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persoonlijkheid
IN JE INTERIEUR

persoonlijkheid

Een Delfts blauwe vaas, een mooie foto in een lijstje, een bronzen beeld van 

de antiquair of zomaar iets leuks wat je van vakantie hebt meegenomen. 

Decoraties zijn weer welkom. Ze maken een huis sfeervol en persoonlijk. 
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O
ok al bestaat de basis in huis bij een groot aantal onder ons nog 

steeds uit kleuren als taupe, antraciet en zand, er komt steeds 

meer ruimte voor kleur. Geen harde primaire kleuren, maar lichte 

olijfgroene tinten of vergrijsde blauwe kleuren. Daarnaast wint 

behang enorm terrein. Grafische dessins, marmeren prints of een botanisch ta-

fereel. Lonneke van der Weyden van Keijser & Co raadt mensen aan om minstens 

één wand in huis te behangen. “Het geeft zoveel meerwaarde aan je interieur.” 

Mensen zouden volgens haar ook niet bang moeten zijn om hun hal in een 

vergrijsde blauwe kleur te schilderen. “Het brengt sfeer in huis.” Zeker in com-

binatie met de juiste aankleding voor het juiste jaargetijde - denk aan inge-

droogde bessen, grijze eucalyptus of wat herfsttakken, maar ook aan een su-

ède kussen, een bontplaid of een fluwelen deken - maak je je huis binnen no 

time herfstproof.

VOOR IEDER WAT WILS
Om zo veel mogelijk gehoor te geven aan persoonlijke wensen van de klant, 

heeft Keijser & Co een uitgebreid assortiment. Lonneke: “Heeft de klant bijvoor-

beeld een schilderij in een bepaalde kleur, dan kan hij of zij daar qua bekleding 

voor een bank exact op voortborduren. Ook kasten kunnen geschilderd wor-

den in tinten die matchen met een kunstwerk van de klant. Dat maakt het in-

terieur meteen heel persoonlijk.” Een stoel met aan de onderkant franje of een 

fauteuil met twee verschillende stoffen. “Door voor een felle of een ingetogen 

kleur te kiezen of door een gedessineerde stof te nemen, geven wij maximaal 

gehoor aan dat mix & match gevoel.”
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“Een wand in stijlvol behang geeft 
zoveel meerwaarde aan je interieur. 
Mensen zouden niet bang moeten 
zijn om hun hal in een vergrijsde 
blauwe kleur te schilderen. Het 

brengt echt sfeer in huis” 
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De ouders hebben met de inloopkast, de met kamerbreed 
tapijt getooide slaapkamer en de badkamer een huis in 
het huis. Het geheel inspireert het stel om ontspannen te 
genieten van hun vrije tijd samen. 
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VINTAGELOOK
Sinds een aantal jaar zie je in de mode de zogenaamde vintagelook. Die zie 

je nu geleidelijk terugkomen in het interieur. De zogenaamde cocktailchair, 

het kleine stoeltje uit de lobby van een hotel of cocktailbar, allemaal met 

een knipoog naar de jaren zestig. Ze worden veelal uitgevoerd in gedes-

sineerde veloursstoffen. Hoe je deze stoeltjes het best thuis in je interieur 

 toepast, legt Lonneke eenvoudig uit. “Combineer een grote leefbank met een 

hoekelement aan de bank. In het midden een grote robuuste salontafel, handig 

voor een stapel bladen en een glas wijn. Zet bij het geheel twee kleinere cock-

tailfauteuiltjes waaraan je een eigen persoonlijke touch geeft. Dat kan door 

een subtiel franjerandje, maar ook door een specifiek dessin of een gecapiton-

neerde stof.” Vooral in de winter vindt Lonneke een kleed belangrijk. En wan-

neer het om de finishing touch gaat: “Je kunt veel beter allemaal grote items 

bij elkaar zetten dan her en der een accessoire. Leg ook eens een kunstboek 

van Chanel of van een designer zoals bijvoorbeeld Tom Ford open op tafel.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLKADOT
“De dessins van de stoffen waar de fauteuils in worden uitgevoerd, zijn totaal 

