
WONEN
INJE
WERK
DickMulders enTeun
Hermsenwonenaan
dePrinsengracht in
Amsterdam.Mulders
beschouwthunhuis
als het visitekaartje
van zijn eigen
ontwerpstudio.Hij
bedachthet grootste
deel vanhet interieur.
Alleendekastenwand
vanmessingkwam
erniet doorheen.

DoorEmilie Escher
Fotografie:
MaartenNoordijk

Aandeoude
gevel vande

leerlooierij kwam
eenzwevende
trap. Links een
kunstwerk van

Symon.
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Boven: kasten van
eucalyptusfineer
enportret ‘Soft
Throne’, vanMarc
vanPraag.

Tulpenvaas van
glasblazerij Van
Tetterode, aande
wandwerk van
DamienHirst.

BehangMidsummer
Night, vanWall &Deco.De
vloer is vanouddakhout
engelegd in een
‘Hongaarsepunt’.

Z
ekwamenbij elkaar
door eenblinddate,
georganiseerddoor
een vriend vanDick
Mulders (41) die
metTeunHermsen

(47) bijMcKinseywerkte.Hij had
het vermoedendatMulders en
Hermsenweleensheel goedbij
elkaar zoudenkunnenpassen–al-
lebei dol op reizenenop ‘het goede
leven’ – endat bleek te kloppen.
‘Wevierendit jaar onzekoperen
bruiloft’, zegtMulders.Het stel
woonde vijf jaar in Shanghai.
Hermsenwerkte er voorMcKinsey,
Mulders volgde er eenopleiding
tot interieurarchitect. In 2015
keerdenze terugnaarAmsterdam
enkochteneenoude leerlooierij
met aanbouw, aandePrinsen-
gracht.Mulders: ‘Het is eigenlijk
een smal endiephuis,maar toch
is er overal natuurlijk lichtdoor
depatio inhetmidden.’Hij liet
er al zijnontwerptalent op los en
beschouwthethuis alshet visite-
kaartje van zijn interieurbedrijf
DMDAmsterdam.Hij ontvangt er
geregeldklanten.
Overdebasis vanhet interi-

eurwarenMulders enHermsen
hetdirect eens, vertellen ze inde
woonkamer,waardeoudegevel in
opgenomen is.Mulders: ‘Wewil-
den vooral klassiekematerialen.
En verdermoest er een “signature
piece” te zien zijn, eenbijzonder
eigenontwerp.Datwerdde zwe-
vende trap van zwart ruwstaal.’

Grootstedelijk
Muldersnoemt zijn stijl kos-
mopolitisch, grootstedelijk. ‘Ik
reis graag.Behalve inShanghai
heb ik inSydneygewoonden in
Londen.De ideeëndie ikdaarheb
opgedaan inhotels ofwoningen,
komenopdeeenof anderemanier
altijdnog terug inmijnontwer-
pen, ofhetnueenhuis inSpanje
is of opdeVanEeghenstraat in
Amsterdam.’
Hermsen: ‘Hetbehang inonze

slaapkamer is geïnspireerdophet

‘Ermoest een “signature piece” in ons huis
te zien zijn, een bijzonder eigen ontwerp’
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Deopvallende
kastenwand is
bewerktmet
citroenzuur.

Aandemuur:
foto ‘Sand
Burst’, vanhet
duoPetrovsky&
Ramone.

TeunHermsen,op
eenbankvanLinteloo,
enDickMulders.
Bijzettafel van
Flexform,kleedvan

FranklyAmsterdamen
kroonluchterAurora
vanJSPR.Wandinde
kleurDownPipe, van
Farrow&Ball.

De zit- en
tuinkamerwordt
gescheidendoor
bewegende
panelen.

handgemaakte zijdenbehangdat
je inChina vaak ziet.Die glazen
deurenmet stalen lijst inons
huis zijnduidelijk eenShanghai-
invloed.Wewoonden indeFrench
Concessionendaar zie je ze veel.’
Mulders: ‘Wel jammerdathet

de laatste jarenopeensheel erg
mode is.’
Hermsen: ‘Jij begoner al aan

toenniemandhetnogdeed.’
Hermsenhoudtniet zo van

trendy.Hij heeft groot vertrouwen
inMulders’ smaaken vindtbijna
alleswathij uitzoektmooi. Alleen
dekastenwandvanmessingdie
zijn vriend voorogenhad, kwam
erniet doorheen. ‘Het is het
enigewaar ikmijn vetooverheb
uitgesproken.Te trendy.’Gelukkig
zorgdeMulders voor een spectacu-

lair alternatief. Eenkastenwand
vankoperenplatendie in vuur
en vlam lijken te zijn gezet door
eenbewerkingmet citroenzuur.
Hermsen: ‘Dit vind ikwel vet.’
Achterdekastenwandzitten

sportschoenen, archiefstukken,
dewasmachine, dedroger en rare
muurtjesdie zich lastig lietenweg-
werken.Niemanddiedit nu ziet.
Huishoudelijke spullenworden
uit het zicht gehouden, ofhetmoet
de stofzuiger zijnwaardewerker
meebezig is.Maardat is danook
eenmooi vormgegevenDyson.
Deheren zijn erheel openover.
Zehoudenniet van rommel. ‘Ver-
schrikkelijk’,mompeltHermsen.
Hermsen leest graag, het liefst

heel dikkepillen, biografieënover
Churchill enTrump.Toch is zelfs

dehogeboekenkast dieMulders
op speciaal verzoek vanHermsen
ontwierp, nergens rommelig
eneen toonbeeld vanesthetiek.
Eengelezenboek leestHermsen
zeldennogeenkeer ofhetmoet
eenkunstboek zijn,maar toch,
geenboekgaatweg. ‘Boekenzijn
voormij heilig.’Dathet interieur
ondanksdeboeken toch luchtig
blijft, is volgenshemtedanken
aandewarmgrijze kleur. ‘Ende
hoogtewerkt ookmee.’
Er staatnogéén stylingoperatie

op stapel endan ishethuis af: de
patio. ‘Een levendegroenewand,
er komenmuisgrijze zongedroog-
deMarokkaanse tegeltjes eneen
zwembadtrapnaarde rand vanhet
dak.Wewillenhethele jaar groen
omonsheen.’q

‘Wel jammer dat glazen deurenmet stalen lijst
de laatste jaren opeens heel ergmode zijn’
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