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Veel landhuizen, kastelen en andere historische panden zijn uniek 

en de bewoners van deze unieke panden zijn dat ook. Het is dan ook 

niet zo vreemd dat de verbouwing en inrichting van dergelijke 

objecten een bijzondere aanpak vergt. Heerlijkheid sprak met 

een aantal experts. Over het behoud van historische kenmerken, 

over vorm en kleur en over stijlvol en zielloos. Maar ook over 

bijzondere interieurs van minder bijzondere panden. Kortom, over 

alles wat onze dierbare woonomgeving mooi en in balans maakt.

Tekst: Robin Jochems

….helaas moet je soms 
compromissen sluiten….

Voor restauratie en inrichting 
van historische panden geldt: 

‘Heb respect voor de      oorspronkelijke stijl’
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‘Heb respect voor de      oorspronkelijke stijl’
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De experts: Toscha van Randwijck 
runt samen met Scarlett van 
Ketwich Verschuur aan de 

Amsterdamse Keizersgracht het bedrijf 
Equilibre Interiors. Wilhelmine van Aerssen 
vertegenwoordigt met Wilhelmine 
van Aerssen Agenturen een aantal 
toonaangevende merken op het gebied 
Interior design zoals Designers Guild, 
Ralph Lauren Home, Osborne & Little en 
Nobilis om er slechts een paar te noemen. 
Cornelie Bierens de Haan is architect. Haar 
opdrachten variëren van zeer gericht advies 
tot volledige renovatie of restauratie. 
 
Natuurlijk evenwicht
“De naam ‘Equilibre Interiors’ is natuurlijk 
niet zomaar gekozen”, zegt Toscha van 
Randwijck. “Het sterrenbeeld van ons 
beiden is weegschaal en in de praktijk 
van ons werk blijkt dat wij elkaar ook 
daadwerkelijk in balans houden. Scarlett 
is meer de ‘lefgozer’ van ons twee. Zij 
durft meer. Ik ben wat behoudender en 
klassieker en in ons werk halen wij bij elkaar 
de twijfel weg.” Hoe zou zij de stijl van 
Equilibre Interiors beschrijven? “Tijdloos, 

stijlvol maar toch speels en altijd elegant”, 
aldus Toscha. “Als sfeerbepalers richten 
wij kastelen, huizen maar ook chalets in. 
Dat gaat soms zo ver dat wij zelfs de kaarsen 
even laten branden zodat het allemaal niet 
zo nieuw lijkt als de bewoners voor het 
eerst binnenkomen.” Toscha en Scarlett 
ontmoetten elkaar jaren geleden in Parijs. Na 
enkele jaren in verschillende buitenlanden te 
hebben gewoond met hun respectievelijke 
partners, grepen Toscha en Scarlett in 2002 
de kans om samen te gaan werken toen 
beiden weer in Nederland gingen wonen. 
“We hebben allebei verschillende cursussen 
gedaan op het gebied van interior design 
en stijlgeschiedenis en blijken nou eenmaal 
de sfeer die een klant wil, goed te kunnen 
vertalen.” Het intake gesprek met een klant 
is voor Equilibre Interiors erg belangrijk 
en er wordt veel tijd aan besteed: “Hoe 
leeft iemand, hoe kleedt iemand zich. Het 
zijn allemaal dingen die een rol spelen. 
Wij vragen ook altijd aan de klant, bij een 
stel onafhankelijk van elkaar, om dingen 
uit woonbladen te scheuren en ons toe 
te sturen. Vaak geeft het stel dan ook 
een oordeel over elkaars mening en stijl 
waardoor je enorm veel relevante zaken te 
weten komt.” Equilibre stelt vervolgens een 
‘moodboard’ samen en dan ligt eigenlijk 
alles al vast. “Belangrijk is”, zegt Toscha, 
“dat wij vervolgens de verwachting van de 
klant daadwerkelijk realiseren. Mochten 
er gaandeweg toch wijzigingen zijn dan 
bespreken wij die altijd eerst met de klant.” 

