfornuis. Dezelfde dag belde er iemand 
met vraag of ik precies dat wilde doen! Nu zou ik niet meer weten 
wat voor onvervulde wensen ik nog heb op designgebied.”

Eames “Model 601 ofwel Meneer Oberman is mijn favoriete 
ontwerp van mezelf. Het originele exemplaar, waarin mijnheer 
Oberman altijd een dutje deed, staat nog bij Gelderland op 
kantoor. Kijk, de beroemde lounge chair van Charles Eames 
waardeer ik enorm, Eames is één van mijn helden, maar mijn 
stoel zit gewoon beter, al zeg ik het zelf. Dat vinden de klanten 
hier trouwens ook hoor. Wat wel bijzonder is: Oberman heeft 
Eames nog ontmoet. De directeur van Gelderland woonde op 

een landgoed aan de Amstel. Op een dag werd 
er aangebeld, Oberman’s butler deed open en 
Charles Eames stond voor de deur. Hij wilde de 
tuin bekijken, dat was een kopie van Versailles. 
Ze hebben er een hele tijd samen gezeten, 
fantastisch toch?” 

Warhol “Door de jaren heen heb ik een aantal van 
mijn idolen ontmoet, maar het meest bijzonder 
was toch wel de ontmoeting met Andy Warhol, 
wat mij betreft samen met Picasso de grootste 
kunstenaar van de vorige eeuw. Het was in de 
beroemde en beruchte discotheek Studio 54 in 
New York, waar ik ik naartoe ging met Gerard 
Fagel, de topchef. Buiten stonden rijen mensen te 
wachten. Bianca Jagger kwam aanlopen, Gerard 
legde zijn arm om haar heen en liep zo mee naar 
binnen. Hij draaide zich nog even om naar de 
portier en zei: ‘the one with the curly hair is okay.’ 
Dus mocht ik er ook in. Op een gegeven moment 
zat ik in een rustige ruimte naast een man en we 
raakten aan de praat, heel relaxed. Na een tijdje 
stelde de man zich voor: ‘ik ben Andy Warhol.’ 
Mijn mond viel open. Hij had geen pruik op, ik 
had hem niet herkend.”

Afscheidsontwerp “Mijnheer Oberman was iemand 
die in alles stond voor kwaliteit. Als ik een tekening 
maakte, zag ie meteen of het goed was en zo ja, 
dan zei hij: geef maar hier Jan, wij maken het bij 
Gelderland wel af. Mijn laatste ontwerp voor meneer 
Oberman was zijn graf. Een grote kubus van marmer. 
Als ik het bezoek, ervaar ik hetzelfde als bij het 
graf van mijn ouders: ik voel me gelukkig. Die man 
heeft zó veel voor mij betekend, ik noemde hem 
altijd mijn tweede vader.”

Jubileumontwerp “Het is mooi dat er wordt 
stilgestaan bij mijn jubileum, maar ik wil vooral ook 
verdergaan. Daarom brengen we ter gelegenheid 
van de 50-jarige samenwerking met Gelderland 
een heel nieuwe serie banken en een poef uit 
onder de naam Allure. Het uitgangspunt was zoals 
altijd dat de elementen heel goed moeten zitten. 
Daarnaast wilde ik dat ze geschikt zouden zijn voor 
wat kleinere ruimtes, maar evengoed verschillende 
mogelijkheden bieden qua opstelling. Ze moeten 
passen bij het urban living van nu en bij de 
ontwikkeling dat veel mensen wat kleiner gaan 
wonen dan voorheen. Vooral ook starters, jongere 
mensen die hun eerste huis gaan betrekken. Met 
hun budget in gedachten, wilden we bovendien 
de prijs aantrekkelijk houden. Al met al is Allure 
echt een ontwerp van en voor nu geworden, 
want zoals ik eerder zei: het is belangrijk om een 
duidelijk handschrift te bewaren maar tegelijkertijd 
voeling te houden met de tijdgeest.” 

De retailers in de woonbranche 
die de crisis hebben doorstaan, 
dat zijn de echte vakmensen. 
Die moet je hebben.

