
THUISKOM
Demeest inspirerende interieurs zijn
vaakdie vanbewonersdie volledighun
eigenkoers varen.Laatdatmaar aan
dezedrie ondernemers over.
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Maierhoudt van
witte, open ruimtes,
maarhijwil niet dat
voorbijgangersnaar
binnengluren.
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O
mbij dewoning van
NielsMaier te komen,
volgt ude stroomdeftige
damesmetpapieren
tasjes aanhunarmen.
Hijwoontnamelijk
indeStokstraat.Het
Stokstraatkwartier is

eenbuurtje vanonskent ons, be-
roemdomdechiquewinkels. Zoals
Natan,waar koninginMáxima
graagmagshoppenendatMaier
heeft ingericht. EnAIM,dewinkel
van zijn vrouw,AiméeMaier, dat
zichnaasthunwoonhuisbevindt.
‘Eerstwasdewinkelhier, opde
beganegrond vanonshuis’, vertelt
Maier. ‘Zelf hield ikkantooropde
verdiepingerboven.Hetpand tot
woonhuis transformerenwasnog
best eenpuzzel.’Wieweleens inhet

Links: de
BikiniChair
metbruin
zadelleer is een
pronkstuk;
rechts: de
keuken, opde
eerste etage.

NielsMaier
woontmet vrouw
enkind in een
vierlaags rijks-
monument in
Maastricht.De
basis iswit ende
spotlights zijn
gericht opdemet
zorggekozen
meubelstukken.

NIELSMAIER
INTERIEURONTWERPER

Neutralewandenvestigendeaandacht opdemeubels.

Stokstraatkwartier geweest is,weet
datdit stukjeMaastricht vol staat
metdeprachtigsteherenhuizenuit
de zeventiendeenachttiendeeeuw.
Rond1900 veranderdehet in een
ruige arbeiderswijk,maardoor een
grootscheepse renovatiewerdhet
weer een stadsdeelmet allure.
Hethuis vandeMaiers is sinds-

dien rijksmonument, zoals veel
panden indestraat.Twintig jaarge-
ledenheeft architectArnoMeijshet
gerenoveerdendehele structuur
vanhet interieuropengewerkt.Het
stelheefthet vanonder totboven
wit gemaakt:wittewanden,witte
plafonds,wittegietvloeren.Maier:
‘Ik vindhetfijnalshethuis een
blankcanvas is.Hetgeeftmehetge-
voelnogallekantenuit tekunnen.
Enwitkan indeavond,bij de juiste
belichting,heelwarmwerken.’
Dekeukenbevindt zichopde ver-

diepingbovendewoonkamer. Een
onconventionelekeuze,waarhij als
interieurarchitect natuurlijk goed
overheeft nagedacht. ‘Als je inde
Stokstraatwoont, lopener tijdens

deopeningstijden vandewinkels
continumensen langs jehuis.
Dusheb ikmeafgevraagd: als ik
inmijnonderbroekeenkopkoffie
wil drinken, endatwil ik,waardoe
ikdatdan?Doordewoonkamer
opdebel-etage teplaatsen,waar
jeniet zomakkelijknaarbinnen
kijkt, hebbenweopdedrukke
momenten tochgenoegprivacy.’
Zelf kunnenze elkaar inhuis altijd
zienofhoren,want er zijnmaar
vier deuren: een voordeur, een
keukendeur, een toiletdeur eneen
deur voorde slaapkamer vanhun
vierjarige zoontje,Romijn. ‘Som-
migemensen verklarenons voor
gek,maarwij vindenhetfijndat
alles licht enopen is.’
Doordeneutralewandengaat

deaandachtuitnaardemeubels.
Iconischestukkenuitde jarenvijftig
staannaasthedendaagsdesignen
ontwerpenvaneigenhand, zoalsde
koperensalontafel. ‘Ikgeloofniet zo
inpronkstukken;het isdesomder
delendieertoedoet.Als ik toch iets
moetnoemenishetdevintageBi-
kiniChairmetbruinzadelleer, van
RayenCharlesEames:een iconisch
ontwerpuitde jarenvijftigennog
inoriginelestaatook.Zulkestuk-
kenbemachtigen ismijnhobby.
Destoel vandeZwitsersearchitect
Pierre Jeanneret isookeenvanmijn
favorieten.DesofavanLivingDivani
isdanweerheelhedendaags,defijn-
stesofadieer is: strak,nonchalant
enongelofelijkcomfortabel.’
Dekeuken, inhethart vanhet

huis,ontwierpMaierzelf.Toen
hetmarmerdathij ingedachten
hadniet leverbaarbleek,kooshij
voor iets radicaalanders:matzwart
FenixNTM. ‘Ikbenzóblijmetde
keuken. ’sOchtendsdrink ikermijn
ristretto,kijknaarbuiten,enben
daneenheel gelukkigmens.’

‘Ik vindhetfijnals
mijnhuis eenblank
canvas is; dankan ik
nogalle kantenuit’

‘Ik geloofniet zo in
pronkstukken,het is de som
derdelendie ertoedoet.’