“De relatie met een klant kan soms best 
diep gaan. Je bent natuurlijk met iets 
heel persoonlijks bezig en de klant vaart 
echt op ons. We houden er soms ook heel 
leuke contacten aan over.” Als het gaat 
om historische panden of panden waar al 
een duidelijke stijl aanwezig is, dan wordt 
daar rekening mee gehouden. Toscha: 
“Natuurlijk handhaaf je bepaalde dingen 
en respecteer je de oorspronkelijke stijl. 
Zo waren wij een tijd geleden in een huis 
van de bekende architect Dudok met die 
specifieke zakelijke stijl. Met de inrichting 
zouden we dan zeker terug gaan in die tijd 
maar zouden er wel warme elementen aan 
toe voegen.”

De projecten die Equilibre Interiors uitvoert 
in het buitenland zijn vaak extra spannend. 
“Soms hebben wij het pand, behalve op 
papier, nog niet eens gezien. Wij arriveren 
met een truck volgeladen met meubels en 
gordijnen en er wordt dan verwacht dat 
alles in drie dagen ingericht is.” Equilibre 
heeft nooit problemen met klanten over 
zaken als kleur en stijl. “Als er minpunten 
zijn dan gaan deze bijvoorbeeld over een 
mindere kwaliteit van een product, maar 
inmiddels weten wij wel met wie we willen 
werken en kunnen wij rekenen op de beste 
kwaliteit.”
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‘Minpunten gaan bijvoorbeeld over een 
mindere kwaliteit van een product, 
maar inmiddels weten wij wel met 
wie we willen werken en kunnen wij 
rekenen op de beste kwaliteit’
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Liefde voor schoonheid
Ook Wilhelmine van Aerssen 
hecht sterk aan de waarde 
van gebouwen uit vervlogen 
tijden. “Historische panden 
getuigen van de schoon-heid 
van het verleden en dienen 
met de groots mogelijke 
inzet en met respect bewaard 

te blijven, niet alleen het exterieur maar ook het interieur. Immers 
zonder verleden is er geen toekomst.” Wilhelmine kwam in ‘het 
vak’ terecht nadat zij zo’n vijfentwintig jaar geleden op Tricia 
Guild van Designers Guild in Londen afstapte. Ze liet Tricia 
weten een groot bewonderaar van haar collecties te zijn en deze 
graag in Nederland te willen introduceren. Gewapend met drie 
stalenboeken ging zij aan de slag. Later volgden verschillende 
andere merken, waaronder nog William Yeoward, Jasper Conran, 
Nina Campbell, Liberty, Lorca, Pedroso & Osorio uit Portugal en 
het Spaanse merk Tres Tintas. Ook de collecties van Vaughan 
Lighting met onder andere prachtige lampen die in veel Europese 
paleizen en in belangrijke hotels hangen, worden door Van 
Aerssen Agenturen in Nederland vertegenwoordigd.   

De collecties van de verschillende merken omvatten inmiddels 
meer dan vijftigduizend stoffen en behangen en zijn zeer 
divers van aard. De verschillende merken hebben een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Tricia Guild bijvoorbeeld begon 
met een kleine winkel op King’s Road en haar bedrijf Designers 
Guild is inmiddels uitgegroeid tot hét toonaangevende lifestyle 
merk. Designers Guild maakt nu niet alleen stoffen en behang, 
maar ook meubels, dekens, kussens, home fragrance producten, 
verf, leren accessoires, papierwaren, bedlinnen en badgoed.  De 
relatie van Wilhelmine van Aerssen Agenturen met de klanten, 
de detaillist in voornamelijk het hoge segment van de markt, is 
bijzonder goed. “Veel relaties kennen wij al jaren maar ook met 
de nieuwe, jongere klanten is de relatie uitstekend. Bovendien 
werken wij nauw samen met een aantal grote hotels die voor hun 
renovatie een beroep doen op onze kennis en kunnen. Zo wordt 
bijvoorbeeld nu het Hilton hotel in Amsterdam geheel opnieuw 
ingericht met voornamelijk stoffen en behang van Nobilis, het 
prachtige Franse merk dat dit jaar 80 bestaat.” Ook de relatie 
met de pers is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. 
Toen Wilhelmine 25 jaar geleden begon waren er amper bladen 
die zich bezig hielden met het interieur. “Wij hebben altijd veel 
contact gehad met de bladen en stonden mede aan de wieg van 
de Residence beurs en de Woonbeurs. Nu is er een groot aantal 
woonbladen met welke wij veel en nauw samenwerken.” De stijl 
van de verschillende merken die Wilhelmine van Aerssen voert 
is zeer verschillend. “Ook binnen de merken zelf is er een grote 
diversiteit. Nobilis maakt de prachtigste klassieke stoffen van 
een kwaliteit zoals wij die honderd jaar geleden al kenden maar 
geeft ook jonge ontwerpers een kans. Er is echter één belangrijk 
punt dat voor alle merken geldt: De zeer hoge kwaliteit van de 
gebruikte materialen en het prachtige ontwerp. Trefwoord voor 
ons bedrijf is liefde voor het vak. Wij hechten grote waarde aan 
het behouden van vakkennis. Veel kennis is aan het verdwijnen 
en wij moeten met man en macht werken om de nog bestaande 
kennis zo veel mogelijk te behouden. Met groot enthousiasme 
blijven wij werken aan blijvende schoonheid in het interieur.”

