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Er is geen standaardoplossing voor het creeren van het interieur van een woning. Althans, dat is de mening van
interieurarchitect Babs Appels. Haar werk bestaat voor het overgrote deel uit het analyseren van de persoonlijkheden van haar klanten en die vervolgens te vertalen in een plan van aanpak. Een tijdrovend proces, dat
uiteindelijk wei tot prachtige resultaten en tevreden klanten leidt.
"Wie in standaardoplossingen denkt", zo luidt haar redenering, "creeert aileen een interieur, maar geen 'thuis'."

Tekst: Sjoerd van der Plas,Joto's: Sean Damstra
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WERKEN MET MENSEN

Babs Appels is sinds 1998 zelfstandig interieurarchitect.
Voor die tijd heeft ze uiteenlopende werkervaring
opgedaan, zoals bijvoorbeeld in de makelaardij, en diverse
opleidingen gevolgd, zoals de befaamde Sotheby's opleiding
in antiek en modeme kunst. Maar uiteindelijk heeft ze in
dit vak haar bestemming gevonden. De combinatie van
creativiteit en de sociale contacten met mensen zijn voor
haar de belangrijkste redenen geweest om zich in dit vak
te bekwamen. En haar enthousiasme is nog altijd geenszins getemperd.
"Natuurlijk zijn het soms wat moeizame gesprekken,
wanneer je aanvoelt dat de informatie die je krijgt, niet
overeenkomt met je eigen gevoel in de betreffende situatie.
Maar wanneer je dan uiteindelijk, door gesprekken met
elkaar, toch tot een voor aile partijen bevredigend resultaat
komt, dan maakt me dat erg gelukkig. Laatst had ik contact
met een mevrouw, die me had gebeld voor een gordijnadvies. Vee! mensen verkeren blijkbaar in de veronderstelling dat je als architect een blik op het interieur werpt
en vervolgens een dergelijk advies uit de mouw schudt.
Ik kom bij dat huis aan en word verwelkomt door een
- in mijn ogen - creatieve vrouw. Een bijna artistiek type.
En vervolgens betreed ik een zeer 'gelikt' en keurig
interieur. En toen ik haar vroeg wat ze van dat interieur
vond, antwoordde ze dat ze het 'niet geheel in balans'
vond. Ik heb haar toen verteld dat ik haar toch uitgesproken
persoonlijkheid in het geheel niet vond passen bij dat
ietwat kleurloze, flauwe interieur en ze beaamde dat
eigenlijk direct. Met andere woorden: ze heeft zelf wei in
de gaten dat er iets niet klopt, loopt daardoor uiteindelijk
vast bij de keuze van haar gordijnen, maar heeft blijkbaar
een exteme 'blik' nodig om het werkelijke probleem
hoven water te krijgen. Als we dat dan uiteindelijk kunnen
oplossen, ben ik zeer tevreden."
KARAKTEROLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

"In dit vak zijn je ratio en je gevoel altijd gelijktijdig aan

Wie mocht denken dat we het hier hebben over incidentele

het werk. M'n intuitie tast de sfeer af, de mensen en

gevallen, komt bedrogen uit, weet Babs Appels. "Ik loop

tegelijkertijd ben je heel analytisch in gesprek met

daar heel vaak tegenaan. Het gaat dan meestal om mensen

mensen over wat er allemaal moet gebeuren en hoe dat

die een zeer druk bestaan hebben en zich dus geen tijd

moet worden georganiseerd. En dus kan het ook gebeuren

gunnen om veranderingen aan te brengen. Of situaties

dat hetgeen me door klanten wordt verteld niet strookt

van een gezin met kinderen, waarbij aile energie in werken

met m'n gevoel. Dat zijn de momenten om extra alert te

en het opvoeden van de kinderen gaat zitten. Of je hebt

zijn. Er moet dan een soort onderliggende laag zijn, die

mensen die weliswaar heel hard hun best doen, maar de

mensen zelf soms niet eens weten. Dat zijn dan ook de

juiste mix niet voor elkaar krijgen. Die willen een 'Engelse

momenten om vragen te gaan stellen, om die verborgen

cottage' realiseren in een nieuwbouwwoning, wat natuur-

informatie hoven water te krijgen. "

lijk niet eenvoudig is. En je hebt mensen die

'plaa~es '
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kopen; die gaan naar de winkel en kopen een

se~e

dat

daar gelden nu eenmaal andere regels. Dat neemt niet

hun aanspreekt in de setting van die winkel. En eenmaal

weg dat het gebrek aan aandacht voor de psyche van de

thuis afgeleverd, blijkt dat het in die setting volledig of

mens toch jammer is."

gedeeltelijk de plank misslaat. En dat komt allemaal veel
vaker voor dan men zich realiseert."