vernieuwd”, aldus Lonneke. “Er is veel oog voor vintage patronen. Denk aan 

de ouderwetse stipjes uit de jaren zestig, ook wel de polkadot genoemd. Of 

neem bijvoorbeeld de Missoni print, een zigzagprint die van huis uit een mo-

deprint was, maar die je op het moment veel terugziet in bekledingsstof voor 

banken en stoelen. Naast de ons bekende panterprint komen we nu ook de 

zebraprint tegen. Fabrikanten als Romo, Chivasso, Aristide en Casamance leve-

ren prachtige stoffen die vaak voor een groot deel uit polyester bestaan, een 

goede lichtechtheid hebben en gemakkelijk te onderhouden zijn. Maar er zijn 

genoeg andere stoffen voor de bekleding van een stoel of bank. Denk eens 

aan matte of shiny velours, aan velours met een grote vleug of velours met een 

vlekkerig effect. Kwaliteitsstoffen geven enorm veel cachet aan je interieur.”

“Combineer een grote leefbank met een 
hoekelement aan de bank. In het midden een 
grote robuuste salontafel, handig voor een 
stapel bladen en een glas wijn” 
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“Je kunt veel beter allemaal grote 

items bij elkaar zetten dan her 

en der een accessoire. Leg ook 

eens een kunstboek van Chanel 

of van een designer open op tafel”  
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“Naast de ons bekende panterprint 

komen we nu ook de zebraprint tegen. 

Fabrikanten als Romo, Chivasso, Aristide 

en Casamance leveren prachtige stoffen 

die voor een groot deel uit polyester 

bestaan, een goede lichtechtheid hebben 

en gemakkelijk te onderhouden zijn” 
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MET DANK AAN: KEIJSER & CO

Voor brochure en dealerinfo:

+31 (0)24 351 06 33, info@keijserenco.nl

Showroom: 

ETC Expo, Randweg 204104 AC, Culemborg

Onze showroom is iedere maandag en vrij-

dag geopend van 10u tot 17u, alleen op af-

spraak. Verkoop gaat uitsluitend via één van 

onze geselecteerde dealers.

WAT MOETEN WE KOPEN?
Je ziet op het moment wat zachtere organische vormen in het interieur. De 

nieuwe modellen banken hebben een ranke poot waardoor ze fragieler ogen, 

maar tegelijkertijd het comfort van een loungebank hebben. Naast de traditi-

onele modellen zie je ook steeds vaker ronde banken. Als een extra plek in de 

zithoek doen poefjes het altijd heel leuk. En een bijkomend voordeel is dat ze 

net als de cocktailstoeltjes multi-inzetbaar zijn. De ronde vormen zie je overi-

gens niet alleen terug bij banken, maar ook bij eetkamertafels die weer steeds 

vaker een rond of ovaal blad hebben. De woonkeuken is tegenwoordig zo’n 

belangrijke ruimte in huis dat mensen heel nauwgezet kijken wat voor model 

tafel daar het beste kan staan. 

WAT MOETEN WE DOEN?
De kunst bezitten om zelf tot een mooi en stijlvol interieur te komen, is vol-

gens Lonneke lang niet zo moeilijk als we vaak denken. “Laat je door alles en 

iedereen om je heen inspireren. Als je je oren en ogen goed openhoudt, zie 

je op allerlei mogelijke locaties voorbeelden die je heel goed kunt gebruiken 

om je eigen plek persoonlijk te maken. En denk hierbij vooral heel erg out of 

the box. Strijk neer in de lobby van een pas opgeleverd hotel en kijk naar de 

opstelling van de meubelen, naar de prints van de stoffen, het behang dat is 

gebruikt, de accessoires die zijn uitgekozen. Kortom: laat je inspireren.” 

“Laat je door alles en iedereen om je heen inspireren. 
Als je je oren en ogen goed openhoudt, zie je op allerlei 
mogelijke locaties voorbeelden die je heel goed kunt 
gebruiken om je eigen plek persoonlijk te maken”


