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Bart van Seggelen en Valérie Boerma leiden als
Barde vanVoltt een nomadisch bestaan. Ze ontwerpen
interieurs over heel de wereld, en laten zich volop
inspireren door lokale materialen, mensen en gebruiken.
Tekst
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Elsbeth Grievink

Valérie Boerma en
Bart van Seggelen

‘Het leven in Mexico bevalt ons heel goed,’ zegt
Valérie, die samen met man Bart een plekje bij
de bouwplaats heeft gevonden om met Bazaar
te kunnen zoomen. ‘Onze kinderen (Nine van 6
en Sepp van 2, red.) gaan hier met plezier naar
school. Het weer is heerlijk, de mensen zijn leuk
en de projecten waaraan we hier werken zijn
fantastisch. Onder andere een oude mezcalproeverij van vierhonderd vierkante meter toveren
wij om tot private residence met zwembad op het
dak, een cinema room en een bar: Casa Mezcal.
Het is de reden geweest dat wij in het najaar van
2021 onze spullen hebben gepakt en uit
Amsterdam zijn vetrokken. We wilden ons
helemaal kunnen committen aan dit project.’
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Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
V: ‘Bart was creatief directeur van Ace & Tate, dat hij mede opgericht

heeft, toen wij elkaar leerden kennen. Ik werkte als strateeg bij grote
reclamebureaus, zat veel met designers aan tafel te brainstormen over
merken, was in mijn vrije tijd bezig met interieur en begon steeds
meer zelf te ontwerpen. Ik zei tegen Bart: weet je, wij moeten gaan
reizen om te ontdekken waar ons hart nu echt ligt. Op dat moment
vroeg mijn oude werkgever me zijn nieuwe kantoor in LA in te richten.
Toen Bart en ik dat samen oppakten, werd het één grote Californian
dream. Vanaf dat moment kwamen de aanvragen van alle kanten.’
Wat is jullie kracht?
V: ‘Door onze achtergronden hebben we een brede blik op interieur
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en architectuur. Bovendien hebben we een duidelijk handschrift
ontwikkeld, dat gezien en gewaardeerd wordt.’
B: ‘Ons werk werd eens beschreven als Californian ease with
Japanese tranquility en daar kunnen we ons helemaal in vinden.
We houden erg van dat serene, maar er moet altijd een element
in de ruimte zijn wat dat ontkracht. Een rauw randje, of contrast.
Minimalisme versus brutalisme.’

Boven en rechts:
Bart en Valérie aan
het werk in Mexico

‘We hechten aan onze vrijheid, want we doen
dit toch vooral voor het avontuur’
Hoe werken jullie?
V: ‘Tijdens het locatiebezoek krijgt Bart vaak al een idee. Hier wil ik

het dak openmaken, zegt-ie dan, want in het midden wil ik een
mezcalbar en een boom plaatsen. Van daaruit bedenken we met ons
team hoe de rest van de ruimten eruit moeten zien.’
B: ‘Ik ga bij elk project voor transformatie. Ik wil echt een before and after.’
V: ‘Ik ga de diepte in met de klant, verwerk dit in onze designvisie en
ga op zoek naar interessante samenwerkingen die het ontwerp kunnen
versterken. En dan komt Bart en die maakt het met ons team waar.’
B: ‘Ik ben het genie, haha.’
V: ‘In het buitenland betrekken we altijd een lokale architect en
lokale ambachtslieden. Dat vind ik het leukste van alles, je helemaal
onderdompelen in zo’n cultuur, vrienden worden met de aannemer,
met de bouwers. Van elkaar leren en samen iets moois maken.’
Wat maakt een interieur geslaagd?
V: ‘Persoonlijkheid. Ik hou van interieurs die bol staan van de

verhalen over die plek, die cultuur, het pand zelf en over de bewoners.’
B: ‘Dat wat de ruimte uniek maakt, moet je onderstrepen. Casa
Mezcal moest natuurlijk een mezcalbar hebben.’
Welke meubels en meubelmerken zijn favoriet?
B: ‘We zoeken het meer in de architectonische lijnen dan in de

meubels. Maar als ik toch een favoriet moet noemen: de Flag Halyard
Chair van Hans J. Wegner. Voor mij is het de ultieme loungestoel
omdat het is een soort strandstoel en spaceship tegelijk is.’
V: ‘Er zijn een paar meubelstukken die ik prachtig blijf vinden,
zoals de Spanish Chair en Hunting Chair van Børge Mogensen.
Iconisch en tijdloos.’

