BINNENKIJKEN

‘Het huis is niet

PERFECT,
natuurlijk niet’
Leonie Hendrikse en Jeroen Stock zijn eigenaar van
interieurontwerpbureau Stock Interiors. Ze wonen met hun
kinderen Mattie-Maarten (11), Wolf (9) en Beer (6) en
hond Toots in een 19e-eeuws hoekhuis in Bloemendaal.
TEKST RENSKE WERNER FOTOGRAFIE TESSA JOL TAVERNE AGENCY

Naast het bureau, een erfstuk van
Leonies vader, staat de lamp van
Jieldé. De Chinees porseleinen
vazen zijn imitatie. De stoel is van
Marie’s Corner en is gestoffeerd
door Manuel Canovas.
Links
Persoonlijke spullen tussen
beeldjes en kandelaren: een foto
van Leonie en haar ouders en een
pentekening die is gemaakt door
haar grootmoeder.
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De antieke hoekkast is van
Leonies grootouders, de bank
van Marie’s Corner en de tafel
van Van Rossum. De stoel is van
Meridiani en is gestoffeerd door
By Larssen. De gordijnen zijn
van Nina Campbell.

Wortels

‘Ik kom uit een artistiek gezin. Mijn
oma was een van de eerste vrouwen
in Nederland die naar de Kunstacademie ging - indertijd echt een big
deal - en thuis waren we altijd aan het
knutselen en ontwerpen. Bovendien
reisden we veel. Mijn ouders woonden in Kaapstad, waar ze toevallig de
ouders van Jeroen kenden. Mijn moeder heeft zelfs nog Jeroens babyshower georganiseerd! Maar voordat ik
werd geboren, verhuisden ze naar Sydney, waar ik ben geboren, en
later nog naar Singapore. Een inspirerende omgeving om in op te
groeien.’

Later

‘Jeroen en ik ontmoetten elkaar ruim tien jaar geleden. We trouwden
snel en kregen vlak daarna ons eerste kind. Eenmaal gesetteld begonnen we ons af te vragen wat we nu “echt wilden worden als we later
groot waren.” In 2005 begonnen we Stock Interiors, waarin we allebei ons artistieke ei kwijt kunnen.’

Etiquette en rebelleren

‘We respecteren de etiquette die we van onze ouders hebben geleerd,
maar een beetje rebelleren is ook heerlijk. Zo is onze auto bedekt met
onze favoriete behangetjes, omdat we ons allebei een beetje hippies
voelen. En we vinden de tekeningen van onze kinderen net zo goed
en soms zelf beter dan een hoop highbrow “echte” kunst. Ook
kijken we niet neer op een goed Ikea-ontwerp, of laminaat op de
vloer. Wij zijn geen trendvolgers, maar mixen liever klassiek met
hedendaags; er moet in elke ruimte wat spanning zijn, een soort
verrassingselement.’

Persoonlijk

‘Alles kan design zijn: een
erfstuk, een kandelaar met
emotionele waarde of een
lamp die iedereen lelijk vindt’
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‘Alles kan design zijn. Een persoonlijk erfstuk,
een zilveren kandelaar met emotionele waarde,
maar ook een rare lamp die iedereen lelijk vindt,
maar die jou blij maakt. Laat het zien in huis!
Bij ons thuis vind je overal persoonlijke items.
Ons hele levensverhaal is hier tentoongesteld: foto’s, souvenirs van onze reizen, erfstukken en
schilderijen van mijn vader, de muren barsten
van de kunstwerkjes die onze kinderen hebben
gemaakt. En al die dingen zijn weer gemixt met
mooie stoffen, opvallende kleuren en zowel antieke als nieuwere meubels.’

Niet perfect

‘Het huis is niet perfect, natuurlijk niet; we
wonen hier met vijf mensen en een hond. En dus

V.l.n.r.: Wolf, Jeroen, Beer, Mattie-Maarten en
Leonie. Onder: De bank is van Marie’s Corner en
is gestoffeerd door Manuel Canovas, de kachel in
de hoek is van Tigchelaar.

zit er boven vast wel ergens vlekken in het
tapijt en zijn de zomen van mijn gordijnen niet
schoon. Onze eettafel zou
wel een stukje 
groter
mogen en een extra kamer
is meer dan welkom. Maar
dat is allemaal niet belangrijk. Als er iets is wat het
leven me heeft geleerd,

dan is het: tel je zegeningen. Jeroen en ik doen
allebei het werk dat we

fantastisch vinden, we
hebben drie prachtige

kinderen, een leuke hond
en een goede relatie. Al
moeten we met ons vijven
in een oude schoenendoos
wonen, dan nog zijn we
gelukkig.’ 
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‘De muren
barsten
van de
kunstwerkjes
van de
kinderen’
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V.l.n.r.: Toots ligt op de
tegelvloer afkomstig uit een
Belgisch klooster. De custom
made keuken is van Stock
Interiors.
Het giraffe-lampje is van Porta
Romana. De overige lampjes
zijn erfstukken van Leonies
oma.
De piano is een erfstuk, de fluit
erop is van Leonie. De
schapenvacht ligt over een
Gispen-stoel.
Antiek Chinees porselein.

