INTERVIEW

De man achter

PJ VAN AALST
Sjoerd van Aalst (39 jaar) is de 5e generatie in het familiebedrijf,
gevestigd in het 16e-eeuwse monumentale ‘Hofhuys’. Woonstijl
bezocht deze Bredase ondernemer in zijn schitterende historische
pand aan de Catharinastraat. Hij ziet het als een grote uitdaging om
tapijten toe te passen in hedendaagse interieurs.
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Je kunt ze zelfs vanuit je luie stoel
bestellen in onze online carpet
store sjoerdvanaalst.nl

Wat vind je belangrijk in je werk?
“Uiteindelijk streven we naar tevreden klanten,” begint Sjoerd. “Welk
resultaat wordt geboekt en hoe we daar toe komen, vind ik minder relevant. Als het juiste tapijt eenmaal op de juiste plek komt te liggen, is de
klant gelukkig en dus wij ook. Een geslaagde combinatie maakt daarnaast
dan ook nog eens hele goede reclame.”
Waarom is jouw werk zo leuk?
“Je komt bij klanten om hun interieur te vervolmaken. Een mooi tapijt
geeft een ruimte een eigen identiteit en daarnaast is het de perfecte
verbindende factor in een interieur. Het zorgt er voor dat alle losse elementen één geheel vormen. Maar het allerleukste, dat zijn uiteraard de
inkoopreizen!”
Waar kom je dan zoal?
“Nou, in ieder geval niet in de meest toeristische gebieden. Denk bijvoorbeeld aan Iran en recent ben ik weer in Pakistan geweest. Dat soort reizen
blijven een belevenis, of zoals je wilt een lichte cultuurshock. Ik logeer
vaak bij de mensen thuis en zodoende bouw je aan een goede verstandhouding, dat vind ik belangrijk.“
Nog nieuwigheden ontdekt?
“Natuurlijk! Ik heb hartstikke leuke, eigentijdse Chanteh’s ingekocht.
Maar de markt is continu in beweging, trends duren veel korter dan
vroeger. We ontwikkelen zelf hele leuke 2-kleuren designs en zeker op het
gebied van moderne tapijten is er veel gaande.”
Moderne tapijten?
“We hebben uiteraard meer dan klassieke Perzen, denk aan naturel tinten
en de design tapijten van Jan Kath. Maar we verkopen ook hoogpolige tapijten en tapijten met verschillende structuren, van wol tot brandnetel en
gerecycled zijde. En natuurlijk niet te vergeten de poefjes. Je kunt ze zelfs
vanuit je luie stoel bestellen in onze online carpet store sjoerdvanaalst.nl”
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