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Marjo  Anders dan de term doet vermoeden, is interieur niet alleen 
iets voor binnen. Zichtlijnen eindigen namelijk niet bij het raam. Wij zijn 
dus ook bezig met wat er rondom de woning gebeurt. Kijk je vanaf de 
bank liever naar de tuinset of naar een mooie waterpartij?   Jimmy  
Sterker nog, we kunnen aan de tuininrichting -maar ook aan het lettertype 
van het naambordje en het soort auto op de oprit- al zien wat voor type 
mens we gaan treffen. Corona heeft het ons wat dat betreft de afgelopen 
periode echt lastiger gemaakt. Sommige opdrachtgevers wilden alleen 
afspraken op afstand. Dat is voor interieurprofessionals eigenlijk niet te 
doen. Marjo  Klopt! Want wanneer ik een nieuwe keuken voor iemand 
mag ontwerpen, gooi ik normaal gesproken namelijk alle keukenkastjes open. Hoe 
meer ik weet, des te beter kan ik de wensen van de opdrachtgever vertalen. En hoe 
tijdlozer de interieurs worden.  Jimmy  Je maakt een interieur namelijk niet 
voor één seizoen, maar voor jaren en jaren. Wanneer Marjo en ik samen werken 
is Marjo als interieurarchitect het type dat de grove lijnen uitzet, ik zorg voor de 
verfijning. Marjo  Ik begin altijd heel praktisch. Goed, mijn opdrachtgever ligt 
straks in bad en wil een handdoek pakken. Hangt deze binnen handbereik of moeten er 
eerst drie stappen worden gezet? Maar ook: zijn de wensen bouwkundig en financieel 
haalbaar? Ik heb jarenlang horeca-interieurs gedaan. Van fastfood restaurant tot 
exclusieve sterrententen. Ook hier was praktisch het sleutelwoord. De juiste loop- 
en zichtlijnen voor zowel het personeel als de bezoeker maken een fijne ruimte. 
Eerst bepalen waar vaste elementen zoals de keuken, de bar en de toiletten 
komen. Die verplaats je immers voor een restyling niet na drie jaar. Jimmy  
En het persoonlijke komt daarna. Marjo  Dat is de kracht van de 
samenwerking tussen Jimmy en mij. Ik groepeer de functies, Jimmy zorgt voor 
de verfijning. Jimmy  Marjo en ik hebben beide een tijdloze strakke stijl. 
De inkleuring van deze stijl doe je met materialen waar de opdrachtgever blij 
van wordt.  Marjo  Ja, dat tijdloze past ook bij onze opdrachtgevers. Ze 
vragen niet voor niets types zoals Jimmy en mijzelf. Dat betekent overigens 
niet dat we geen raad weten met verzamelingen of kunst. Het persoonlijke 

moet wel een plek krijgen. Hou je van koken? Dan plaatsen wij jouw kookboeken 
pontificaal in het interieur, niet op de studeerkamer. Jimmy  Ja, want als 
we dat niet doen ben je in eerste instantie zielsgelukkig met jouw prachtige 
nieuwe interieur, maar merk je daarna dat het weinig praktisch is. Het draait 
in ons vak om kijken. Heel veel kijken. En evenzoveel vragen. Ben je links- 
of rechtshandig? Gebruik je die kookboeken elke dag? Je wilt een interieur 

neerzetten dat vloeiend aansluit op de gebruikers. Marjo  Mensen zijn 
bedrijfsblind, óók in hun eigen woning. Het fijne van het inschakelen van een 

interieurarchitect of -ontwerper is dat je zeker bent van onafhankelijk advies. 
Kijk, een sanitairverkoper wil vooral verkopen. Wij willen dat onze opdrachtgever 
optimaal tevreden is. Of hij of zij nu kiest voor de meest exclusieve kranenset 
of voor de basisvariant. Onze onafhankelijkheid is een absolute meerwaarde.  

Jimmy  Terugkomend op Corona. Je ziet nu dat het thuiswerken steeds 
normaler wordt. Dat betekent dat het gebruik van ruimtes door elkaar gaat lopen. 
Gevoel en interieur is echt iets waar we nu met z’n allen -en dan doel ik vooral op 
de thuiswerkende particulier- bewust over moeten nadenken. Marjo  Het is 
evident dat de invulling van ruimtes aan de gebruiker moet worden overgelaten. 
Wat dat betreft loopt de bouw jaren achter op wat we zouden willen. Hebben we 
nog steeds behoefte aan alles voor onszelf of zijn gemeenschappelijke ruimtes 
waarin je wast of sport mogelijk een oplossing? Als je dat langs de lat van de 

mobiliteitsapps - die gezamenlijke vervoersmiddelen faciliteren- legt, dan kun je je 
voorstellen dat de behoefte aan flexibiliteit groter wordt. Daar -in het optimaliseren 
van ruimtes bedoel ik- ligt ook een grote uitdaging voor ons. Nee, een grote ruimte 
is niet per se beter. Sterker nog, ik zie dat veel eigenaren van grote woningen een 
beetje slaaf van hun eigen huis worden. Want zonder glazenwasser, tuinman en 
schoonmaker red je het gewoon niet. Groot is niet per definitie de oplossing. Een 
ruimte die je omarmt en beschermt wel.  ■

Wat de overeenkomsten en verschillen 
tussen interieurspecialisten zijn? 
In versus gaan we op onderzoek uit. 

In de volgende APi gaat interieurarchitect Marjo de Leng de uitdaging 
aan met Jorien Mol, interieurarchitect.
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