interior designer

Suzanne Loggere in haar
atelier en showroom in
landhuis Gooilust. In haar
handen heeft ze de stof
Moribana van Lizzo.
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Suzanne

Loggere -

Mise-en- scène

Ze schuwt het grote gebaar niet en
kruipt in de huid van de bewoners
voordat ze begint te ontwerpen.
Suzanne Loggere zou de perfecte
set decorator zijn. Voor films met
een beetje glamour alsjeblieft.
Fotografie Kasia

Gatkowska Tekst Miluska van ’t Lam
Laren

Met dank aan Walter&Roland,

‘Kussens zijn de
haute couture van
mijn interieurs’

De lommerrijke omgeving
van landhuis Gooilust in
’s Graveland.
Rechterpagina:
Een hoek van de
showroom in het
klassieke pand, met een
chaise longue en een
poef van het merk
Ascensión Latorre,
bekleed met een
turkooizen fluweel van
Creations Methaphores.
De sierkussens zijn
bekleed met stoffen van
Manuel Canovas. De
houten wandbekleding is
van Ebony & Co.
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M
M

ensen vragen me niet alleen
om mijn kennis, maar ook
om mijn smaak,’ vertelt
Suzanne Loggere in haar
stoffenatelier in landhuis
Gooilust in ’s Graveland.
En die signatuur uit zich in spannende
kleurencombinaties. De overgang van lichte
naar donkere ruimtes. Een finishing touch met
accessoires en op maat ontworpen kussens.
‘Kussens zijn de haute couture van mijn
interieurs.’
Mode is een belangrijke inspiratiebron voor de
interior designer. Ze liet zelfs een van de muren
in haar eigen huis, een voormalig koetshuis op
steenworp afstand van haar werkplek, in een
Pucci-patroon schilderen. ‘Het was eigenlijk een
grapje.’ Maar Suzanne Loggere was zo enthousiast dat de creaties van de beroemde modeontwerper uit Florence mochten blijven. ‘In Parijs
en Milaan kijk ik altijd graag naar de etalages
van modehuizen als Miu Miu, Prada en Hermès.
Die doen de meest gewaagde dingen.

Je ziet meer avant-garde in de mode en dat waait
nu ook over naar het interieur.’

Familieband

Loggere wandelt door het landhuis, waar zij ook
haar agentuur Loggere Wilpower runt met
internationale interieurmerken als Rubelli, Etro,
Marie’s Corner en Élitis. In haar rechterhand een
verse cappuccino. Haar agenda staat vol met
afspraken. Toch laat haar gezicht geen spoortje
vermoeidheid zien. Zo heeft ze deze week de
oplevering van een restaurant in Loenen, begint
zij aan de samenwerking met architectenbureau
Marco van Ham en zit zij midden in het ontwerpproces van een villa in Wassenaar. Hoewel
Loggere een voorliefde heeft voor hotels en
restaurants, richt zij ook landhuizen, boerderijen, appartementen, nieuw gebouwde huizen
en villa’s in. ‘De ene keer is het internationaal,
dan weer dichtbij. Het komt op mijn pad. Als het
goed voelt pak ik het op. Ik wil niet alleen maar
in het buitenland zijn, want familie, liefde en
gezelligheid in het leven kan ik niet missen.’

interior designer
Suzanne Loggere

‘D
 e rode draad in
mijn eigen huis is
mijn liefde voor
mooie objecten
en comfort’
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Bank Grand national van
Ascensión Latorre.
Bekleed met stof
St Germain van Creations
Methaphores. De lampen
zijn van Porta Romana.
De tafel is van Didier
Cabuy. Gordijnen van stof
Bolgheri van C&C Milano.
Bloemen van
SEPTWalter&Roland
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uit Laren.
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‘Een huis
zonder
kaarsen en
bloemen klopt
voor mij niet’

En die familie heeft Loggere altijd gestimuleerd
om haar eigen koers te varen. ‘Mijn vader was
een succesvol zakenman en een enorme sportman. Zijn hockeyteam – hij was captain – heeft
drie keer meegedaan aan de Olympische spelen.
Hij leerde ons: alles wat je doet, moet je goed
doen. De lat lag dus hoog. Toch was hij ook
creatief. Net als zijn overgrootvader, de romantische schilder P.L.F. Kluyver. Mijn vader wilde
eigenlijk tuinarchitect worden. Toen hij hoorde
dat dat hem niet een rijk man zou maken, koos
hij anders en begon een industrieel bedrijf dat
ijzerwaren produceert.’ Lachend: ‘Wel heeft hij
altijd de mooiste tuinen gehad.’