➳KIJK VERDER BIJ ROY RIETSTAP
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W
aar je ookkijkt,
overal zijnboeken
en tijdschriften.
Verrewegde
meeste gaanover
mode, kunst,
fotografieen
interieurs. Som-

mige stapelsdoendienst als bijzet-
tafel of sokkel,waarRoyRietstap
objectenopuitstalt. Een steen,
een schelp, eengedroogde roos, of
gewoonwéér eenartistiekboek.
Hij neemteen lijvig exemplaar van
modefotograafAdamKatz Sinding
op schoot enbegint tebladeren
doorbeelden van jongemodellen
en scènes achterde schermenvan
modeshows. ‘Kijk,wat een intense
blik’, zegthij, terwijl hij bij een van
depagina’s blijft hangen.Mendo
benaderdeKatz Sinding zelfmet
het voorstel eenboek temakenvan
zijnwerk. ‘Ikhebgraagboekenen
tijdschriftenommeheen, omdat
ik eenenormedranghebopde
hoogte teblijven vanwat er speelt,
maar ik geniet er ook vandat ze er
gewoonzijn. Ikbennuverliefdop
dit boek, omdathetnetnieuw is.
Doordathethier openligt pak je
het gemakkelijk evenop,waardoor
hetnogmeer eengebruiksobject
wordt. Bladeren, ruiken, kijken.’
Veelmeubels staan er niet. Een

zitbankmet bijpassende voeten-
bank vanMinotti en een paar
designlampenuit de jaren zestig
vormendeharde kern, samenmet
een boekenkast vanwengéhout.
Eénwand is bekleedmet het leer
dat je ook in deMendo-boeken-
winkel ziet. ‘Inmijn huis kom je
alleennatuurlijkematerialen en
kleuren tegen.Het is vrij evenwich-
tig, op het saaie af. Zo ben ik zelf
ook. Ik zouhier en daar kunnen
uitspattenmet kleur,maar houme
toch liever in.’
Uitspatten: dat laatRietstapaan

Rietstaphad twee
wensen voordebad-
kamer: bewegings-
ruimte enuitzicht.

In zijn fraaie
appartement
inhet centrum
vanAmsterdam
omringtRoy
Rietstap,mede-
oprichter van
boekenwinkel en
uitgeverijMendo,
zichmet kijkvoer.

ROYRIETSTAP
UITGEVER

Links: bank vanMinotti; boven: dekeuken.

kunstenaarsenfotografenover,die
hijde ruimtegeeft inzijnhuis.De
MarioTestinoaandemuur isal-
lesbehalvesaai.Opdezwart-witfoto
iseenglamourfeestaandegangmet
mooiemensen,dieniet indegaten
lijkentehebbendatereennaakte
jongemantentoneleverschijnt.
Rietstap: ‘Ikvinddateenenormcre-
atieve foto. Je vraagt jeaf: isditnou
geënsceneerd?Twijfeloproepenis
ietswaar ikmezelf inherken.’Dat
zegtRietstapvakeralshijdoorzijn
huis looptenkunstwerkenaanwijst.
Bij eenkinderlijkprentje vaneen
figuurmeteenafwachtendeblik:
‘Eenbeetjeeen loner,die toekijkten
hetallemaalmaareenbeetje laat
gebeuren,netals ik’.Tweeschilde-
rijenvanJezusmetals titelTheright
andthewrongJesus. ‘Welke isnude
goede? Jijmaghetzeggen. Ikvoel
meverwantmetbeiden.’Zelfs twee
girafjesdoenhemaanzichzelfden-
ken: ‘Datslanke.’Debananenlamp
vanStudio Jobkreeghij cadeau.
‘Ineerste instantie vond ikhetwat
kitsch,maar juistomdat ikhetniet

meteenkonplaatsenvind ikhetbij
nader inzienerggoed.’
Eenzwarte trap leidtnaarde

slaapkamer.Ookdaarstapels
boeken.ErwinOlaf,BruceWeberen
Valentino liggenophetnachtkastje.
MaardeplekwaarRietstapdemees-
teboekenverslindt isdebadkamer.
Dieneemtnogalwat ruimte in,
maarwordtdanookveelgebruikt.
‘Toen ikhierkwamwonenhad ik
tweewensenvoormijnbadkamer:
ikwildemeergoedkunnenbewe-
genen ikwildeeruitzichthebben.
Dat isgelukt.Vanuitdedouchekijk
ikoverheelPrinseneiland, ikhebde
lucht,bomenenstadsgeluiden.Als
ikdedeurenopenzet zit ikeigenlijk
buiten inbad.Goedboekerbij en
meerheb iknietnodig.’

‘Mijn interieur is vrij
evenwichtig, ophet
saaie af. Zoben ik
zelf namelijk ook’

‘Ikhebgraagboekenen
tijdschriftenommeheen
engeniet ervandat ze er zijn:
bladeren, ruiken, kijken.’

