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Huiskamergalerij
 Michiel van der bos, kunstenaar, interieurinrichter 
 en architect ll TeksT: Leen De Moor, FoTo’s: sarah van Den eLsken 

Afhankelijk van de techniek die hij toe-
past, werkt Michiel in een atelier hele-
maal bovenaan in het huis, ofwel in de 
kelder. “Ik let er op dat de geur van de verf 
niet door het hele huis trekt, dat is niet 
aangenaam voor onszelf en voor bezoe-
kers.”
In het atelier boven ligt een groot vel 
bruin papier met talloze vlekken en stre-
pen in de meest diverse kleuren. Daar 
bovenop ligt een bijna voltooid werk, 
alweer in twee delen. Het is heel abstract, 
en uitgevoerd in zachte tinten: roze, oker, 
lila en wit. “Niet helemaal mijn smaak, 
maar de opdrachtgevers wilden het zo”, 
zegt Michiel een beetje spijtig. “Ik hou 
eigenlijk meer van de levendige werken 
waar beweging in zit, zoals de kinderen 
op de swingende schommel. Maar de 
opdrachtgevers zijn hier gelukkig mee, en 
dat is uiteraard belangrijk.”

Prominent in de kamer aan de straat-
kant staat een M. Kint geparkeerd: een 
koersfiets oude stijl, met krulstuur, op 
maat gemaakt door de nazaten van de 
Belgische wereldkampioen wielrennen 
Marcel Kint, die nog steeds een fietsen-
fabriek hebben in Kortrijk. 
 “Hij is bijna klaar, maar er moeten nog 
een paar details worden afgewerkt, 

zoals de bekleding van het stuur.” 
Michiel is apetrots op zijn rijwiel , maar 
heeft er nog niet veel op gereden en het 
is de vraag of dat in de nabije toekomst 
zal gebeuren. “Ik heb er hier in de kamer 
een rondje op gereden, dat is alles. Ik 
ben gewaarschuwd dat hij gegaran-
deerd zal worden gestolen als ik hem 
ergens in de stad onbeheerd laat staan. 

Een kennis had de zijne op slot gezet, 
maar toen hij na een kwartiertje terug-
kwam was het slot doorgeknipt en de 
fiets verdwenen. Dat risico wil ik niet 
lopen.  Ik laat hem hier staan.” 
En zo is de M. Kint, met VAN DER BOS in 
zwarte hoofdletters op de dwarsbuis, 
een interieurobject geworden. Marcel 
zaliger moest het weten.

Atelier helemaal boven of helemaal beneden

Fiets op maat voor in de huiskamergalerij

 

accessoires en schilderijen.”
Op het gelijkvloers achteraan werden 
een paar nuttige ingrepen uitgevoerd. 
Helemaal achteraan werd een klein 
raam in de achtergevel  vergroot tot een 
dubbele glazen deur die nu uitzicht 
biedt naar buiten. Vroeger was daar een 
triest grijs koertje. Door de glazen deu-
ren zie je nu een aantrekkelijke kleine 
patio met groen begroeide muren en 
een mooi tuinmeubelsetje. “De keuken 
die grenst aan de patio had vroeger een 
stenen vloer. Die hebben we vervangen 
door een witte gietvloer, en in de gang 
hebben we hetzelfde gedaan. Zo oogt 
alles meteen hedendaagser en lichter.”
Vroeger woonden Theo en Michiel hier. 
Nu hebben ze het gelijkvloers ingericht 
als huiskamergalerij voor de eigen  
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Een tweedelig schilderij voor 
een componist.

Zichtbaar van op straat, en in 
harmonie met het verkeers-
bord.

Soms gebruikt Michiel ook 
tekst in zijn schilderijen.

Originele plankenvloer...

Michiel van der Bos.

Twee-eenheid boven het bed.

... en nieuwe witte gietvloer.

Schilderijen brengen kleur in 
een interieur met meestal neu-
trale tinten.

Michiel bij 
zijn eigen 
M. Kint 
fiets.

werken van Michiel. “Van de eerste ver-
dieping hebben we een appartement in 
Franse stijl gemaakt.”
Overal in het huis kom je Michiels schil-
derijen tegen. “Vorig jaar is het schilde-
ren in een stroomversnelling geraakt. 
Ik had even wat minder werk voor de 
winkelinrichtingen, ik had heel posi-
tieve reacties op de Accessible Art Fair 
en ik besloot resoluut voor een huis-
kamergalerij te gaan en me nog meer 
toe te leggen op schilderen.”
Michiel maakt simpele tekeningen.  
Silhouetten vaak, omgeven door een 
felle kleur. Zijn handelsmerk: het doek 
verdelen in verschillende elementen en 
spelen met de manier waarop die wor-
den opgehangen. “Zo heb ik een schil-
derij met vissen, zoals er ook één in de 
voorkamer hangt, voor een klant ver-
deeld in twee en opgehangen in twee 
naast elkaar liggende kamers met een 
stukje vooruitspringende muur van 
zo’n vijftien à twintig cm ertussen. Van 
op afstand lijkt het alsof de vissen door 
dat muurtje zwemmen.”
Dit concept zorgt voor een link tussen 
kamers. “Ik heb net een werk gemaakt 
voor een componist. Voorlopig hangt 
het nog hier. De muzieknoten lopen als 
het ware van het ene doek naar het 
andere.”
Hij gebruikt er verschillende technie-
ken voor. “Soms giet ik de verf vrij dik 
op het doek, zodat er tijdens het opdro-
gen een geribbelde textuur ontstaat. 
Andere werken zoals die met de silhou-
etten zijn sterk afgelijnd, en ik gebruik 
ook wel een druppeltechniek.”
Michiel werkt vaak op bestelling, en 
dan komt zijn achtergrond als architect 
van pas. “Ik denk dat ik beter kan 
inschatten welk soort werk met welke 
afmetingen het best in een bepaalde 
ruimte past. Ik geef de opdrachtgevers 
ook advies over waar ze het doek het 
best ophangen.”
Voorlopig blijft Michiel in Antwerpen, 
maar dit is nog niet zijn eindstation. 
“Theo en ik zullen zeker nog verhuizen, 
we hebben onze definitieve stek nog 
niet gevonden. Dit huis is nu naar onze 
zin. We hebben het aangepast zonder 
ingrijpende gedateerde aanpassingen, 
zodat het later ook gemakkelijker te 
verkopen is. We hebben ook nog een 
appartement in Amsterdam. Misschien 
trekken we daar wel naartoe?” 

www.vanderbos.com
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