Relativeren

De creativiteit van Suzanne Loggere wordt
opgemerkt door de directeur van de kostschool
in Zwitserland. ‘Zij zorgde ervoor dat ik een plek
kreeg op de kunstacademie in Genève. Daar
ontwikkelde ik mijn passie voor materialen,
mijn oog voor detail en leerde ik alle stijlen en

periodes kennen. Dat ik verder zou gaan in het
interieur, wist ik vanaf het allereerste moment.
Idioot hè?’
Het is in Parijs dat Loggere begint met inrichten. ‘Ik had al eerder in de Franse hoofdstad
gewerkt. Dat was bij een architectenbureau,
vlak na mijn studie. Maar na zeven jaar hield ik
het voor gezien.’ Terug in Nederland zet
Loggere haar agentuur op, ze krijgt samen met
haar eerste man drie kinderen (Tim, Mick en
Jeremy) en ziet haar bedrijf groeien. Totdat de
grote baas van een van haar merken, Mulberry
Home, haar vraagt een winkel in Parijs op te
zetten. ‘Ik vond dat zo’n kans! ‘Toen de oprichter van Mulberry opstapte, verdween de ziel uit
het bedrijf en ging ik terug naar Nederland. En
eerlijk gezegd had ik ook wel een beetje te hard
gehold. Dat overkomt me nu niet meer. Ik kan
beter relativeren. Probeer het perfectionisme
los te laten. Eenmaal weer aan het thuisfront
moedigden vrienden mij aan een eigen interieurcollectie te ontwerpen. Maar ik dacht “laat

Suzanne Loggere maakt
stillevens met
accessoires die haar
dierbaar zijn. Het servies
is privébezit. De kaars is
van Memo. Er is nog een
gedeelte zichtbaar van de
bank Mayfair Modular
van Ascensión Latorre.
Linkerpagina:
De zitkamer in het
privéhuis van Suzanne
Loggere. De lampen zijn
van Porta Romana. Bank
Thomasville van Marie’s
Corner. Kussen van een
stof van Manuel Canovas.
Vloerkleed van
The Rug Company.
Bloemen van
Walter&Roland uit Laren.
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‘De rust blijft,
zonder heel
afstandelijk “zen” 
te worden’

De interior designer heeft
een grote liefde voor
bijzondere objecten, zoals
deze pilaar. De tafel komt
uit de privécollectie, The
Manhattan Lamp is van
Porta Romana.
Rechterpagina:
Doorkijk in landhuis
Gooilust. Kussen op
de paarse stoel van stof
Trebisonda van Rubelli.
Spiegeltjestafel van
Asiatides. Links de
bank Westfield van
Marie’s Corner.
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mij nou maar doen waar mijn hart ligt; zoeken
naar mooie materialen en huizen inrichten”.’
Zo gezegd, zo gedaan en binnen no time volgen
er opdrachten. Van restaurants, zoals Lakes in
Hilversum, tot hotels op Mallorca en in
Tadzjikistan, voormalig Rusland. ‘Voor hotelrestaurant Corona in Den Haag heb ik alle
materialen geleverd en het kleurenpalet samengesteld.’

Rode draad

De grootste uitdaging van inrichten voor
Loggere is om in de huid te kruipen van de
opdrachtgevers. ‘Daarom is, ondanks de signatuur die je van mij herkent, geen interieur
hetzelfde. Ik analyseer hun leven en ontdek wat
ze nodig hebben. Mensen weten steeds beter
wat ze willen. Op basis van mijn interpretaties
heb ik meteen een bepaalde lijn voor ogen. Zo’n
rode draad heeft echt toegevoegde waarde: het
geeft rust. Je komt thuis van je werk en stapt in

een warm nest dat bij je past. De rode draad
in mijn eigen huis is mijn liefde voor mooie
objecten en comfort. En ik heb veel kaarsen
en bloemen. Een huis zonder klopt voor mij
niet. Maar de rust in huis blijft, zonder heel
afstandelijk “zen” te worden. Dat kennen
we nu wel. We willen ons weer omringen
met dingen die waardevol voor ons zijn.
Met kwaliteit en oorspronkelijke vondsten.
Liever een paar items waar je met plezier
naar kijkt, omdat ze voor jou een speciale
betekenis hebben, dan allemaal frutsels.
Dat is ook de reden waarom vintage zo in
trek is.’ Zelf droomt Loggere van het inrichten van een boetiekhotel in Marrakech. ‘Met
de kleuren en materialen van daar. Ja, een
beetje gipsy. Dat ben ik óók. We hebben toch
allemaal meerdere kanten? Die bohemienkant betekent ook gelukkig zijn met de
natuur. Ver weg van het materialisme.’
www.suzanneloggere.com
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