BILLIE KIJKT BINNEN

Huisgeheimen
Vijf curieuze woonvragen aan Sofie Van
de Velde (49), eigenaar van twee kunst
galerieën en expert uit Stukken van
mensen. Ze vormt met Steve Brouwers,
creatief directeur bij SBS, en vier kinde
ren, een nieuw samengesteld gezin. Met
haar boek Expeditie kunst, dat in april
verschijnt, wil ze de verzamelaar in elk
van ons wakker maken.
Leukste plekje in huis?
“Voor de open haard, met heel het gezin.”

Wat red je meteen uit een brand?
“De kinderen. En mijn man. Maar die zal mij
redden, denk ik.” (lacht)

Hatelijk plekje in huis?
“De kelder. Het zijn zowat de catacomben van
je huis, waar je van alles achterlaat. Al hebben
de kinderen er een youth cave.”

Tof doehetzelfidee?
“Hang verschillende kaders bij elkaar en maak
zo eenwunderwall. Het hoeft geen grote kunst
te zijn: het eerste wat ik ooit aan de muur hing,
was een concertticket van De La Soul, naast
een stukje van mijn broek waar Keith Haring
iets op had getekend.”

Eeuwige discussie?
“De tuin. Als het aan mij lag, stond er meer in.”

Ook even
binnen kijken
in dit huis?
BEKIJK
DE VIDEO

22  Billie

Kunst tot
in de keuken

Kunst is niet elitair. Die boodschap zit in alles wat Sofie Van de
Velde doet. Ook in haar vier verdiepingen tellende Antwerpse
huis van rond 1900, waar ooit een koffiehandelaar gevestigd
was. Overal vind je moois aan de muren. Tot in tuin en keuken
toe. HansMaarten Post foto Geert Van de Velde
tekst
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“We hebben architectenbureau B-architecten gevraagd om ons te helpen
bij de verbouwing van dit oude huis.
Op voorwaarde dat ze alle originele
elementen behielden, zoals het parket
en de sierlijsten. We wilden absoluut
de geest niet uit het huis halen. Aan
keuken, badkamer en kinderkamers is
er wel behoorlijk verbouwd.”

2 “In onze slaapkamer hangt het laatste
werk dat ik kocht, bij collega’s van de
Antwerpse galerie Tick Tack. Van de
Duitse kunstenaar Vivian Greven.
Het blendt goed met de schouw. Het
groen van de gordijnen brengt hier
rust.”
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3 “Ik word er gelukkig van om al mijn
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boeken dicht bij mij te hebben. Vaak
komen onze kunstenaars hier kunstboeken ontlenen. Nu de kinderen wat
ouder worden, zie ik hen de klassiekers uit de wereldliteratuur pakken.”
“Op de eerste verdieping had ik ooit
mijn eerste galerie. Maar steeds mensen over de vloer, in combinatie met
een gezin, dat was heftig. Een Bruce
Nauman-video waarin een koppel
luid ruzie maakte, betekende de druppel. De kinderen werden er gek van.
Toen heb ik elders een galerie gezocht. Nu houden we alleen dit bureau nog als tentoonstellingsruimte,
om te tonen hoe het voelt om met
kunst te leven. Er hangt nu werk van
het Belgische duo Jacqy duVal.”
“Het huis telt vier verdiepingen. Omdat er ooit een koffiehandelaar gevestigd was, zit er ook een kleine lift in.
Al is die onlangs kapot gegaan, met
mij erin. Dan maar met de trap.
(lacht) Daar hangt een werk van de
Duitse kunstenaar Max Bill. Mooi in
zijn eenvoud.”
“Het keukenraam hebben we vergroot om meer licht naar binnen te
halen. In verhouding is onze keuken
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Shop de stijl:  kunstzinnig & kleurrijk

Energiek kleurtje Urban Nature
Culture via De Bijenkorf, 19,95 euro
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Wil je thuis dezelfde look als dit
interieur? Ga op zoek naar karak
terstukken en kies een paar state
mentkleuren. Met tijdloze designs
kom je al ver, maar vermijd de
valkuil van een té monochroom en
minimalistisch interieur.

Hedendaagse vintage Zara Home, 429 euro

Mooie rondingen
Iittala, 299,90 euro

Een streepje voor
HK Living via Fonq, 32,50 euro

Binnen/buitenstoel
Vitra via Flinders, 449 euro

Er zij licht La Redoute, 339 euro
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6 klein. Niet altijd ideaal, als je kookt
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voor zes of meer. Aan de muur hangen onderzetters van het Belgische
designduo Muller Van Severen.”
“Onze tuin was jaren een groen vlak
met een goal erin. De rest werd kapot gesjot. Nu staan de zijkanten ‘s
zomers vol blauwe regen. Aan de
muur hangt, als een ijkpunt, een
happy face van Daan Gielis dat we
zowel overdag als ’s nachts laten
branden. Al zeggen de kinderen
soms dat het hier dan lijkt op een caberdouche.” (lacht)
“We wilden met dit huis een nieuw
verhaal schrijven voor ons nieuwe
gezin. Ieder kind mocht voor zijn of
haar kamer een kleur kiezen en ze
kregen allen een kunstwerk. Hier
startte het bij een editie van Walter
Swennen.”
“Op het terras hangt onze zon: een
werk van Charlotte Posenenske, die
in 1985 is overleden. Je kan het zelf
samenstellen, omdat ze je de keuze
laat tussen verschillende vormen en
kleuren. Doordat het geel is, halen
we er continu de zomer mee naar
binnen.”

Expeditie kunst verschijnt op 18 april
(uitgeverij Houtekiet).
www.sofievandevelde.be
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Shop de stijl: kunstzinnig & kleurrijk

Koffie(klets)tafel
Bolia, 1389 euro
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Schaakmat
Fést Amsterdam, 359 euro

Even uitblazen
Sofacompany, 449 euro

Orde van de ronde
tafel Serax, 9950 euro

