Ideeënhuis

IDEE
Corien erfde deze
Zuid-Hollandse kap,
die nog is gedragen
door de grootmoeder
van haar vaders oma.
Hij was al ingelijst toen
Corien hem kreeg,
waardoor de frêle stof
de tand des tijds heeft
doorstaan. “Ik heb
ook een foto waarop
ze hem draagt. Die
combinatie maakt
het heel speciaal.”

Studio Daniël combineerde het
ambacht van Delftsblauw porselein
met handgemaakt vlechtwerk in
deze vaas ‘Centerpiece’.
De oude koektrommel komt van
een rommelmarkt in de IJhallen.
DeMarokkaanse lamp laat, als hij
brandt, een mooi lichtjespatroon
zien op de muur.
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Fotografie Emmy van Dantzig Tekst Mirjam Enzerink

In een oude

De vloerdelen in de woonkamer
zijn oud en komen uit een
voormalig weeshuis. De bijzettafel
is een kabelhaspel die Corien
vond op de straat.

fourniturenwinkel

In de Amsterdamse Jordaan staat
een winkelpand uit 1624. Waar vroeger
garen en band werd verkocht, wordt nu
gekookt, gegeten en gewerkt: het is al
23 jaar het gezinshuis van Corien Bos,
haar man en twee dochters. “Een pand
met herinneringen: mensen uit de buurt
hebben hier nog hun veters gekocht.”

IDEE
Corien combineerde twee kleden
van haar eigen label Bos & co met
kussens in omgekeerde patronen.
Op de bank liggen kussens in
contrastkleuren.
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De tafel is een vroeg ontwerp van Piet Hein Eek. De stoelen vond
Corien bij Neef Louis in Amsterdam. De lampen komen van een
rommelmarkt. Rechts staat de ladekast die hoorde bij de inventaris
van de fourniturenwinkel die jarenlang in het pand was gevestigd.
De vloer in de keuken bestaat uit nieuwe Winckelman tegeltjes.

IDEE
Aan de wand hing Corien een hele
verzameling logboekbladen van
kunstenaar Victor IV. De voorstelling
is tekens weer anders, maar door ze
op dezelfde manier in te lijsten
vormen ze een rustig geheel.
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Corien Bos volgde de modeacademie en
studeerde grafische vormgeving. “In de kleden
die ik nu maak voor mijn eigen label Bos & Co,
komen beide passies samen.” Corien werkt
ook in opdracht. Kijk voor een indruk van
haar werk op bosenco.nl

Wat een bijzonder pand!
“Dit is een oud winkelpand, vandaar
de dubbele etalage. Het dateert uit 1624
en heeft een fraaie klokgevel. Drie
generaties lang was het ingericht als
fourniturenzaak. En zo troffen we het
23 jaar geleden ook aan. De winkelruimte beneden stond nog helemaal vol
met oude kasten en spullen. Ik was direct
verkocht.”

En midden in de Jordaan?
“Dat maakt dit huis ook bijzonder; de
meeste panden zijn gesplitst, waardoor
je vaak maar één of twee etages te koop
aantreft. Dit is een heel huis met vier
verdiepingen. Achter hebben we een
klein plaatsje waar we kunnen zitten. En
voor het huis een brede stoep. Vroeger
zaten Wouter en ik daar vaak met onze
dochters Anna en Maud. Het leuke is dat
veel mensen herinneringen hebben aan
dit pand. Omdat ze hier vroeger vaak
veters kwamen halen bijvoorbeeld.”

Heb je nog inventaris-waar
behouden?
“In de keuken staat een prachtige houten
ladekast uit de winkel. Hij is helemaal
met de hand gemaakt. Ik bewaar er, net
als de winkeleigenaars vroeger waarschijnlijk, een heel scala aan spullen in.
Van oude foto’s en cassettebandjes tot
bandenplaksetjes. In de winter komt de
koude buitenlucht je tegemoet als je een
laatje opentrekt. De kast staat namelijk
voor een doorgang naar het huis van de
buren. Die zien de inbouwkast niet, dus
hoe het nu precies in elkaar steekt, weten
we niet eens.”

Je maakt zelf jouw kleden en
kussens?
“Klopt, op een oude breimachine die ik
jaren geleden vond in Twello. Ik dacht er
wollen dekens mee te gaan maken.
➝

“De poot van het tafeltje zit vol briefjes die
mijn dochters er vroeger in hebben gestopt.”

“De oude kast bestond eerst uit allemaal lades,
maar we hebben ze in het midden vervangen
door planken. Zo kunnen we ons servies er ook
in kwijt.”
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De natuurlijke kleur van teakhout
zorgt direct voor een warme sfeer
in de keuken. De keuken is zelf
ontworpen en door een
timmerman uitgevoerd. Boven
het werkblad is de wand betegeld
met zachtgroen glasmozaïek.

