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Miriam van Dijk voor 
de ingang van haar 
werkkamer, op de 
eerste verdieping van 
het huis.

ELEGANCE thuis bij

links: De entree van het monumentale pand. 
De naam ‘De Drie Koningen’ refereert aan de 
drie panden van het woonhuis. In de verte 
een bronzen beeld van de Nederlandse 
beeldhouwer Eja Siepman van den Berg. 
Rechts: Het tafeltje in de hal is de ‘Skin Louis 
XV’ van kunstenaar Arik Levy. 

huis
Kunst

Miriam van Dijk runt 
samen met haar man Irving 

een kunstgalerie aan huis. 
Ze reist voor haar werk de 
hele wereld over. Maar hun 

prachtige woonhuis, een 
oude stadsboerderij in hartje 

Heusden, is de thuisbasis. 
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at begon als een passie, is nu 
haar werk. Miriam (40) richtte 
zes jaar geleden kunstgalerie 
‘Priveekollektie Contemporary 
Art  Design’ op. De naam refe-
reert aan Miriams werkwijze en 
leefstijl; de collecties in haar ei-
gen huis zijn objecten die ze zelf 
als verzamelaar zou aanschaffen. 

Het woonhuis bestaat uit drie panden van to-
taal 2500 vierkante meter: een voormalige 
stadsboerderij, een pakhuis en een koetshuis. 
Voordat Miriam er met haar man Irving en 
dochter Alexandra (6) kwam wonen, vestigde 
het Keramisch Werkcentrum er zich. Kunste-
naars woonden en werkten er, de keuken van 
Miriam was toen de kantine. ‘We hadden al 
een huis in Heusden en stonden op het punt 
een stuk grond te kopen in Zuid-Afrika. Maar 
ik was al een tijd bezig met plannen voor de 
galerie, en toen De Drie Koningen vrijkwam 
hebben we de knoop doorgehakt.’ De renova-
tie was een enorm project en duurde anderhalf 
jaar. ‘In die tijd verbleven we in het koetshuis 
want daar zat al een badkamer in.’ Alles is ge-
stript en in het hele huis zijn privé vertrekken 
gecreëerd. Het oorspronkelijke stucwerk is 
door een restaurateur opnieuw aangebracht en 
er zijn nieuwe parkketvloeren gelegd. ‘Irving 
is een perfectionist. Hij heeft goed inzicht in 
het verbouwen en is handig. De open badka-
mer met doorloop naar de slaapkamer bedacht 
hij zelf.’ 

Turbo-yuppen
Irving werkte eerder als bankier. Miriam: ‘Als hij voor werk in 
New York was, ging ik mee en ontdekte ik nieuwe kunstenaars 
en galerieën. We waren turbo-yuppen.’ Miriam studeerde 
rechten in Leiden maar werd bedrijfsleider bij de Society Shop. 
Daarna werkte ze voor onder meer Yahoo en Quote Media. 
Miriam: ‘Al die verschillende ervaringen kon ik meenemen en 
gebruiken in mijn huidige werk. Er is geen cursus galeriehou-
den, je moet toch het fingerspitzengefühl hebben. Daarbij:  
architectuur, mode en design liggen dicht bij elkaar. Het leuke 
is nu dat we tijdens kunstbeurzen architect Zaha Hadid maar 
ook modeontwerper Valentino in onze stand ontmoeten.’ Al 
een jaar nadat Priveekollektie was opgericht ging Irving zich 
ook intensief met de galerie bezighouden. ‘Door zijn financiële 
achtergrond en goede smaak sluit alles perfect aan.’ 
Miriam reist veel. Basel, Miami, Parijs, Londen, New York en 
Amsterdam zijn vaste steden door het leven in de kunst. ‘Ik ben 
gek op New York, die stad voelt als thuis. Maar Londen is voor 
mijn werk the place to be. Er is een grote kans dat we naar 
Londen verhuizen. Daar willen we een loft betrekken. In  
Nederland gaan mijn afspraken vooral via de mail of telefonisch. 
In Londen heb je continu mensen die de galerie bezoeken.  
En dat is waar we naar toe willen.’

W
Rechts: de woonkeuken 

met terrazzo vloer. 
Boven de gootsteen 

hangen aquarellen van 
Peter Schuyff. De 

houten stoel ‘Plastic 
Nature’ is van Alexander 

Pelikan, de paarse 
‘Reply chair’ van 

Roderick Vos. 

Hond Otto, een 
Hongaarse Vizsla. 
linksonder: inspira
tiehoekje met 
kandelaar ‘Sconce’ 
van Studio Job voor 
de Koninklijke 
Tichelaar.  