Bank 7880 Embrace

Bank 6511

Bank 7950 Allure
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EEN KAST 
VOL 
VERHALEN

www.pastoe.nl

Deze Pastoe-kast bestaat uit
25 houten panelen en kan in

48 kleuren worden gelakt.
De panelen worden dubbel

geschuurd en gespoten. Een
Pastoe-kast gaat 40 jaar mee,

daarom is hechting een grote zorg.
Muharem werkt op de schuur- en
spuitafdeling. Hij mengt kleuren,

spuit de panelen en zorgt voor het
droogproces. Stof is zijn vijand, dus
maakt hij elke avond zijn machines

helemaal schoon. Zo gaat elke
Pastoe-kast generaties mee.

Dat noemen we tijdloos design.
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Natuurlijk, bij je interieur 
wil je dat het hele plaatje 
prachtig is. Maar iedereen 
heeft stiekem ook altijd wel 
een favoriet. Een stoel, een 
bank, een tafel, een karpet, 

een lamp misschien.
Klanten van  
Het Origineel-winkels 
vertellen welk 
item hen het meest 
dierbaar is in huis.
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ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

Ans en Piet
Walter Knoll 
Prime Time

WALTER KNOLL  bank Prime Time, GELDERLAND fauteuil 5770 met Sahco Hesslein stof op de rug, DANSKINA karpet Bravoure

Ans: "We gingen kijken voor een kast maar in de winkel liepen we 
tegen deze bank aan" Piet: "We vielen, naast de vorm, ook voor hoe 
de bank voelt. Hij vervangt een strakker model waar we jarenlang veel 
plezier van gehad hebben, maar we waren toe aan een meer ontspannen 
zitcomfort. We zijn goed geadviseerd over stoffering en kleuren om het 
nieuwe element in het bestaande interieur in te passen. " 

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/gelderland-meubelen/


Ingeborg
Rimadesio 
Zenit

"Ik zag dit wandsysteem in een woonblad en ben op 
zoek gegaan naar een dealer bij ons in de buurt. Ik zag 
het meteen voor me, het contrast met de blauwe wand. 
De creatieve adviseur heeft alles gemeten en er een 
passend plan voor getekend. Zoiets kun je niet zelf. " 

RIMADESIO wandsysteem Zenit, RIMADESIO tafel Manta, FAST stoelen Forest  
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Wilma en Wessel
Millenerpoort Corso 
“We waren op zoek naar meer eenheid en verband tussen het zitgedeelte van de woonkamer 
en de erker. Een op maat gemaakt karpet was de perfecte oplossing. Het kleurverloop van licht 
naar donker vinden we echt prachtig, het onderstreept de levendige lichtinval.” 

DE MILLENERPOORT karpet Corso (maatwerk),  VITRA Eames Soft Pad Chair EA 216 en EA 222, VITRA Metal Side Tables, COR bank Conseta
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Rijk, Siem, 
Milou en Felix
Label Gustav Jr.

Net uit school en in afwachting van thee met 
iets lekkers erbij, willen deze vier rakkers best even 

"beroemd worden" in een magazine. Ze zitten in 
de gloednieuwe Gustav Jr. eetkamerstoelen 

van Label Van Den Berg. "Hee die van 
jou kan ook draaien.."  

LABEL stoelen Gustav Jr., PILAT & PILAT tafel Elizabeth Light, FLOS vloerlamp Superloon, 
TOM DIXON hanglamp Copper Shade, DESSO karpet Rodin, accessoires van FRITZ HANSEN en FAIR LIVING

ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER
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PASTOE wandkast Vision, RIVA  tafels Natura Squared, MONTIS stoelen Geraldine 

CATELLANI & SMITH tafellamp PostKrisi 10 Malagolina, TOBIAS GRAU hanglamp Tai Lang

Yvonne en Peter
PastoeVision

De Pastoe Vision wandkast vervangt een oude 
eiken kast die al tijden in de familie was "...maar 
die totaal niet meer in het interieur paste." zegt 
Peter. "Dit stond al heel lang op zijn verlanglijstje" 
lacht Yvonne."Ja en moet je kijken, die afwerking; 
de deurtjes liggen er niet plat op zoals bij meubels 
waar minder aandacht aan is besteed, maar sluiten 
verzonken in de voorkant. Schitterend." 

ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER
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Rijk en Felix
LABEL VANDENBERG GUSTAV

LABEL VANDENBERG fauteuil Gustav, TONONE vloerlamp Bolt, LABEL VANDENBERG tafel Kameo small, BIC karpet Milek (Edward van Vliet)

Antje
de Sede 
DS 144

DE SEDE  fauteuil DS 144,  SILENT GLISS paneelgordijnen, stof KINNASAND/KVADRAT, KINNASAND karpet Waves

"Voor dit plekje bij het raam zochten we een 
lekkere stoel. Een ander model van De Sede 
was me al eerder opgevallen, maar was iets te 
groot voor deze plek. De DS 144 zit echt heerlijk 
en de gecapitonneerde zitting heeft een mooie 
uitstraling." 

ALLEEN LEVERBAAR VIA DE ERKENDE DEALER

PASTOE wandkast Vision, RIVA  tafels Natura Squared, MONTIS stoelen Geraldine 

CATELLANI & SMITH tafellamp PostKrisi 10 Malagolina, TOBIAS GRAU hanglamp Tai Lang
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Origineel zijn is één ding, origineel blijven, dat is iets heel anders. 
Leolux lukt het al meer dan 80 jaar lang. Ook dit jaar verraste het 
merk weer met frisse, onweerstaanbaar verleidelijke ontwerpen. 
Het Origineel ging op bezoek bij de Limburgse fabrikant, op zoek 
naar het geheim achter de eeuwige jeugd.

de eeuwige 
jeugd 
van Leolux

  47
LEOLUX bank Bellice, salontafel Iduna, karpet Girisha

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/leolux/
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et familiebedrijf Leolux is stevig geworteld in de provincie Limburg, waar het 80 jaar geleden werd 
opgericht en nog steeds staat als een huis. Het familiaire is direct merkbaar aan de hartelijkheid 
waarmee het bedrijf haar gasten ontvangt. Iedereen is welkom om te komen kijken in de fabriek, 
van nieuwsgierige buurtbewoners tot internationale zakenrelaties én concurrenten. Als je er op 
bezoek gaat, merk je aan alles je dat Leolux geen meubels maakt voor ‘de markt,’ maar voor 
mensen. Dat weerklinkt ook in de woorden van 
directeur Sebastiaan Sanders als hij zegt: “De meubels 

in je huis weerspiegelen de manier waarop je in het leven staat. Ze laten 
zien wie je bent, wat je belangrijk vindt en zijn een graadmeter voor 
gastvrijheid. Leolux is een merkproducent en vindt het heel belangrijk 
dat klanten zich dan ook kunnen identificeren met zowel de uitstraling 
van het merk als de wijze waarop het wordt vervaardigd. Het vergroot, 
denken wij, de band die men met Leolux heeft. We houden graag alles 
zoveel mogelijk in eigen hand. We voelen ons verantwoordelijk voor het 
product en doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat het goed 
in de winkel terechtkomt. Die zorgzame filosofie is, denk ik, inherent 
aan een familiebedrijf als Leolux. Relaties zijn in deze organisatie heel 
belangrijk. Relaties tussen werknemers zijn daarbij even wezenlijk als die 
naar al onze klanten toe. Heel veel mensen werken hier niet voor niets 
dan ook al decennia. Niet alleen ons product is duurzaam, maar ook 
onze werkwijze en manier van produceren, waarbij we veel oog hebben 
voor het milieu. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel.”

Vooruitstrevende ambachtelijkheid
De manier waarop de meubels gemaakt worden, daar is de Limburgse 
meubelfabrikant dan ook volkomen transparant over. Leolux legde met 
haar unieke Via Creandi zelfs letterlijk het werkproces bloot. Deze route 
door de fabriek onthult de making-of van de hoogwaardige meubels 
van begin tot eind. Vanaf loopbruggen zie je de vaklui aan het werk en 
je kunt niet anders dan zwaar onder de indruk raken van de vaardigheid 
en toewijding waarmee ze elk afzonderlijk meubel onder handen 
nemen. De de hal waar de rompen van de banken worden gemaakt, 
lijkt haast een ouderwetse timmerwerkplaats. De zalige geur van 
gezaagd beukenhout die er hangt, versterkt dat gevoel nog eens extra. 
Die geur is trouwens geen onbelangrijk detail: het gebruik van beuken 
bewijst namelijk dat Leolux alleen voor topkwaliteit gaat, óók als het de 
onzichtbare binnenkant van haar meubels betreft. 
In de lederwerkplaats wordt duidelijk dat ambachtlijke werkprocessen 
harmonieus worden aangevuld door hypermoderne. Het snijden van 
het leer gebeurt met hulp van computers, dat gaat nauwkeuriger en 
sneller dan met de hand. Maar het stikken gaat handmatig, want de 
perfecte stiknaad maken blijft letterlijk fingerspitzengefühl. En dat is 
precies wat een robot ontbeert. Een machine zal voorlopig niet kunnen 
tippen aan het superieure, menselijke handwerk, dat de meubelen van 
Leolux kenmerkt. Het bedrijf is daar terecht heel trots op.  
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Sebastiaan Sanders

