Binnenkijken

Scandinavisch

minimalisme
Entree!
Houd een kleine hal
licht en ordelijk met
één of twee eyecatchers,
zoals hier de spiegel
met leren band
van Gubi (gubi.dk)
en de kapstok van
Charles en Ray Eames,
een ontwerpersduo
dat behoort tot de
meest invloedrijke
Amerikaanse designers
van de 20e- en 21e-eeuw.

Details
als de hoed en
de goudkleurige
schoentjes
zorgen bij
binnenkomst
voor een
bohemiangevoel.

In het lichte appartement van Rikke Rasmussen is het een mix
van Scandinavische soberheid en Parijse bohemian. Haar huis,
in hartje Kopenhagen, is zo fijn níet standaard, vindt Rikke.
En bewijst dat je met weinig spullen veel sfeer kunt creëren.
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Op de vensterbank: een verzameling oude Kähler-vazen (Deens aardewerk) en tafellamp AJ van Louis Poulsen.
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Kijk de kunst af van Rikke
en combineer net als zij
materialen, oud en nieuw
design, kunst en vintage
vondsten. De gietijzeren
kachel is van de Deense
fabrikant Morsø. Het
jaren-70-object aan de
muur is van kunstenaar
Curtis Jere.

1

2
1 Sierappeltjes, bloesem... elk seizoen heeft zo z’n pronkstukken. De vaas is van Normann Copenhagen, o.a. te koop bij de Bijenkorf, de kandelaars vond
Rikke op een rommelmarkt. 2 Deze litho van de Deense kunstenares Cathrine Raben Davidsen kreeg Rikke als kerstcadeau en symboliseert haar gezin. De
retro lamp is van Jieldé – ook te koop in Nederland –, het dressoir komt van een rommelmarkt.

‘Ik leef graag tussen
meubels met een
verhaal of herinnering’
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Wat deze etage dan zo speciaal maakt?
Allereerst de ligging. Rikke: “Ik hou van
onze geplaveide straat met oude bomen.
We zijn ook een hechte buurt, dat voelt
prettig.” Rikke woont in het centrum
van Kopenhagen, dicht bij haar werk,
in Østerbro, een wijk met brede
boulevards, maar ook intieme buurtjes,
luxe winkels, biologische eettentjes,
galeries, veel groen en de zee vlakbij.
Ze is mede-eigenaar van Moshi Moshi

en Moshi Moshi Mind: stijlvolle,
typisch Scandinavische winkels met
kleding, accessoires, wellnessproducten
en mooie hebbedingen. Eenvoud,
kwaliteit en comfort zijn kernwoorden,
zowel in haar werk als thuis.

Niet veel nodig
Rikkes flat is ingericht met (vintage)
klassieke designmeubelen en zorgvuldig
geselecteerde, persoonlijke accessoires.

Nieuw en tijdloos, licht en overzichtelijk,
met een wonderlijke sfeerinbreng van de
boom voor het raam. Dat haar meubels
hier en daar wat versleten zijn, vindt ze
alleen maar logisch. “Ik heb niet veel
spullen, maar leef graag tussen meubels
met een verhaal of herinnering. Ze geven
me een gevoel van geborgenheid.”
Zo verzamelt ze ook oude Kähler-vazen.
Het Deense aardewerk versterkt het
gevoel dat haar huis onderdeel is van

➝
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‘Juist dat shabby randje samen
met de eenvoud geven een
verrassende mix: Scandinavisch
minimalisme met Parijse bohemian’

Een boom of struik voor
het raam is van invloed
op de sfeer in huis. Laat
het groen niet te kolossaal
worden, dat neemt te veel
licht weg, maar onderschat
de meerwaarde ook niet.
Kies dus een mooi exemplaar,
zoals hier de Malus Golden
Hornet, met in de winter
gele sierappeltjes en vanaf
mei prachtige roze-witte
bloemen.

Bed 2.0
Ruimtegebrek? Geen nood, een bed kan tegelijk een
fijne loungebank zijn, zoals in de woonkamer van Rikke.
Zorg dan voor een sprei en veel kussens – hier van Merci
Merci (merci-merci.com). Ook H&M Home (hm.com)
heeft een mooie, betaalbare collectie plaids en textiel.
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Een timmerman maakte
een tafelblad op het
onderstel van Hay
(hay.dk). De stoelen zijn
vlooienmarktkoopjes,
de roze glaasjes antiek.

1

2
1 Ook de keuken is bescheiden, zonder overbodige spullen. Met uitzondering van een rijke collectie snijplanken, waaronder een aantal van
houtkunstenaar Andrea Brugi. De zwart-witte tegel is van Made a Mano (madeamano.com), de ingelijste foto’s zijn van fotograaf Anders Hviid.
Stoer en helemaal volgens de laatste trends zijn de lederen handvatten aan de keukenkastjes. Deze zijn van SkindLaden, maar je kunt ze ook zelf maken,
bijvoorbeeld van een oude leren tas. 2 De grote ramen brengen veel licht dat samenkomt in de centrale eetkamer.

haar familie en persoonlijke verhaal.
Juist dat shabby randje samen met de
eenvoud geven een verrassende mix:
Scandinavisch minimalisme met
Parijse bohemian. Zonder frivole kleuren.

