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“Met pensioen gaan?
Dat zal mij wellicht

niet overkomen”
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Een kennismaking met toparchitect Vittorio Simoni kan je nog het best omschrijven als een onder-
dompeling in een andere wereld. Zijn wereld. Want zodra je zijn kantoor binnen stapt, neemt hij 
je, enthousiast vertellend en talloze foto’s – van nagelknippers tot kapelletjes - tonend, mee in zijn 
hoofd, zijn werk, zijn leven, ja zelfs in zijn muziekkamer. Herinneringen, projecten, ervaringen pas-
seren de revue, gedragen door zijn wat hese stem. “Ik ben een vrije vogel,” aldus Vittorio Simoni. 
“Dankzij mijn echtgenote en trouwe team, kan ik zorgeloos mijn ding doen.” En het heeft niet zo 
heel veel gescheeld of  dat ‘ding’ was niet architectuur geworden, maar wel muziek. Tijdens de 
fotoshoot in de muziekkamer van de architect, word ik zelfs even uitgenodigd om plaats te nemen 

achter de piano. Iets waar ik toch maar wijselijk voor pas.

VITTORIO SIMONI, SIMONI ARCHITECTEN

“Hoe ik werk, vloeit voort
uit mijn levenshouding”
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M.M.: Hoe bent u tot uw studie-
keuze gekomen?
“Na afl oop van mijn middelbare school, 
droomde ik ervan om voor een archi-
tect te werken als bouwkundig tekenaar. 
Om mijn kennis nog verder te verrijken, 
besloot ik interieurarchitectuur te stude-
ren in Hasselt. Met beide diploma’s zou 
ik vast snel aan werk geraken. Muziek, 
en meer bepaald slagwerk, is die andere 
grote liefde in mijn leven. Dus toen ik 
tijdens mijn studies de kans kreeg om 
even als beroepsmuzikant aan de slag te 
gaan, wilde ik daar graag van proeven. 
Ik speelde in hotels in Griekenland en 
Tunesië, en keerde na een klein jaartje 
terug naar België. Mijn diploma interieur-
architectuur behaalde ik in 1978, en na 
mijn verplichte legerdienst ben ik in 1980 
als zelfstandig interieurarchitect gestart. 
In de jaren daarna groeide ons kantoor 
al snel uit tot een team van een tiental 
mensen. Groter heb ik het nooit gewild.”

M.M.: Jaren later hebt u tevens 
uw diploma als architect behaald. 
Vond u dat belangrijk? 
“Dat is eerder toevallig zo gelopen. Van 
in het begin was ik al bezig met architec-
turale ingrepen in de ruimte. Ons team 
heeft ook steeds één of  meerdere archi-
tecten geteld. Jaren geleden, na afl oop 
van een lezing in Maastricht, reageerde 
de directeur van de architectuuroplei-
ding verbaasd toen ik zei dat ik geen ar-
chitect was. Waarop hij voorstelde om 
mij te laten aansluiten bij de laatstejaars-
studenten. Daar kon ik toch geen neen 
op zeggen (lacht)? Dus in 2001 schreef  ik 
me in en begon ik na te denken over mijn 
eindwerk. Ik had al zo’n 20 jaar ervaring. 
Als ik die nu eens onder de loep zou ne-
men en zou uitwerken? Al snel ontdekte 
ik een rode draad doorheen heel mijn 