Via Creandi

De nieuwe bank Devon, salontafels Prismo en Amulet, karpet Patna
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Ga voor meer informatie naar www.sunway.nl/duettecod

Kies de kleur die perfect in uw interieur past, uit de waaier 

met maar liefst 800 kleuren. In de SUNWAY showroom kunt 

u zien hoe een kleur uit de waaier eruit ziet op de gekozen 

stofkwaliteit. Daar kunt u zich ook laten informeren over  

de bedieningsmogelijkheden.

Kiest u ook voor kleur?

SUNWAY® Duette® 
Color on Demand Shades
Leverbaar in ruim 800 kleuren.

NIEUW



Eigenwijs karakter
Tekenend voor de eigenzinnigheid van Leolux is dat het merk altijd heel eigenwijs haar ontwerpers heeft 
gekozen, waarbij het niet ter zake deed of het een grote naam was of niet. Ook bij de keuze voor een nieuwe 
Strategic Creative Director in 2017 is Leolux zo te werk gegaan. Toevallig kwam het bedrijf dit keer wél uit op een 
beroemdheid in de designwereld: Edward van Vliet. Gisella Groenwoud, 
art director bij Leolux: “We werken intensief samen met externe ontwerpers 
en kunstenaars om de collectie en de identiteit vorm te geven. Vanuit de 
behoefte aan meer consistentie in kleur en materiaal hebben we Edward 
van Vliet uitgenodigd om mee te denken. Hij heeft met subtiele ingrepen 
de collectie een nieuwe samenhang gegeven. Zo schiep Van Vliet met 
toevoegingen als plaids, karpetten, kussens, tafeltjes en poefs een complete 
Leolux-wereld waarin de karaktervolle meubels in al hun individualiteit meer 
dan ooit herkenbaar zijn als leden van één familie.”

Interieurs met een verhaal
Na de introductie van de accessoires 
verraste Van Vliet dit najaar met zijn eerste 
echte meubel voor Leolux: chaise longue 
Jill. Het is een zeldzaam verleidelijke stoel 
geworden waar de designer zelf over 
vertelt: “Jill is een chaise-longue met 
een traditionele “approach” die verwijst 
naar een bepaalde tijdsgeest. Je herkent 
het van hotels uit de 19e eeuw, dat zijn 
interieurs met een verhaal. Je ziet dat ook heel sterk in oude herenhuizen. 
Jill is een knipoog naar het verleden, naar de tijd dat meubelen nog werden 
opgebouwd met springveren, jute en kapok. Jill is zo ontworpen dat ze zelfs 
in de meest basale bekledingsmaterialen, bijvoorbeeld in linnen, prachtig tot 
haar recht komt. Andere, rijkere stoffen of leer, kunnen Jill alleen nog meer 
klasse geven. In het ontwerpproces kregen de details extra veel aandacht. De 

pootjes, bijvoorbeeld, die lopen naar boven toe iets terug, waardoor lijkt het of de zitting gaat zweven. Kijk, dat 
geeft Jill charme.”Het verhaal achter Jill spreekt tot de verbeelding. Maar veel belangrijker: het wordt onmiddellijk 
waargemaakt als je het meubel ziet en ervaart. Jill gaat over schoonheid en klasse die gestoeld zijn op ambachtelijk 
vakmanschap, hoogwaardige materialen en onmiddellijk voelbaar comfort. 
Dat geldt al even sterk voor andere nieuwe Leolux ontwerpen, zoals bank Elias van Christian Werner 
en fauteuil Lloyd van Gino Carollo. 