GRONDIGE AANPAK

"Het streven moet er voortdurend op gericht zijn om
mensen uiteindelijk 'thuis' te laten komen. En dat 'thuis' is

Ook (potentiele) klanten van Babs Appels zijn vaak ver-

een afspiegeling van de karakterologische eigenschappen

baasd over de grondigheid waarmee ze de zaken aanpakt.

van mensen. Je moet dus bijna een soort psychoanalyticus

Of dat nu te maken heeft met de hausse aan televisie-

zijn om dit vak goed te kunnen uitoefenen, want ik schat

programma's waarin stilisten en architecten in een

dat vijfennegentig procent van mijn werk bestaat uit het

oogwenk een plan van aanpak hebben gemaakt en waarbij

doorgronden van mensen en hun voorkeuren. Pas als dat

een vertrek in een of twee dagen grondig wordt gereno-

duidelijk is kun je aan de slag."

veerd, is onbekend. Maar feit is dat mensen nogal

Merkwaardig genoeg wordt er juist aan dit belangrijke

verkeerde voorstellingen hebben van de werkzaarnheden

Babs Appels vergelijkt haar

aspect - de analyse van persoonlijkheden van mensen -

en de aanpak van een interieurarchitect. "Mensen onder-

werk vaak met dat van een

geen enkele aandacht besteed tijdens de opleidingen.

schatten de hoeveelheid tijd en energie wat het kost om

huisarts.

"Gedurende de opleidingen krijg jewel te maken met

iets goed aan te pakken. Ik ontrnoet mensen die me

zaken als 'conceptontwikkeling'; dat betekent dus dat je

vertellen dat ze over een paar maanden gaan verbouwen

vanuit de bedrijfscultuur van een onderneming een

en dat er tegen die tijd een plan moet zijn. Als ik ze dan

"Wanneer je uiteindelijk tach

bepaald interieur dient te ontwerpen. We moeten immers

vertel dat zoiets bijkans onmogelijk is, dan zijn ze hoogst

tot een voor aile partijen bevre-

niet uit het oog verliezen dat slechts een deel van de

verbaasd. Ze denken dat het een kwestie is van vloer-

digend resultaat komt, dan

interieurarchitecten zich bezighoudt met woningen;

bedekking en tegels uitzoeken en een keuken kopen.

maakt me dat erg gelukkig."

veruit het overgrote deel zit in de zakelijke projecten en

Dat is natuurlijk onzin, want je moet eerst duidelijkheid
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hebben over hoe er gaat worden gekookt, welke plek die
keuken in de woning moet hebben en meer van dat soort
wezenlijke zaken. Om daarover duidelijkheid te krijgen, is
een aantal gesprekken noodzakelijk. Datzelfde geldt voor
de kleuren, de meubels en wat dies meer zij.
Dat alles kost ongelooflijk veel tijd; niet alleen door de
gesprekken, maar ook om de voorstellen die ik naderhand
doe om even bij hen te laten bezinken. Mensen zijn nogal
gewend te denken in stereotypen, zeker waar het de
woning betreft en alle afwijkende voorstellen vergen dus
de nodige omschakeling."

DIAGNOSE EN GENEZING

Babs Appels vergelijkt haar werk vaak met dat van een
huisarts. "Mensen bellen je omdat ze voelen dater iets
mis is. Wanneer je dan vervolgens daar komt, wordt van
jou verwacht dat je stante pede een diagnose stelt, maar
dat gaat niet zonder verdere informatie. En die informatie

"Mensen zijn nogal gewend te denken
in stereotypen."

kan alleen maar van de 'patient' komen. En als dan de
diagnose is gesteld, dan beginnen we met het 'genezingsproces', maar dat kan lang duren, want er is geen
standaardreceptuur. Ik lever geen standaardoplossingen,

m

zoals overigens sommige collegae wei doen. Je moet van
mij dus geen 'Babs Appels-interieur' verwachten.
Om even bij de vergelijking met de dokter te blijven:
we beginnen met pilletje A en als dat voorzichtig begint
te werken, doen weer poedertje B bij. Mensen moeten
zich realiseren dat het creeren van een nieuw interieur
voor mij ook een leer- en groeiproces is.
Somni.ige mensen zijn teleurgesteld ais ik na het eerste
gesprek niet terugkom met een afgerond plan, compleet
met 'moodboards' en 3D-schetsen. Ik heb alleen een
beginvoorstelletje en van daaruit worden de ideeen steeds
verder uitontwikkeld. Om dat goed te doen, heb ik een
voortdurend contact met mensen nodig. Anders zit ik iets
voor hen te bedenken, wat niet uit henzelfkomt.
En dat leidt tot een eindresultaat dat weliswaar heel fraai
kan zijn, maar voor de mensen niet ais 'thuis' aanvoelt.
En daar is het allemaal om begonnen."

