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Interieurontwerper.
Jimmy van Linder

Mayke  Ondanks dat Jimmy stage bij me heeft gelopen, 

zijn we heel verschillend in de manier van werken. Jimmy is 

de koning van de styling, ik neig meer richting architectuur.   

Jimmy  Ja, we zijn beide ontwerper, maar specialist 

op een ander aspect. Naast mijn particuliere en zakelijke 

ontwerpopdrachten werk ik veel voor collega’s waaronder Mayke. 

En dan met name op het visuele stuk. Mayke  We zitten in een 

vereniging met veertig vakmensen. Allemaal interieurspecialisten en 

allemaal anders. En het mooie is dat er op geen enkele manier sprake is 

van broodnijd. Jimmy  Sterker nog, ik leer van iedereen met wie ik 

samenwerk. Heel fijn. Mayke  Ik ben de bouwcoach die de wensen 

van de opdrachtgever vertaalt en kijkt wat daarvoor moet gebeuren. Jimmy 

is degene die wensen visualiseert. Ik heb zelf geen tijd voor het maken 

van dat soort beelden en ben er bovendien minder bedreven in. Jimmy is 

hierin echt mijn verlengstuk. Jimmy  Ik werk veel voor ontwerpers en 

architecten die een paar extra handen kunnen gebruiken. Simpel gezegd: 

Mayke maakt een plattegrond en een moodboard, ik zet haar plannen om in 3D. 

Dat betekent niet dat ik alleen maar andermans werk aan het uitkauwen ben 

hoor. Het gros van mijn opdrachtgevers geeft mij de vrijheid om in hun naam 

te ontwerpen. Vaak is de positioning van keuken, kast en bank is een gegeven, 

maar in de rest -denk aan materiaal- en meubelkeuze- ben ik vrij. Mayke  
Ja, dat maakt de samenwerking juist zo krachtig. Jimmy heeft een duidelijke 

stijl. Ik weet precies welk werk ik bij hem neer kan leggen zodat we samen 

tot een fantastisch resultaat komen. Jimmy  Zo voorkomen we dat we 

alleen nog maar Pinterestinterieurs maken. Mayke  Pinterest is leuk, 

dat meen ik echt. Maar het is wel vooral betonlook vloeren, stalen kozijnen 

en eikenhout. Jimmy  Dat trendgevoelige vind ik niet aantrekkelijk. Ik 

wil liever iets ontwerpen dat langere tijd meegaat. Mayke  Hoewel 

de tijdgeest natuurlijk ook een rol speelt. Als je nu een jaren ’60 woning 

stript, vind je op zeker groene en oranje tegels. Sterker nog, er wordt echt 

niet zoveel nieuws bedacht hoor. Dingen komen juist terug. Kijk naar de velours 

gordijnen en vissenbehang. Hetzelfde zie je in kleding. Levi’s brengt nu ook weer 

oude modellen op de markt. Ik zou het fijn vinden als antiek weer een mooie 

plaats krijgt in het interieur. Nu is alles zo vluchtig, IKEA-achtig. Antiek getuigt 

van vakmanschap, gaat generaties mee en wat is nou meer cradle-to-cradle of 

circulair dan dat? Jimmy  De basis moet kloppen. Dingen die vaststaan in 

huis, denk aan de keuken, die moeten goed zijn. Maar alles wat je op kunt tillen 

of over kunt schilderen of behangen, daar kun je trendgevoeliger mee omgaan. 

Mayke  Trends zijn overigens best leuk. Je ziet dat de zwarte accenten van 

de laatste jaren langzaam veranderen in accenten met een luxere uitstraling. Nu 

worden deurbeslag en onderstellen van banken en tafels steeds vaker in brons 

uitgevoerd. Sterker nog, soms mogen we ook deuren op deze manier uitvoeren. 

Vintage is op de terugweg. Hergebruik was -mede door de crisis- zeer populair, 

inmiddels worden ook weer andere keuzes gemaakt. Jimmy  Er is weer geld. 

Wij mogen dus weer werken met materialen als marmer. Geweldig! Weet je, ik vind 

het toepassen van een industriële stijl in een regulier huis echt niet kloppen. Ok, 

stalen deuren kunnen soms nog wel, maar bijvoorbeeld kasten met ijzeren frames… 

en steigerhouten meubelen, daar krijg ik de kriebels van. Het is een uitgekauwd 

concept.  Mayke  Aan de andere kant moeten we natuurlijk wel kameleon zijn. 

We werken voor onze klanten, niet voor eigen eer en glorie. Ik hoef -anders dan 

ontwerpers met gevestigde namen- ook niet met mijn naam in de krant. Mijn huis 

is mijn ding. Jouw huis is jouw ding. Je moet niet in de showroom van de ontwerper 

willen wonen. Jimmy  Daarbij is het leuk om naar de architectuur van het huis 

zelf te kijken. Je kunt deze vormentaal volgen, maar er ook voor kiezen het huis 

in een ander jasje te steken. Opdrachtgevers, architectuur en interieur moeten 

samenvloeien in een praktisch doch sfeervol en persoonlijk geheel.’■

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

In de volgende APi gaat interieurontwerper Jimmy van Linder de 
uitdaging aan met Marjo de Leng, interieurarchitekt.
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