
Enthousiasme alom bij Sjoerd van Aalst. Hij 

is alweer de vijfde generatie die aan het roer 

staat van dit familiebedrijf. In het schitteren-

de 16e eeuwse monumentale ‘Hofhuys’ aan 

de Catharinastraat in het centrum van Breda 

staat u oog in oog met een ongekend geva-

rieerd assortiment aan Oosterse tapijten en 

kelims. Unieke tapijten uit de oorspronglan-

den Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Azer-

bayian en Turkije. Naast dit ruime aanbod 

van traditionele en oorspronkelijke handge-

knoopte en geweven tapijten voorziet PJ van 

Aalst eveneens in de behoefte aan moderne 

tapijtknoopkunst.

De basis van het interieur
“En reken maar dat ze de boel opfl euren,” 

vervolgt Van Aalst. “Een Oosters tapijt brengt 

namelijk kleur in het interieur aan en dat is 

hoognodig. Veel interieurs vandaag de dag 

ogen nogal kleurloos waardoor ze enorm op 

elkaar gaan lijken. Een mooi tapijt geeft de ka-

mer een eigen identiteit mee. Het is dan ook 

doodzonde dat nog steeds zoveel mensen de 
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“Nog teveel mensen hebben het idee dat een Oosters tapijt slechts in een klassiek interieur op zijn 

plaats is. Niets is echter minder waar. Voor iedere stijl vindt u hier een geschikt tapijt. Ik durf zelfs 

nog een stapje verder te gaan. Elk interieur wordt mooier met een Oosters tapijt op de vloer.”

aanschaf van een tapijt als sluitpost zien. Er 

is geschilderd, het behang zit op de muren, 

de meubels staan en de gordijnen hangen en 

dan als laatste nog een mooi kleed voor op 

de grond. Veel beter zou het zijn deze volg-

orde rigoureus om te gooien. Een tapijt is 

namelijk als basis de perfecte verbindende 

factor in een interieur. Het zorgt ervoor dat 

alle losse elementen één geheel vormen.”

Ervaar met eigen ogen
“Juist omdat een tapijt allesbepalend is voor 

de sfeer in een kamer raden wij klanten altijd 

aan het tapijt een paar dagen mee op zicht te 

nemen. Ervaar met eigen ogen wat het in uw 

interieur teweeg brengt. En eerlijk is eerlijk, 

het hoeft niet altijd liefde op het eerste gezicht 

te zijn” erkent Van Aalst. “Soms moet je ook 

ergens naartoe groeien. Als het goed is wordt 

een tapijt namelijk met de dag mooier.”

Iets unieks
In een tijd waarin zoveel op elkaar lijkt en in-

terieurs zo weinig persoonlijkheid uitstralen 

haalt u met een tapijt van PJ van Aalst iets 

unieks in huis.        
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