werk, en kwam ik tot de situatietheorie: 
de situatie, voorzien of  onvoorzien, is 
drager van de oplossing. Om maar een 
voorbeeld te geven: toen we startten 
met de verbouwing van het Antwerpse 
jeugdtheater, botsten we op asbest. Dat 
hadden we niet voorzien en betekende 
dus een meerkost voor de opdrachtge-
ver. Maar eens alle asbestdelen verwij-
derd waren, kwamen er zulke mooie 
betonnen structuren tevoorschijn dat we 
besloten deze te behouden. Het initieel 
voorziene plafond werd geschrapt, tege-
lijkertijd een fi nanciële meevaller, en van-
uit die nieuwe situatie zijn we terug aan 
de slag gegaan. Belangrijk is dat die the-
orie los staat van ieder budget en iedere 
stijl. Of  ik nu een hotel in Tirol ontwerp, 
een lodge in Indonesië uitteken, of  aan 
de slag ben op Fifth Avenue in New York. 
Als je voortgaat op de situatie, kom je tot 
een verhaal dat klopt.”
“Uiteindelijk behaalde ik dat diploma 
pas in 2007. Onze oudste zoon Rafaël is 
overleden in 2003. Die thesis, dat diplo-
ma, mijn werk,… het verbleekte allemaal 
bij wat we doormaakten. De volgende 
jaren betaalde ik trouw jaarlijks mijn in-
schrijvingsgeld aan de universiteit, maar 
daar hield het op. Uiteindelijk heb ik mijn 
scriptie in 2007 toch afgerond.”
“De dood van je kind is iets dat je je hele 
leven meedraagt, maar samen met mijn 
echtgenote en onze andere twee zonen, 
Marco en Matteo, zijn we nooit bij de 
pakken blijven zitten. Weet je, je beseft 
pas wat het betekent om gelukkig te zijn, 
als je ook de schaduwzijde van het leven 
hebt meegemaakt. Ieder heeft zijn manier 
om met zo’n zwaar verlies om te gaan. 
Zo putte ik troost uit het ontwerpen van 
zijn doodskist. Ik ben ze zelf  gaan afhalen 
in het atelier van de schrijnwerker, heb ze 
naar de begrafenisondernemer gebracht. 

En zijn grafsteen heb ik zo opgevat dat 
je er een klein steentje van kan meene-
men. Dat vind ik een mooie gedachte, 
dat vrienden en familieleden zo een her-
innering aan Rafaël hebben. Zelf  draag ik 
mijn steentje altijd bij me.”

Het moet kloppen 
M.M.: U geeft al jarenlang les. Wat 
probeert u uw studenten mee te 
geven? 
“Ik geef  bijzonder graag les, net omdat 
ik mijn theorie, mijn visie op architectuur 
wil doorgeven. Ik probeer mijn studen-
ten vooral te behoeden voor het maken 
van fouten. Of  ze nu een loft tekenen, 
of  een kerk moeten verbouwen. Lelijk of  
mooi, daar gaat het niet om, wél of  het 
verhaal klopt. Ooit zetelde ik in de jury 
van een andere universiteit en stelde een 
studente een project voor waarbij de 
stoelen aan tafel waren vervangen door 
rolstoelen. Hoewel ik die keuze niet be-
greep, zou ik daar geen punten voor af-
trekken. Tot uit de rest van de plannen 
bleek dat het hele pand niet toeganke-
lijk zou zijn voor rolstoelen, enzovoort. 
Dan stopt het voor mij, want het verhaal 
klopt niet. En daar moet je je studenten 
voor behoeden.” 

M.M.: Uw kantoor en woning 
liggen op hetzelfde adres. Is het 
niet moeilijk om de knop om te 
draaien?
“Ik vrees dat er geen knop is. Loslaten, 
daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Het 
ligt niet in mijn aard. Ik ben wie ik ben, 
erg leergierig, altijd aan het rondkijken, 
aan het interpreteren,… Ga ik op reis, 
kom ik soms met duizenden foto’s thuis. 
Vraag me niet waarom (lacht). Kijk bij-
voorbeeld eens naar deze schaduw van 
een palmboom. Waar  ik hem getrokken 

COVERSTORY

“Matteo heeft een appartement gekocht in Antwerpen, 
en kan moeilijk wachten tot ik klaar ben met de plannen 

voor zijn verbouwing. Dan laat ik mijn secretaresse, 
om hem wat te jennen, een formeel mailtje doen, dat 

hij over een tweetal maanden een afspraak krijgt.”
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heb, weet ik niet, maar het besef  op 
de evenaar te zijn door het zien van de 
schaduw door de loodrechte stand van 
de zon op die palmboom doet me dit 
beeld vastleggen. Zo zie ik altijd wel iets. 
Een kapelletje, een nagelknipper met op-
vangbakje, een klontje suiker met een 
inkeping om het makkelijk te kunnen 
breken… Het boeit me allemaal mate-
loos! Als ik met mijn echtgenote op reis 
ga, laat ik haar voor we de hotelkamer 
binnengaan, altijd even op de gang wach-
ten. Terwijl zij buiten wacht, fotografeer 
ik de hele hotelkamer. Zie je het voor je 
(lacht)? Zulke foto’s bewaar ik in een ar-
chief  om ze weer boven te halen tijdens 
de begeleiding van de masterstudenten 
interieur.”