“De keuken is de
ontmoetingsplek van ons gezin”

IDEE
Het patroon van de Winckelman-tegelvloer in
de keuken zag Corien in een portiek. Ze maakte er
ter plekke een schetsje van en liet de vloer leggen
door een Portugese familie. De tegels komen van
Wout’s Tegelhandel in Amsterdam.
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Het leek me leuk om ze te verkopen op
de markt. Maar dat lukte niet helemaal
op die machine. Bovendien houd ik
aan de achterkant lussen over, die
weggewerkt moeten worden. Dat heb ik
toen eens uitgeprobeerd met vilt.
Zo ontstond bij toeval een vloerkleed.”

En de patronen?
“Bij de machine kreeg ik een heleboel
ponskaarten met patronen. Prachtige,
eeuwenoude motieven zaten erbij,
geïnspireerd op handbreiwerk.
Folkloristische Noorse symbolen
bijvoorbeeld, zoals ijskristallen en
naaldtakken. Maar ook harten, Spaanse
rozetten en Shetlandse wybertjes. Ik
ontdekte, ook weer bij toeval, dat ze in
verschillende gekleurde banen naast
elkaar net op landschappen lijken. Een
rood, Hollands tulpenveld naast een
bruin slootje bijvoorbeeld. Ik ben dol op
die repeterende patronen.”

Wat inspireert jou?
“De mensen om mij heen. En het
Nederlandse, uitgestrekte landschap.
Om inspiratie op te doen voor mijn
kleden, moet ik dus wel de stad uit. Die
indrukken die ik daar op doe, vertaal ik
naar mijn kleden. Maar soms werkt het
ook andersom; dan ontdek ik ineens een
landschap als ik verschillende gebreide
banen naast elkaar leg. Dan raak ik dus
geïnspireerd door wat al voor me ligt.”

1

2

Onder de trap is een
intieme werkplek
gemaakt. Rechts staat
een dierbaar ladekastje;
het stond vroeger in de
tandartspraktijk van
Coriens vader.

Waaraan herkennen we
jouw handtekening in huis?
“Ik houd me niet echt bezig met styling.
Eigenlijk ontstaat alles gewoon spontaan.
Doordat we iets vinden op straat, zoals
het koffietafeltje van een kabelhaspel. In
de keuken staat een tafel van Piet Hein
Eek, nog uit zijn beginperiode. Die ruilde
hij voor een advertentie met mijn man, ➝

1 In de blikjes (Xenos) bewaart Corien thee,
in het schaaltje knoflooktenen.
2 Corien houdt van waterige blauwtinten,
zoals van dit schaaltje van de Bijenkorf.
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destijds uitgever van tijdschriften.
Zo belanden spullen dus bij toeval in
dit huis. Wat ik wel bewust doe, is
het herhalen van patronen. Zo staat
in onze slaapkamer een hele collectie
Delftsblauwe vazen. Een paar staan
op de kop, om ze even uit de context
te halen. Dat maakt het speels. Ook
combineer ik patronen met mijn eigen
kussens en kleden in huis. Vaak
in contrasterende kleuren.

Waar kun je niet zonder in
huis?
Ik ben gehecht aan het ladekastje uit
mijn vaders tandartspraktijk. Daar
lagenzijn instrumenten in naast
allerleimallen. Verder ben ik erg van
debloemen; die heb ik altijd in huis
enoveral. Iedere zaterdag haal ik ze
op de markt. Daar word ik gewoon
heel erg vrolijk van.”
ME

Een deel van de voormalige woonkamer op
de eerste verdieping was een tijdlang keuken,
werkkamer én slaapkamer, tot de bewoners er
hun badkamer maakten. Het idee voor de
steenmannetjes, de stapel keien, komt uit de
bergen, waar ze de weg wijzen aan wandelaars.

“Mijn schoonvader is klokkenmaker. Van hem
kregen we dit oude klokje dat hij zelf heeft
opgeknapt. De kunststof popjes in deze
mooie tint kreeg ik van een vriend. Ze zijn
gemaakt in Chinese mallen.”
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Het dakje van de etalage, onderaan de trap,
wordt in beslag genomen door schoenen.

“Die lintjes aan de deurknoppen, dat is echt
iets van mij. Het zijn restanten van medailles
van kinderverjaardagen. Ik houd van dat
rood-wit- bauw.” De deurknoppen zijn van
porselein.

“Een paar vazen staan
op de kop, om ze even uit
de context te halen”

IDEE
Tegen een witte basis zoals hier in de
slaapkamer, komen patronen éxtra mooi uit
de verf. Op de achterzijde van een boekenkast
die in de woonkamer staat, staat een hele
verzameling Delftsblauwe vazen, erfstukken en
vondsten. De kussens komen uit Coriens eigen
collectie en het dekbed (Bijenkorf) heeft subtiel
geborduurde patronen.
Corien gebruikt een stevige, houten krat als nachtkastje
door hem op zijn kant te zetten. Mooi hiervoor zijn
oude veiling- of fruitkisten, die je regelmatig tegenkomt
op Marktplaats en bij roestwonen.nl.
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