Toen de oorspronkelijke tafel werd
verkocht, verhuisde deze oude,
met Elitis-behang beplakte oude
tuintafel naar binnen. De retro
turquoise stoelen waren een
cadeau, de antieke kinderstoel is
een familiestoel, de andere
stoelen zijn van Ikea. Op tafel staat
een Mongoleese kroon van het
Miao-volk (oorspronkelijk
gedragen door bruiden). De lamp
is van Luceplan. Aan de muur een
verzameling van kindertekeningen, foto’s en uitnodigingen.
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‘Al moeten we
met ons vijven in
een schoenendoos
wonen, dan nog
zijn we gelukkig’

De jurk rechts is nog van
Leonie geweest, gemaakt
door haar moeder. Het
behang is van Farrow & Ball.
De kast en stoel waren
cadeaus.

Behang van Studio Ditte,
het custom made bed
is van Stock Interiors.
De gordijnen zijn van
Designers Guild, het
dekbedovertrek is van
Room 7.
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‘In elke ruimte
moet spanning
zitten,
een soort
verrassings
element’

V.l.n.r.: De antieken stoel is
gestoffeerd met restjes stof uit
de Stock Interiors-showroom.
De wastafel is van Indonesisch
hardhout, de kranen zijn
van Intercodam en de lampen
van Jieldé.
Op de vloer: de tegels komen
uit een oud Belgisch klooster,
het mozaïek is van Winckelmans.
Dit olievat verkocht Leonie in
hun oude winkel: ‘Deze heb ik
mezelf cadeau gedaan.’

Het behang is van Manuel Canovas,
de sprei van Designers Guild. Op het
nachtkastje staat een bruids‘mand’
uit Singapore, de lamp is van Nina
Campbell, het bed van Interiors DMF.
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SHOPPING

Rek & strek
Stamhouder

De Afrikaanse Juju Hat symboliseert
schoonheid en voorspoed, en doet het
behalve op de hoofden van Kameroener
stamhoofden ook prima aan de muur.
In verschillende kleuren, diameter
60 cm, € 395,- via decamer.nl

Opgelapt

VOOR THUIS

Een Chaput-kleed van From
Turkey With Love is ooit door
Turkse vrouwen met de hand
geknoopt van restjes stof en
garens. Nu is het gereinigd en
hersteld. Vanaf € 756,- ftwl.nl

‘Ons hele
levensverhaal
is hier
tentoongesteld:
foto’s, souvenirs
en erfstukken’

Op een voetstuk

Handgemaakte baden met een
antieke uitstraling vind je bij
albionbathco.nl. Deze ‘Imperium
Plinth’, gemodelleerd naar een
oud Frans model, is er in vijf
maten. Vanaf € 2.830,-.

Schone schijn

Uit of aan, de
lampen van het
Engelse merk
Porta Romana
zijn een kunstwerk
op zich.
Giraffe € 1.743,via duran.nl

De boeddhabeeldjes komen
uit China en
Japan, het
beeldje met
veren is een
zelfgemaakt
moederdagcadeau.

Schilderijtjes

Voor bijzonder
behang in de
meest mooie
kleuren en prints
kun je terecht bij
luxurybynature.nl.
Cole & Son
Folie-Versaille
€ 168,- p/m.

PRODUCTIE MICHÈLE COEBERGH
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Het icoon van de Franse
industrie, zo kun je de Jieldé-lamp
noemen. De scharnierpunten zijn
voorzien van koperen schijven in
plaats van stroomdraad, wat
kan breken. Lamp € 395,via brutamsterdam.nl

Stof tot nadenken

Geen sinecure om voor het bekleden van
je stoel of bank te moeten kiezen uit al die mooie
stoffen van wva.nl. Matthew Williamson,
Cocos uit collectie Saman € 88,- p/m

Undercover

Hoezo op straat ermee? Die oude
Ikea-bank of -stoel kun je gewoon opnieuw
laten bekleden en dat is online zo geregeld.
Kijk op coverique.eu, selecteer het model,
kies de stof en je
nieuwe hoes wordt
keurig thuisbezorgd.

Gekleurd

Ook van From Turkey With Love:
de altijd-goed vintage recoloured
tapijten (vanaf € 756,-).
Of wat ook kan: kiezen voor
een recoloured kussen of zitzak.
ftwl.nl
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