➳KIJK VERDER BIJ RENÉ VAN GEER
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A
anhethuiswas veertig
jaarniks gedaan toen
René vanGeer en zijn
vrouwenzakenpartner,
Marianne vanSasse van
Ysselt, er in1989gingen
kijken. ‘Hetwasprecies
watwij zochten.De

marmerenhaarden, de sierrandjes
aanhetplafond, de schuifdeuren,
het glas-in-lood: alleswasbewaard
gebleven’, zegtVanGeer. En vooral
washet lekker groot,methoge
plafonds, royale raampartijen en
kamerswaar je kunt rondrennen,
want: ‘Inkleine ruimteskan ik
niet creatief zijn.’ Endatwasnou
juist debedoeling.Deeerste jaren
hieldenVanGeer enVanSasse van
Ysselt namelijk studio aanhuis,
inwatnudeeetkamer is. Al snel
groeiden ze eruitmethunbedrijf,
waarportemonneemerkSecriduit
zouontstaan. ‘Deeerste twintig
jaarwarenwezódrukmethet
opbouwenvandeeigen zaakdatwe
weinig tijdhaddenomaan interi-
eur tebesteden.Wekochten veel
tweedehands; onze ruige eettafel
is een relikwieuit dieperiode. Pas
de laatste tijd, sindshet zogoed
gaatmetonsbedrijf, zijnweaan
hetbedenkenwatwenoueigenlijk
mooi vinden.De veloursbanken,
bijvoorbeeld, hebbenwenogmaar
twee jaar.’
Hethuis is een tussenstation:

meubelsdie ze voor kantoorkopen
worden thuisuitgeprobeerd, zoals
deoorstoel vanVitra, indewoon-
kamer. VanGeer isniet bangom
dingen te verplaatsenalsdatbeter
voelt. Zelfs dekunstmag rouleren.
‘Het leven isdynamischenonshuis
ook.Marianneen ik zijn spiritu-
elemensenenwezijnons er zeer
vanbewustdat alleswatmaterie
is eenenergieheeft. Ikheb feng
shui gestudeerd enhebmet een
wichelroededeblokkades inhet

‘Ikhebmet een
wichelroedede
blokkades inhet
huis getraceerd’

Eenbontoud
vloerkleedwaarop
deglazenbijzettafels
extra goeduitkomen.

René vanGeer
ismedeoprichter
endirecteur van
portemonnee
merkSecrid.
Hijwoont in
Rijswijk, in een
groot huiswaar
goede energie
en creativiteit de
ruimtehebben
om te stromen.

RENÉVANGEER
DIRECTEUR

‘Het leven isdynamischen
dus is onshuisdat ook.’

Grafisch schilderij vande
stadNewYork.
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huis getraceerd, zodatwedaarbij
de inrichting rekeningmeekonden
houden.Wehoren vanbezoek vaak
dat onshuis zoprettig aanvoelt.Dat
vind ikbelangrijkerdandat alles
esthetischklopt.’
Opde vloer ligt eenhonderd jaar

oudRoemeenskleed. ‘Eigenlijk
heel tuttig’, vindtVanGeer,maar zo
komendeglazenbijzettafels vande
jongedesigner SebastianHerkner
goed tothun recht. Voor een schil-
derij vanNewYork staat eenantiek
Mariabeelduit eenoudekerk in
Luik: dekleurenpassenbij elkaar,
maarqua stijl vloekthet.Hetzelfde
geldt voorhetmoderne schilderij
vanEvadeVisser, dat tussen twee
portrettenuit de zeventiendeeeuw
hangt. ‘Ikhoudervanalshet in een
interieurhier endaarbotst’, zegt
VanGeer. ‘Wezettendaaromsoms
bewust tegenpolenbij elkaar, die
indenieuwecontextnogmooier
worden.’

Er is ookNederlandsontwerp te
vinden: eenkastje vanPastoe en
eettafelstoelen vanFrisoKramer.
Echteklassiekers. ‘Weomringen
onsgraagmetNederlandse
ontwerpiconen.Omdatwemet
Secridookeen iconischmerkwil-
lenwordenenomdathetme inspi-
reert hoediedesigners ietshebben
weten temakenwat tijdloos is en
dusnog steeds actueel.’ VanGeers
favorieteplek inhuisheeftmet
designweinig temaken. ‘Toen
onzekinderen jongerwaren (ze zijn
nu24, 23 en21en twee staanop
hetpuntuit te vliegen, red.) zetten
we inde serre twee tweepersoons
boxspringsneer,waarop zekonden
hangenenkletsen.Toenwezeop
eenbepaaldmomentweghaalden,
werdenzedoor iedereengemist,
niet inde laatsteplaats doormij-
zelf.Dushebbenweze teruggezet.
Het is eenheerlijkplekje ominde
zondekrant te lezen.’o

‘Ikhoudervanalshet
hier endaarbotst, dus
zettenwe somsbewust
tegenpolenbij elkaar’

Twintig jaar langhadhet
echtpaar geen tijd voor
het interieur, nukrijgt het
langzaammaar zeker vorm.

Hethuis is een tussenstation,waar
meubels voorhet kantoorworden
uitgeprobeerd.
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