‘Wij hechten grote waarde aan 
    het behouden van vakkennis’
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‘Architectuur en 
vormgeving is een 
mooi vak met als 

enig nadeel dat 
mooie materialen 

en details vaak 
kostbaar zijn’

Kostbaar bezit
“De hoofdzaak is respect voor de historie 
van het huis in en met zijn omgeving, dus 
als één geheel” volgens architect Cornelie 
Bierens de Haan. Haar carrière begon 
jaren geleden op de tekenkamer van een 
groot architectenbureau gespecialiseerd 
in restauratie. “Vervolgens ben ik 
doorgegaan met een eigen bureau in 
verschillende samenstellingen. De laatste 
7 jaar werk ik vanuit huis. Ik heb een klein 
bureau en daardoor veel aandacht voor 
de klant en het detail. De stijl wordt door 
het betreffende pand en opdrachtgever 
bepaald. Als adviseur moet je proberen in 
de huid van je opdrachtgever te kruipen 
en vandaar uit stuur je een stijl aan. 
Mijn stijl uit zich meer in de keuze van 
materialen, structuren en met name de 
kleuren. Daarbij gaat mijn voorkeur uit 
naar natuurlijke materialen en duurzame 
producten.” Cornelie heeft enkele 
nieuwbouwprojecten voor particulieren 
en bedrijven zoals hotels en horeca 
gedaan maar de meeste ervaring heeft 
zij toch met grachtenpanden. “Elk pand, 
oud of nieuw, vind ik boeiend om mee 
te werken.” Cornelie vervolgt: “kleur is 
essentieel in ons leven. Het is een lastig 
onderdeel in de architectuur omdat het 
deels aan mode onderhevig is, trend 
gevoelig. Vooral in historische panden 

moet je heel zorgvuldig te werk gaan. 
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat 
er geen moderne stoffen en materialen 
gebruikt kunnen worden. Do’s en don’ts 
zijn er volgens Cornelie niet: “Vaak zijn 
de do’s eerder saai en de don’ts des te 
leuker!”

Ook voor Cornelie is de relatie met een 
opdrachtgever vaak zeer intensief en 
essentieel voor het goed slagen van een 
project. Als architect ben je adviseur 
van een project. Het is belangrijk dat je 
onafhankelijk bent en dus objectief in de 
keuze van derden. Dat wil niet zeggen 
dat er door de jaren heen geen top tien 
ontstaat met bedrijven en adviseurs waar 
je graag mee werkt. Cornelie vindt vrijwel 
alle projecten waar zij tot nu toe aan 
heeft gewerkt geslaagd. “Soms minder 
voor mijzelf maar (dan zeker) voor zover ik 
weet wel voor de opdrachtgever en daar 
gaat het tenslotte om. Helaas ontstaan 
problemen, als die er al zijn, eerder op 
het financiële vlak dan op het esthetische. 
“Architectuur en vormgeving is een 
mooi vak met als enig nadeel dat mooie 
materialen en details vaak kostbaar zijn. 
Vooral in historische panden speelt dit een 
grote rol in verband met de relatief grotere 
oppervlakten. Hierdoor moet je helaas 
soms compromissen sluiten.” n