M.M.: Zelf heeft u ook al diverse 
gerenommeerde hotelprojecten 
achter uw naam staan…
“De uitdaging om bij een hotel alles te la-
ten kloppen, is nog groter dan bij andere 

projecten. Je moet met zoveel factoren 
aan de slag: logistiek, emotie, organisa-
tie,… alles moet kloppen. Heel boeiend 
om over al die aspecten na te denken 
en er een oplossing uit te destilleren. 
Hoewel ik vaak in het buitenland aan 
de slag ben, is het recente hotelproject 
Terhills, dat ondergebracht werd in het 
voormalige hoofdgebouw van de mijn, 
voor mij toch bijzonder. Ik ben afkomstig 
van Eisden, en mijn ouders verkochten 
vroeger ijs voor dat gebouw, zoals je kan 
zien op deze foto. Het voelde dus aan als 
een terugkeer naar mijn bakermat.”

Matteo achter de piano
M.M.: Hoe belangrijk is muziek 
vandaag nog in uw leven? 
“Als ik je vertel dat ik voor mijn 60ste 
verjaardag een honderdtal muzikanten 
heb uitgenodigd, dan weet je het wel 
zeker (lacht)? Mijn hele leven lang heb ik 
met allerlei muzikanten de meest uiteen-
lopende genres gespeeld. In de weken 

voor het feest, heb ik een twaalftal groe-
pen samengesteld met wie ik telkens een 
paar nummers repeteerde. Die avond 
heb ik de hele tijd achter mijn drumstel 
zitten genieten. Muziek zorgt voor balans 
in mijn leven. Mijn vader en grootvader, 
alle twee speelden ze muziek, en dat is 
niet anders bij mij of  onze zonen. Marco 
speelt bij de groep The Prospects, en 
Matteo heeft ons een tijd geleden ver-
baasd toen hij in een Tunesisch hotel 
plots achter de piano kroop en begon te 
spelen! Ik had geen idee dat hij dat kon!

M.M.: Sinds enkele jaren bent u 
niet langer de bekendste Simoni in 
uw gezin. Matteo heeft een stevig 
inhaalmanoeuvre gemaakt. Hoe 
volgt u zijn carrière?
“Met heel veel interesse. Ik ben fi er op 
onze beide jongens, ze zijn alle twee erg 
zelfstandig. Het is heel fi jn om te zien hoe 
ze hun weg in het leven vinden. Matteo 
droomde er als kind al van om acteur 
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“Muziek zorgt voor balans in mijn leven. Mijn vader en grootvader, alle twee 
speelden ze muziek, en dat is niet anders bij mij of onze zonen.”
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te worden. Hoe vaak heeft hij niet het 
programma ‘In de Gloria’ nagespeeld? 
Elk woord kende hij. Ik vind hem authen-
tiek in wat hij doet. Neem nu zijn rol van 
Smos in Safety First. Je zal hem niet kun-
nen strikken deze volledig uit te melken. 
Dient hij al ergens een ‘acte de présence’ 
te geven, zal hij dit steevast als Matteo 
doen. Ik vind dat sterk. En de Vlaamse 
Televisiester voor beste acteur die deze 
rol hem opleverde, staat mooi op mijn 
bureau. Op mijn bureau ja, ik ben ze vo-
rig jaar moeten gaan afhalen omdat hij 
niet kon (lacht). Die van dit jaar nam hij 
zelf  in ontvangst.”
“We overleggen niet over alles hoor, 
soms word ik door mijn werk opgeslorpt 
en verneem ik de laatste nieuwtjes via 
mijn echtgenote. Hoewel ik hem nu wel 
wat vaker hoor. Hij heeft een nieuw ap-
partement gekocht, in hartje Antwerpen, 
en kan moeilijk wachten tot ik klaar ben 
met de plannen voor zijn verbouwing. 
Dan laat ik mijn secretaresse, om hem 
een beetje te jennen, een formeel mailtje 
doen, met de boodschap dat hij is opge-
nomen in ons klantenbestand en over 

een tweetal maanden een afspraak krijgt. 
Meteen telefoon natuurlijk (lacht).”

