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‘The details are not the details, 
they make the design.’

Charles e ames
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VOORWOORD

Interieur. Het is mijn passie, mijn werk. Ik heb er 
zoveel over te vertellen en het liefst van al zou ik 

willen dat iedereen er net zo van kan genieten als ik 
zelf doe. In mijn werk als interieurarchitecte is het een 
absoluut voorrecht om mensen bij te staan in het rea-
liseren van een voor hen perfect interieur. Het gevoel 
dat ik krijg van mensen die intens gelukkig worden 
van hun nieuwe interieur, die me mails en foto’s stu-
ren, dat is – hoe cliché ook – waar je het uiteindelijk 
toch voor doet.

Het is een wijdverspreid misverstand dat interieur-
architecten alleen werken voor mensen met grote 
villa’s. In mijn praktijk heb ik al allerlei verschillende 
soorten woningen in allerlei formaten ontworpen 
en ingericht. Van een piepklein begijnenhuisje tot 
een oneindig grote villa met vijf badkamers. Van een 

gewoon gezellige tussenwoning tot een renovatie 
van de boerderij van een bekende sportman. Voor mij 
is het ene niet leuker dan het andere. Het blijft een 
uitdaging om voor iedereen een harmonieus interieur 
te creëren waarin ze gelukkig zijn. 

Harmonie, het kernwoord in al mijn designs. Voor 
mij is een geslaagd interieur in balans, in harmonie. 
Veel mensen vinden het moeilijk om dingen te com-
bineren, om keuzes te maken. Welke stoelen zetten 
we rond die bepaalde tafel? Welke kleur kiezen we 
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Een harmonieus interieur hoeft niet saai te zijn. 
Dit ontwerp heeft verschillende kleuren, texturen 

en vormen. Door materialen en kleuren te laten 
terugkomen wordt het geen rommelig, maar een 

harmonieus en rustig interieur. 



De helft van mijn leven heb ik in Nederland gewoond, 
de andere helft in Vlaanderen. Afhan ke lijk van wie 
mijn klanten zijn, pas ik mijn woordgebruik en soms 
de uitspraak aan: het bankstel wordt een zetel, de 
wastafel een lavabo, de kleur ‘keeki’ wordt ‘kakki’... Ik 
vind het alleen maar een verrijking. Daarom wissel 
ik in mijn boek af, zolang het niet tot misverstanden 
leidt, want het uiteindelijke doel blijft voor iedereen 
hetzelfde: een interieur waarin bewoners zich thuis 
voelen. 

Ik hoop van ganser harte dat mijn boek je zal inspire-
ren, zodat ook jouw huis als een thuis zal aanvoelen 
in een interieur met net dat beetje meer.

Tanja,
juli 2022

het best voor de muren? En past die kleur wel bij de 
rest van het interieur en de vloer? Uiteraard zijn dat 
belangrijke elementen die bij elkaar moeten passen. 
Maar harmonie gaat voor mij verder dan het combi-
neren van elementen. Wie mijn ontwerpen kent, weet 
dat ik een bepaalde stijl heb. De kernwoorden die ik 
daarop plak zijn: licht, rust, warmte en eenvoud. 

Ook al is elk ontwerp anders, het gevoel, de vibe die 
het uitstraalt is voor mij telkens dezelfde: het is har-
monieus. Harmonie tussen een aantal cruciale ele-
menten die je interieur kunnen maken of kraken. Har-
monie van licht, warmte, comfort, kleur, opstelling en 
compositie. Maar ook harmonie tussen al deze ele-
menten en de wensen van de bewoners. 

Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, en soms is het 
dat ook. Maar als je een idee hebt van enkele basis-
begrippen zoals licht, kleur, standaardafmetingen en 
enkele wiskunderegeltjes, zul je merken dat het alle-
maal veel duidelijker en overzichtelijker wordt. Al 
deze elementen mooi laten samenvallen, dat brengt 
harmonie en zorgt voor een interieur in balans.

Door de coronapandemie zijn mensen hun interieur 
anders gaan bekijken of soms zelfs beu geworden. 
Ook de functies van de ruimtes veranderden: kan-
toren werden ingeruild voor pop-up home offices, 
huiskamers werden fulltime bezet door alle gezinsle-
den, ruimtes kregen een andere dimensie doordat we 
noodgedwongen thuis moesten blijven.

Veel mensen wilden een nieuw interieur. Mijn 
werk agenda raakte overvol met afspraken voor inte-
rieurontwerpen en -adviezen. Omdat ik de laatste 
jaren steeds vaker nee moest zeggen tegen klanten 
en omdat ik iedereen oprecht een interieur gun waar 
je blij van wordt, heb ik dit boek geschreven.

Een boek schrijven is altijd een van mijn dromen 
geweest. Als kind al schreef ik heel graag en veel. 
Aan mijn bureautje in mijn slaapkamer, die ik telkens 
veranderde. Mijn bed kreeg te pas en te onpas een 
andere plek en de plantjes in de vensterbank voorzag 
ik vaak van andere, zelf geknutselde potjes. Toen we 

op de lagere school de opdracht kregen ‘teken een 
huis’, was ik de enige in de klas die de binnenkant van 
een huis tekende. Geen bakstenen, schoorstenen 
met een mooie wolk en mooie rode daken, maar een 
tafel, stoelen en een sofa.

Het was voor mij een heel nieuwe ervaring om dat 
waarmee ik elke dag met veel passie bezig ben in een 
overzichtelijk en begrijpelijk geheel te gieten. Inte-
rieur is weliswaar iets heel visueels, gevoelsmatigs, 
maar is toch gebaseerd op droge wiskunde.

Met Word je eigen interieurarchitect wandel je virtu-
eel met mij als interieurarchitect door jouw woning, 
ruimte per ruimte en krijg je via enkele basisprinci-
pes en een eenvoudige uitleg een heldere kijk op wat 
anders en beter kan in jouw interieur. Basiskennis van 
bijvoorbeeld licht, kleur en compositie wordt een 
heuse eyeopener als je naar je eigen interieur kijkt 
en geeft je direct zin om je interieur naar een hoger 
niveau te tillen. 

Of je kunt dit boek lezen om je verbouwing voor te 
bereiden, zodat je meer kennis vergaart over indeling, 
materialen, kleuren en zo verder. Ook voor mensen 
die een nieuwbouwwoning laten bouwen kan het een 
handig naslagwerk zijn om samen met de architect 
de juiste indelingen te maken en niet alleen te let-
ten op de buitenkant van de woning. Ik merk in mijn 
kantoor vaak dat mensen te veel opgaan in de buiten-
kant – welke bakstenen en welke vorm van woning ze 
gaan kiezen. De binnenkant is dan iets wat wel auto-
matisch goed komt. Maar dan botsen ze aan tegen 
‘bouwfouten’ en kan het interieur niet meer worden 
uitgevoerd zoals ze eigenlijk zouden willen. 

Mijn boek is dus geen glossy hardcover koffietafel-
boek – dat ik overigens als decoratie wel smaakvol 
kan vinden – met foto’s van interieurs uit miljoenen-
villa’s, waar je alleen maar van kunt dromen. Het is 
een no-nonsenseboek, een handboek, waarin je stap 
voor stap je eigen interieur kunt aanpakken. Met 
bruikbaar advies, interessante weetjes, praktische 
tips, voorbeelden en schetsen voor een realistisch en 
haalbaar droominterieur van nu, voor de mensen van 
nu. 
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