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Van Amsterdam naar Soest
Kunst aan de Muur Soest is het
bedrijf van Guus, hij werkt hier
samen met Ineke. Guus is geboren
en getogen in Amsterdam en als
jongen opgegroeid met het
meubelvak. ‘Mijn vader had een
meubelzaak en fabriek met
prachtige meubels, als jonge
jongen werd ik hier naartoe
gebracht om het meubelvak te
leren. Ik heb een aantal jaren de
meubelvakschool gedaan, hier
kwamen allerlei cursussen voorbij.
Onder meer ook bij de
Amsterdamse
kunstnijverheidsschool (nu Rietveld
academie), dat was de
avondschool. Overdag moest je
werken.’ Hier is het waar Guus zich
heeft bekwaamd tot
binnenhuisarchitect, wat hij jaren
heeft gedaan. Dit was nog altijd in
Amsterdam, aan de Raadhuisstraat
om precies te zijn. In de loop van de
jaren gingen de huren omhoog en
besloot Guus zijn onderneming in
Soest te vestigen. Nog altijd een
meubelzaak, maar ook hier was de
huur gigantisch hoog. ‘Die zaak heb
ik kunnen verkopen aan iemand
die een meubelzaak zocht.’

Beurzen in het buitenland
In zijn tijd als binnenhuisarchitect
bezocht Guus veel beurzen in het
buitenland. ‘Keulen was een
verplicht nummer eigenlijk, maar
daarnaast ging ik ook veel naar
Denenmarken, Kopenhagen. Hier
kwam ik in contact met mensen die
hun interieur versierden met
schilderijen en mooie lijsten.’ Guus
vond de collectie zo mooi, dat hij dit
wilde importeren. ‘Er kwam een
hotel tegenover het bedrijf, zij
wilden in alle ruimtes en kamers
ingelijste producten hebben. Ik had
mijn collectie in het hotel getoond,
bij het verlaten van het hotel zag ik
tegenover het hotel een pandje, op
een hoek, wat precies goed was.’

Ineke
Na jaren lang in de avonden te
hebben gewerkt om mensen van
advies te voorzien voor hun
interieur en deze adviezen
vervolgens overdag uit te werken,
stapte hij een nieuw carrière pad
op. Guus begon in een heel ander
vakgebied, dus in het begin was
het niet makkelijk. Maar na een jaar
of vijf liep de zaak goed, en kon
Guus wel hulp gebruiken. ‘Via de
kerk kwam ik in contact met Ineke,
zij heeft de gave om te adviseren.
Ineke kwam precies op het goede
moment, zij gaf mij hoop dat het
ook in dit vak weer ging werken.’
Ineke werkte, voordat zij bij Guus
kwam werken, in de hulpverlening.
‘Ik zocht eigenlijk een andere
uitdaging en dit was natuurlijk
totaal iets anders. In dit vak maak
je mensen blij, je geeft ze een
product mee wat af is.’ Een
karaktereigenschap die Guus en
Ineke beide bezitten, is dat zij kleur
willen brengen in het leven van
mensen.

Er komt zoveel bij kijken
Het ambacht dat Guus in de loop
van de jaren ontwikkeld had, onder
andere op de meubelvakschool,
zorgde ervoor dat hij het vak als
lijstenmaker ook snel onder de knie
had. Ineke: ‘Er was toen nog geen
opleiding voor lijstenmaker. Dit is er
nu inmiddels wel, waar wij heel blij
mee zijn. Omdat dit vak niet mag
uitsterven. Er komt namelijk zoveel
bij kijken, sommige mensen
denken dat het een paar latjes in
elkaar zetten is, maar dat is niet zo.
Wanneer iets mooi is ingelijst dan
geniet je er ook veel meer van.’
Guus: ‘De liefde en zorg ervoor
moet je wel hebben, het zijn vaak
persoonlijke dingen die ingelijst
worden en dan moet je hier wel
met veel voorzichtigheid mee om
gaan.’

Voor ieder wat wils
Guus en Ineke lijsten niet alleen
persoonlijke dingen in, maar zij
hebben zelf ook een collectie met
onder andere landschappen en
abstracte kunst. Ineke: ‘Het is
betaalbare kunst, het kost geen
duizenden euro’s. Wanneer je
interieur veranderd, dan veranderd
vaak ook hetgeen wat aan de muur
hangt. Op deze manier is het
makkelijker te vervangen dan
wanneer er kunst van duizenden
euro’s aan de muur hangt, dat raak
je dan namelijk ook niet meer kwijt.’
Bij de lijstenmakerij heb je
natuurlijk de keuze uit een groot
assortiment lijsten, maar daarnaast
beschikt Kunst aan de Muur ook
over veel verschillende soorten
glas en soorten passe-partouts;
Franse passe-partouts en eenzijdig
ontspiegeld en UV werend (tot wel
99%) glas. 

Bij Kunst aan de Muur

Soest kunt u terecht

wanneer u iets wilt laten

inlijsten, een print op

canvas wilt laten afdrukken,

een passe partout op maat

wilt hebben. Er is hier voor

ieder wat wils en met meer

dan 40 jaar aan ervaring,

bent u hier aan het juiste

adres. 



Guus: ‘Alles is tegenwoordig
mogelijk, je staat er versteld
van.’ In de loop van de jaren is er
veel ontwikkeling geweest
binnen het vakgebied, maar
hierdoor is er wel voor ieder wat
wils. Ineke: ‘Het soort lijsten is
ook veranderd, in het begin was
het vooral veel aluminium. Nu is
er van alles, er zijn honderden
soorten houten lijsten.’

Een verbetering
Voordat Kunst aan de Muur zich
in de Ambachtshal vestigden, zat
de lijstenmakerij in een ander
pand in Soest. Dit pand wilden zij
in oktober 2020 verruilen voor
een ander. Guus: ‘Dit [de
Ambachtshal] was eigenlijk een
vondst, iedereen die ons kent en
ook het vorige pand kende vind
dit echt een verbetering. Heel
leuk! Er is veel aanloop in de
Ambachtshal en ook de etalages
die wij hebben zijn ook bijzonder
belangrijk.’ In de Ambachtshal
beschikt Kunst aan de Muur over
twee verschillende ruimtes, de
ene ruimte is ingericht als
werkplaats en in de andere
ruimte ontvangen zij klanten en
wordt er advies gegeven. Ineke:
‘Het is ook fijn dat wij bij de
ingang van het pand zitten. Je
ziet de mensen aankomen en het
is ook duidelijk voor hen waar zij
heen moeten.’ Guus: ‘Het vorige
pand viel ook minder op, dit
vertellen mensen ons vaak ook
wanneer zij ons hier bezoeken.
Hier zien mensen ons al vanaf de
weg zitten.’

Kunst aan de Muur Soest is van
dinsdag tot en met vrijdag
geopend vanaf 13.00u tot
17.30u. Op zaterdag kunt u hier
terecht door middel van het
maken van een afspraak. 

'In dit vak maak je
mensen blij, je geeft
ze een product mee
dat af is.''

www.kunstaandemuursoest.nl

info@kunstaandemuursoest.nl

guus@vanderweijden.net
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