M.M.: Voelt u zich eigenlijk Belg, 
Vlaming, Limburger of Italiaan?
“Niets van dat alles eigenlijk, telt dat als 
antwoord? Ik heb al heel veel gereisd, 
maar kom altijd heel graag terug naar 
ons land. We hebben het hier zo goed, 
zonder dat we dat altijd beseffen. En 
mijn voeling met Italië loopt vooral via 
mijn werk en de vaak toonaangevende 
Italiaanse producten. Toen ik in 1980 
voor de allereerste keer naar de ver-
maarde meubelbeurs van Milaan trok, 
ging er een compleet nieuwe wereld 
voor me open. De ontwerpen van Carlo 
Scarpa, die vormgeving, en detaillering, 
dat sloot zo aan bij waar ik naartoe wilde. 
Enige tijd later leerde ik zijn zoon Tobia 
Scarpa, architect, interieurarchitect en 
meubelontwerper, kennen tijdens een 
etentje in België. Het klikte, ik trok mijn 
stoute schoenen aan en vroeg of  hij er 
iets voor voelde om eens samen te wer-
ken? Dat hebben we sindsdien meer-
maals gedaan, maar ons allereerste pro-
ject was de Soeverein in Lommel.”
“Ik word snel verliefd op plaatsen waar 
ik aan de slag ben. Zo hebben mijn echt-
genote en ik na een project in Spanje 
vrij impulsief  iets gekocht en verbouwd. 
Toen het klaar was, beseften we meteen: 
wat gaan we hiermee doen? Voor een 
weekendje kan je hier niet naartoe ko-
men, daarvoor is het te ver, en als vrien-
den of  familie een vlucht moeten betalen 
om ons te komen opzoeken… Een week 
later hebben we het al verkocht. Onlangs 
hebben we in een Frans dorpje wel een 
oud gemeentehuis gekocht en verbouwd. 
In mei gaan we er een eerste keer naar-
toe. Die afstand is beter te overbruggen. 
Matteo trekt soms met zijn crew naar het 

buitenland om te brainstormen, nu kun-
nen ze misschien wel eens naar daar? Dat 
daar projecten, ideeën ontstaan, zou ik 
een heel fi jne gedachte vinden.”

Niet met pensioen
M.M.: Wat voor manager bent u?
“Geen zakelijke, denk ik. Ik ben een vrije 
vogel: mijn echtgenote, die ook interieur-
architecte is, neemt de hele administratie 
voor haar rekening. De helft van wat we 
bereikt hebben, is trouwens beslist te 
danken aan haar. En mijn secretaresse 
neemt me al 25 jaar dingen uit handen. 
Ik kan me volledig focussen op het cre-
atieve aspect. Maar uiteraard weet ik 
dat een gebogen lijn duurder is dan een 
rechte lijn. Ik zie mezelf  niet als een tra-
ditionele manager. Hoe ik werk, vloeit 
eerder voort uit mijn levenshouding, niet 
uit een zakelijke visie. Enthousiasme, eer-
lijkheid en humor, brengen je overal. En 
net zoals Oscar Niemeyer, die zijn leven 
lang heeft gewerkt, zie ik mezelf  niet met 
pensioen gaan. Stoppen, dat kan ik niet. 
Maar of  ik er, net zoals hij, 105 zal wor-
den… (lacht).”

Hilde Neven

(Foto’s: Koen Bauters)
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“De dood van je kind draag je je hele leven mee, maar 
samen met mijn vrouw en onze andere twee zonen, 
Marco en Matteo, zijn we nooit bij de pakken blijven 
zitten. Je beseft pas wat het betekent gelukkig te zijn, als 
je ook de schaduwzijde van het leven hebt meegemaakt.”