De wereld van Leolux
De meubels van Leolux hebben altijd al een on-Nederlandse, kosmopolitische flair 
gehad. Ze spreken mensen aan die weten wat er te koop is van Rome tot New York 
en van Londen tot München. Met Edward van Vliet aan boord lijkt de internationale 
allure een extra impuls te krijgen. Zulke prachtige meubels, gemaakt in ons eigen 
land, die gun je de hele wereld toch ook? Niet dat je daar thuis, genietend 
van je Jill, Lloyd of Elias iets van zult merken. Want het zal het fingerspitzen-
gefühl van de bevlogen ambachtslui op de werkvloer er niet minder om 
maken. En ook de mooie familiewaarden waaraan het bedrijf al 80 jaar met 
overtuiging vasthoudt, zullen leidend blijven. Leolux zal als altijd meubels 
blijven maken voor mensen, niet voor de markt, al is die markt de hele wereld.
 Daar zijn we bij Het Origineel van overtuigd na ons bezoek aan Limburg. 
 
  

Jill is een 
chaise-longue 
die verwijst 
naar een 
bepaalde 
tijdsgeest
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Bank Elias, salontafel Coda en poef Capri, karpet Mizu

Computer gestuurd snijden van het leer

Jill fauteuil en chaise-longue

Edward van Vliet
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http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/linteloo/linteloo-log-salontafel.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/montis/montis-ella-fauteuil.html


RIO

KELVEEN

Lampen & verlichtingssystemen – Made in Germany

Te zien en exclusief verkrijgbaar bij: 
Van der Vlist ALBLASSERDAM, Melles interieur HAREN, Jan Luppes interieurs NIEUW-WIEDERINGE,  
de Bedenkers SON, Smellink wonen+design OLDENZAAL, Gort modern wonen SLIEDRECHT.

GRACE 

TUDOR

SPHERE

www.oligo.de

GLANCE



D E  M A K E R S  V A N  D E S I G N 

Castelijn produceert al sinds 1958 de mooiste 

kasten en tafels. 100% in Nederland 

ontworpen en geproduceerd met oog voor detail 

door een trots Castelijn team. Én met de 

kenmerkende persoonlijkheid van een  

familiebedrijf. Een meubel van Castelijn is een 

meubel waar ook u trots op kan zijn!

Kijk op www.castelijn.nl 

voor meer informatie, of

 bezoek de fabriekstoonkamer

 in Roelofarendsveen.

fabriek en toonkamer:

Castelijn Meubelindustrie BV

De Lasso-Zuid 25

2371 EV  Roelofarendeveen

www.castelijn.nl 

info@castelijn.nl 

http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html


KOK WOONCENTER DEPARTMENT

Ontdek onze collectie 
betaalbaar design

PODE Ziggy

Bij Kok Wooncenter Department vind je een eigentijdse collectie 
betaalbare meubelen in de woonstijlen landelijk en design. De 
merken Pode, Hülsta Now, Hay, Bert Plantagie en Studio Henk staan 
uitgebreid gepresenteerd. Maar ook de zitmeubelen van Bodilson 
gemixt met de kasten van Karat en de eigenwijze items van Zuiver.

PODE Nihan

HAY About A Chair

TREKU Aura

STRING Kastsysteem 

WELKOM: GEEN WOORD 
MAAR EEN DAAD 
Mariëlle geeft leiding aan ons 
team op de winkelvloer en is 
voor veel van onze klanten 
een vertrouwd gezicht: “Wat 
we bij Kok Wooncenter het 
allerbelangrijkste vinden, is dat 
iedereen die hier binnenkomt zich 
helemaal comfortabel voelt en 
een inspirerende winkelervaring 
heeft. ‘Welkom’ is bij ons niet 
slechts een woord, maar een daad! 
We horen regelmatig terug van 
mensen die ons bezoeken dat ze 
dat inderdaad zo beleven bij ons. 
Dat is het mooiste compliment dat 
we kunnen krijgen.”

Mariëlle

LABEL Hidde

DESIGN ON STOCK  Byen

BERT PLANTAGIE tafel Pedro en stoelen Kiko

STUDIO HENK  Co Lounge

http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/h%C3%BClsta/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/karat-kasten-store/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/label.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/now!-by-hulsta.html
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/pode-by-leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/pode-by-leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/pode-by-leolux/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/moooi-design-meubelen.html


N U M M E R  1 0  |   B E WA A R E X E M P L A A R

HAMSEWEG 18  AMERSFOORT/HOOGLAND  T 033 4801441  KOKWOONCENTER.NL

Ontdek de collectie 
van Rolf Benz bij 
Kok wooncenter

http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/onze-merken/rolf-benz