Wie bewonderen jullie?
V: ‘De Japanse architect Tadao Ando. We hebben zijn Wabi House

hier in Mexico bezocht, een indrukwekkende artistretreat aan de
kust met onder andere een 312 meter lange, gepolijste, betonnen
muur. Deze manier waarop hij beton afwerkt is waar hij om
bekend-staat.’
B: ‘De Amerikaanse architect Rick Joy. De manier waarop hij
brutalisme combineert met verfijnde, natuurlijke materialen
spreekt mij erg aan.’
V: ‘En als je het over ontwerpers hebt: Patricia Urquiola. Wij hebben
thuis, in Amsterdam, haar industriële Vieques-bad voor Agape, met
bijbehorende wastafel. Ze is veelzijdig, breed georiënteerd en ze
blijft vernieuwen, dat vind ik erg knap.’
B: ‘Nog leuker vinden we het om lokale helden te ontmoeten. Hier
in Mexico hebben we bijvoorbeeld Alberto Kalach ontdekt, een
heel bijzondere architect. En werken we samen met een lokale
lichtontwerper, David Pompa. Nu zijn we in contact met Tata
Mosaicos, een bedrijf dat heel mooie terracotta bakstenen maakt
van ruwe aarde en cement uit verschillende regionen in Mexico.
Zo’n verhaal spreekt ons meteen aan.’
Meest inspirerende plek op aarde?
B: ‘Bali. Toen ik studeerde heb ik een paar jaar op Bali gewoond

en kwam er daarna nog jaarlijks voor een langere periode terug.
Ik voel me er meer thuis dan waar ook ter wereld. Het eiland
heeft iets magisch, door de rust en het groen. En je kunt er
natuurlijk geweldig goed surfen.’
V: ‘Portugal is ook favoriet. Vanwege het klimaat, het buitenleven,
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Boven: Architect Rick
Joy vormt een inspiratiebron voor het duo.
Rechtsboven: De keuken
van het eigen huis in
Amsterdam
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1. Parfum Parisian Musc, € 195 Matière Première 2. Lamp Meta Parallel Black, vanaf € 1560 David Pompa 3. Boek ‘Ando’,
Masao Furuyama, € 14,99 Taschen 4. Sneaker Teddy Santis x New Balance 990v3, € 230 5. Flag Halyard Chair van Hans J. Wegner,
€ 12.547 PP Møbler 6. Inspiratie: keramiek object gespot in Mexico 7. Boek ‘Dapper Dan: Made in Harlem: A Memoir’,
Daniel R. Day, € 15,99 Random House USA 8. Lipgloss Eclat Minute 02, € 14,49 Clarins

het feit dat het dicht bij Nederland is en toch nog redelijk ongerept.
We zijn met investeerders in gesprek om daar vier townhouses te
gaan ontwikkelen, vlak bij de kust.’
Wat zijn nog meer inspiratiebronnen voor jullie?
B: ‘De surf,- skate- en hiphopcultuur. Ik ben in de jaren negentig

begonnen met skateboarden en er nooit meer mee gestopt. Ik
haal er nog altijd veel inspiratie uit. Niet voor niets hebben wij
winkels en het kantoor van Sneaker District ontworpen. Het is
grappig om te zien dat elementen uit die cultuur nu ineens in de
mode zijn. Louis Vuitton die ineens met van die lelijke
skateschoenen komt, haha. ‘
Wat hebben jullie met mode?
V: ‘We dragen allebei graag merken als Filippa K, Róhe, Acne en Aimeé

Leon Dore en houden het graag clean met een statement piece. Bart
is meer uitgesproken. Hij is de early adopter van ons tweeën.’
B: ‘Ik neem regelmatig nieuwe Nikes voor haar mee, waar ze dan
eerst aan moet wennen.’
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V: ‘Ik ben minder modegedreven en niet zo bezig met merken.

Kleding moet mooi gemaakt zijn en bijzondere details hebben.’

Hoe lang blijven jullie in Mexico?
V: ‘Hoe langer hoe beter! We dachten tot Casa Mezcal af is, maar

we zijn inmiddels ook met een ander townhouse in Mexico City
bezig en een droomhuis aan het strand in Zihuatanejo. Daarnaast
loopt het werk in Nederland altijd door.’
B: ‘Het is precies de reden waarom we als Barde vanVoltt
onafhankelijk en flexibel willen blijven. We hechten aan onze
vrijheid, want we doen dit toch vooral voor het avontuur.’
Valt er nog iets te dromen?
V: ‘Altijd. De focus voor de aankomende jaren is dat we meer

eigen vastgoedprojecten gaan ontwikkelen. Wij zoeken
interessante objecten of stukken grond, halen hier investeerders
bij en ontwerpen en bouwen droomprojecten voor verkoop of
verhuur. Uiteraard leveren we deze projecten high-end op en
met de Barde vanVoltt-signatuur.

FOTOGRAFIE: MAX KNAAPEN (STILL DOCU), SARAH WIJZENBEEK (PORTRET), ALFREDO
ALTAMIRANO (STILL DOCU), THOMAS DE BRUYNE – CAFEINE (KEUKEN EIGEN HUIS), JOE FLETCHER
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