Eén centrale ruimte
Samen met haar zoon Gilbert van
negentien en dochter Molly van twaalf
leeft Rikke op honderdvijf vierkante
meter. “De indeling van deze flat is
niet standaard: alle kamers komen uit
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op één centrale ruimte waar de eettafel
staat. Zo heb je steeds contact met elkaar,
waar je ook bent.” Als de kinderen bij haar
zijn – Rikke is gescheiden–, slapen ze
in haar slaapkamer en slaapt Rikke op
de enorme loungebank in de woonkamer.
“Dat vraagt om wat aanpassingen hier
en daar, maar hierdoor zijn we ook veel
in elkaars buurt.”
Het is weer eens een bewijs dat niet de
oppervlakte telt, maar de sfeer. Dit is
een huis met karakter. Een verlengstuk

van Rikke. “Je moet de mensen voelen
die in het huis wonen”, vindt ze. Houd
het simpel en persoonlijk, is haar interieuradvies. En: “Koop met je hart, en niet veel
tegelijk. Laat nieuwe stukken hun plek
vinden in huis voordat er iets bij komt.”
Rustiger leven. Minder haast, meer tijd
in huis. Aandacht voor mooie dingen
en tegelijk downsizen.
Met die gedachten begon Rikke
elf jaar geleden de winkel Moshi Moshi,
samen met Stine Grouleff. Inmiddels
➝
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Deze stijl
zijn er drie winkels, waaronder
een Moshi Moshi Mind
(moshimoshimind.dk).

Slow living

Let bij het kopen
van een lamp
niet alleen op
het design,
maar kijk ook
hoe het licht
wordt verspreid.
Door de open
lijnen oogt deze
Vertigo-lamp
niet massief en
wordt het licht
wijd verspreid.

“Fijne kleding, zachte kleuren,
mooie geurkaarsen... Ze zorgen
voor lucht in het hectische leven
van alledag. We moeten ons
zo nu en dan terugtrekken, de tijd
stoppen. Dat kan in de natuur,
maar ook thuis natuurlijk. Warm
en geborgen. In een huis als dit,
licht en overzichtelijk, kan dat
goed. Mijn kinderen en ik liggen
geregeld met z’n drieën onder
een dekentje bij de kachel. Te
genieten van elkaars aanwezigheid en verder helemaal niets.”

Oog voor eyecatchers
In de eenvoudige witte basis van Rikke is een hoofdrol weggelegd
voor bijzondere accessoires. Deze lookalikes zijn minstens net zo mooi.
Wat een beauty!

In de manenschijn

Spiegel met leren rand en gespen
van messing 116x58 cm € 796,- (fonq.nl)

Het licht van deze hanglamp
geeft een gezellig schijnsel
op de muur 170x40x130 cm
€ 109,- (wehkamp.nl)

XL-sprei
Creëer ook zo’n
bedbank als Rikke
en maak het op
met deze sprei
van gewassen
linnen 250x180 cm
€ 59,99 (hm.com)

Roze wolk...
... in de hoek van
je bank 40x40 cm
€ 7,99 (hm.com)

Lichtgewicht
Om heerlijk in te relaxen.
Handgevlochten rotan fauteuil
met extra breed zitoppervlak
80x70x68 cm € 298,- (lil.nl)

Appelboom

Bronze Fonce

Zet wat takken met
sierappeltjes in deze grappige
vaas en je hebt een heuse
appelboom in huis! 15 cm (h)
€ 59,- (dockdesign.nl)

Rose Mauve
Het kleurenpalet
van Rikke

Slapen in eenvoud
Ook in de slaapkamer eenvoudige elegantie. Met veel wit
en een aantal opvallende objecten, die juist vanwege
de leegte mooi uitkomen. De prachtige plafondlamp
Vertigo van Petite Friture is zo’n pronkstuk. Op de posters
van PlayType staan de initialen van de kinderen.
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Goed stel
Landelijk en retro tegelijk,
deze tafel van gerecycled
teakhout met speelse,
witte poten 200x90x78 cm
€ 999,- (detroubadour.nl)

Krachtige accenten
Roestrood, mosterdgeel en donkergroen:
laat ze subtiel terugkomen voor een
vrolijk tintje tussen al het wit. Onze
favorieten: ‘Vert Bleu’ en ‘Safran’.

Safran

Vert Bleu

Poedermatte kalkverf van Emery & Cie
vanaf € 27,- per kilo (emeryetcie.com)
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