links: foto van de Duitse kunstenaar Christiane Richter. Miriam: ‘Mijn vader 
is Indisch en die invloeden zie je terug in huis.’ linksonder: ‘Ik ben al 20 
jaar getrouwd en vind deze beeldjes samen een mooi echtpaar.’  
Rechtsonder: de rode vaas is van Hella Jongerius, het lampje van Dick van 
Hoff (Design Academy), het kastje is van Stack van Raw Edges. 
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9 vragen aan Miriam van Dijk
Wat is het prettigst aan  
de omgeving van je huis? 
‘Heusden Vesting ligt aan de 
Maas. Ik begeef me direct in de 
natuur, dat is mijn grootste 
inspiratiebron.’ 
hoe zou je je huis in drie 
woorden omschrijven? 
‘Ruim, licht en leefbaar.’
Wat is je favoriete ruimte?
‘Wij denken, leven en werken 
flexibel in alle ruimtes van het 
huis, maar in de eetkeuken 
komt iedereen bij elkaar.  
In de slaapkamer met open 
bad kamer trek ik me graag 
terug.’ 
hoe ontspan je? 
‘Door een film te kijken of een 
concert te beluisteren, te bor
relen en tafelen met vrienden, 
te zwemmen, dansen en knuf
felen met onze dochter 

Alexandra en hond Otto.’
Wat ligt er op je nachtkastje? 
‘Handcrème, een lekker  
magazine en een goed boek.’
Nieuw of vintage? 
‘Allebei, het één gaat niet  
zonder het ander.’
Wat is je favoriete meubel-
stuk in huis? 
‘We hebben het geluk dat we 
kunnen rouleren met kunst
stukken. Daardoor omringen 
we ons met gelimiteerde de
sign stukken. Een ‘blijvertje’ is 
onze Aga cooker. Net als in 
Engelse cottages geeft het 
sfeer.’
hoe omschrijf je jouw stijl? 
‘Persoonlijk, internationaal, 
hedendaags.’
Wat is je favoriete kleur?
‘Paars, omdat het warm en 
subtiel is.’

onder: in de 
woonkamer staat  
de kasteelbank van 
Mulberry. De hoge 
rugleuning is erg 
praktisch: het houdt 
tocht tegen in het 
oude huis. Het 
bibliotheektrapje is 
Engels antiek.

onder: het indigo 
blauwe blok in de 

kamer en suite is van 
Reinier Bosch, gemaakt 

van Corian en 
marmerpoeder. De 

stoelen ‘A… Chair’ van 
ontwerpduo Kranen/

Gille. De tafel ‘Tempora
rilyTable’ is van Arik 

Levy. De Hindelooper 
kast is van Christien 

Meindertsma.
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Rechts: de 
badkamer is een 

ontwerp van 
Phillip Starck. Ien 

Lucas maakte het 
schilderij met de  

gekleurde bollen. 
Het behang is van 
Gucci. Boven het 

bed hangt een 
schilderij van 

Viktor Timofeev. 
onder: de stoel 

‘Ginger’ is van 
Rolf Sachs.

‘We hebben  
het geluk dat  
we kunnen  

rouleren met  
kunststukken’

De tafel ‘NoRock’ is van Arik 
Levy, de ‘Fredersen’ Wing 
Chair van Kraan/Gille en de 
witte magazine holder van 
Johannes Gille. Op de 
schouw liggen eitjes van 
Carolina Wilcke, de vaas 
ernaast is van Reinier Bosch. 
Christiane Richter maakte de 
foto aan de muur. 
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Mode
De meisjes van Blauw, Kleine 
berg 2 Eindhoven, tel. 040237 
16 00. ‘Stijlvolle kledingwinkel 
met mooie merken. Brabantse 
gezelligheid in combinatie met 
superleuke inkoop.’
Finds, Verwersstraat 1, Den 
Bosch, tel. 073614 26 67,  
www.finds.nl en mayke, De 
Lind 29  31 Oisterwijk, tel. 013
528 83 30, www.mayke.com. 
‘De mooiste schoenenzaken van 
Nederland met merken als Lou
boutin, Tod’s en Balenciaga.’
Beau Luxe Lingerie, Verwers
straat 8, Den Bosch, tel. 073689 
02 01, www.beauluxelingerie.nl. 
‘Ik kom hier graag, vooral door 
het persoonlijke advies.’ 

Slapen
Chateau de la Resle, rue des 
Buttes, 89230 Montigny la Resle, 
Frankijk, tel. +33 686 11 29 22, 
www.chateaudelaresle.com. 
‘De stijlvolste bed & breakfast ter 
wereld wordt gerund door de 
Nederlandse Johan en Pieter.’ 

eten
Ristorante Italiano Ballaró, 
Scheepersdijk 1b, Oisterwijk, tel. 
013521 64 04, www.ballaro.nl. 
‘Een sfeervol restaurant met 
originele Italiaanse gerechten.’ 

lifestyle
Westside, Verwersstraat 1921, 
Den Bosch, tel. 073613 35 06, 
www.westsidedenbosch.nl. 
‘Mode, boeken, wonen en kunst: 
deze conceptstore heeft alles.’ 
By John, Breedstraat 26, 
Maarssen, tel. 034656 13 34, 
www.byjohn.com. ‘Een exclu
sieve beauty & fashion salon. 
Eigenaren John en Eric leggen 
je echt in de watten.’ 
Lorenz Bäumer, 4 Place 
Vendôme Parijs, tel. +33 014 286 
99 33, www.lorenzbaumer.com. 
‘Een geweldige juwelier in hartje 
Parijs.’ 
Parfum Francis Kurkdjian, 9 
rue du Mont Thabor Parijs, +33 
014 27 74 03, www.franciskurk-
djian.com. ‘Een mooi parfum
huis met heerlijke geuren.’ n

favorIeTe aDressen 
van MIrIaM van DIjk


