THUISKOM EN
De meest inspirerende interieurs zijn
vaak die van bewoners die volledig hun
eigen koers varen. Laat dat maar aan
deze drie ondernemers over.

bon
vivant
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Maier houdt van
witte, open ruimtes,
maar hij wil niet dat
voorbijgangers naar
binnen gluren.

NIELS MAIER
INTERIEURONTWERPER

Niels Maier
woont met vrouw
en kind in een
vierlaags rijksmonument in
Maastricht. De
basis is wit en de
spotlights zijn
gericht op de met
zorg gekozen
meubelstukken.

O

m bij de woning van
Niels Maier te komen,
volgt u de stroom deftige
dames met papieren
tasjes aan hun armen.
Hij woont namelijk
in de Stokstraat. Het
Stokstraatkwartier is
een buurtje van ons kent ons, beroemd om de chique winkels. Zoals
Natan, waar koningin Máxima
graag mag shoppen en dat Maier
heeft ingericht. En AIM, de winkel
van zijn vrouw, Aimée Maier, dat
zich naast hun woonhuis bevindt.
‘Eerst was de winkel hier, op de
begane grond van ons huis’, vertelt
Maier. ‘Zelf hield ik kantoor op de
verdieping erboven. Het pand tot
woonhuis transformeren was nog
best een puzzel.’ Wie weleens in het

Links: de
Bikini Chair
met bruin
zadelleer is een
pronkstuk;
rechts: de
keuken, op de
eerste etage.

pagina 70, 07-04-2018 © Het Financieele Dagblad

‘Ik geloof niet zo in
pronkstukken, het is de som
der delen die ertoe doet.’

Neutrale wanden vestigen de aandacht op de meubels.

Stokstraatkwartier geweest is, weet
dat dit stukje Maastricht vol staat
met de prachtigste herenhuizen uit
de zeventiende en achttiende eeuw.
Rond 1900 veranderde het in een
ruige arbeiderswijk, maar door een
grootscheepse renovatie werd het
weer een stadsdeel met allure.
Het huis van de Maiers is sindsdien rijksmonument, zoals veel
panden in de straat. Twintig jaar geleden heeft architect Arno Meijs het
gerenoveerd en de hele structuur
van het interieur opengewerkt. Het
stel heeft het van onder tot boven
wit gemaakt: witte wanden, witte
plafonds, witte gietvloeren. Maier:
‘Ik vind het ﬁjn als het huis een
blank canvas is. Het geeft me het gevoel nog alle kanten uit te kunnen.
En wit kan in de avond, bij de juiste
belichting, heel warm werken.’
De keuken bevindt zich op de verdieping boven de woonkamer. Een
onconventionele keuze, waar hij als
interieurarchitect natuurlijk goed
over heeft nagedacht. ‘Als je in de
Stokstraat woont, lopen er tijdens

de openingstijden van de winkels
continu mensen langs je huis.
Dus heb ik me afgevraagd: als ik
in mijn onderbroek een kop kofﬁe
wil drinken, en dat wil ik, waar doe
ik dat dan? Door de woonkamer
op de bel-etage te plaatsen, waar
je niet zo makkelijk naar binnen
kijkt, hebben we op de drukke
momenten toch genoeg privacy.’
Zelf kunnen ze elkaar in huis altijd
zien of horen, want er zijn maar
vier deuren: een voordeur, een
keukendeur, een toiletdeur en een
deur voor de slaapkamer van hun
vierjarige zoontje, Romijn. ‘Sommige mensen verklaren ons voor
gek, maar wij vinden het ﬁjn dat
alles licht en open is.’
Door de neutrale wanden gaat

‘Ik vind het ﬁjn als
mijn huis een blank
canvas is; dan kan ik
nog alle kanten uit’

KIJK VERDER BIJ ROY RIETSTAP

➳

de aandacht uit naar de meubels.
Iconische stukken uit de jaren vijftig
staan naast hedendaags design en
ontwerpen van eigen hand, zoals de
koperen salontafel. ‘Ik geloof niet zo
in pronkstukken; het is de som der
delen die ertoe doet. Als ik toch iets
moet noemen is het de vintage Bikini Chair met bruin zadelleer, van
Ray en Charles Eames: een iconisch
ontwerp uit de jaren vijftig en nog
in originele staat ook. Zulke stukken bemachtigen is mijn hobby.
De stoel van de Zwitserse architect
Pierre Jeanneret is ook een van mijn
favorieten. De sofa van Living Divani
is dan weer heel hedendaags, de ﬁjnste sofa die er is: strak, nonchalant
en ongelofelijk comfortabel.’
De keuken, in het hart van het
huis, ontwierp Maier zelf. Toen
het marmer dat hij in gedachten
had niet leverbaar bleek, koos hij
voor iets radicaal anders: matzwart
Fenix NTM. ‘Ik ben zó blij met de
keuken. ’s Ochtends drink ik er mijn
ristretto, kijk naar buiten, en ben
dan een heel gelukkig mens.’

ROY RIETSTAP
UITGEVER

In zijn fraaie
appartement
in het centrum
van Amsterdam
omringt Roy
Rietstap, medeoprichter van
boekenwinkel en
uitgeverij Mendo,
zich met kijkvoer.

Rietstap had twee
wensen voor de badkamer: bewegingsruimte en uitzicht.

W

aar je ook kijkt,
overal zijn boeken
en tijdschriften.
Verreweg de
meeste gaan over
mode, kunst,
fotograﬁe en
interieurs. Sommige stapels doen dienst als bijzettafel of sokkel, waar Roy Rietstap
objecten op uitstalt. Een steen,
een schelp, een gedroogde roos, of
gewoon wéér een artistiek boek.
Hij neemt een lijvig exemplaar van
modefotograaf Adam Katz Sinding
op schoot en begint te bladeren
door beelden van jonge modellen
en scènes achter de schermen van
modeshows. ‘Kijk, wat een intense
blik’, zegt hij, terwijl hij bij een van
de pagina’s blijft hangen. Mendo
benaderde Katz Sinding zelf met
het voorstel een boek te maken van
zijn werk. ‘Ik heb graag boeken en
tijdschriften om me heen, omdat
ik een enorme drang heb op de
hoogte te blijven van wat er speelt,
maar ik geniet er ook van dat ze er
gewoon zijn. Ik ben nu verliefd op
dit boek, omdat het net nieuw is.
Doordat het hier openligt pak je
het gemakkelijk even op, waardoor
het nog meer een gebruiksobject
wordt. Bladeren, ruiken, kijken.’
Veel meubels staan er niet. Een
zitbank met bijpassende voetenbank van Minotti en een paar
designlampen uit de jaren zestig
vormen de harde kern, samen met
een boekenkast van wengéhout.
Eén wand is bekleed met het leer
dat je ook in de Mendo-boekenwinkel ziet. ‘In mijn huis kom je
alleen natuurlijke materialen en
kleuren tegen. Het is vrij evenwichtig, op het saaie af. Zo ben ik zelf
ook. Ik zou hier en daar kunnen
uitspatten met kleur, maar hou me
toch liever in.’
Uitspatten: dat laat Rietstap aan
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Links: bank van Minotti; boven: de keuken.

kunstenaars en fotografen over, die
hij de ruimte geeft in zijn huis. De
Mario Testino aan de muur is allesbehalve saai. Op de zwart-witfoto
is een glamourfeest aan de gang met
mooie mensen, die niet in de gaten
lijken te hebben dat er een naakte
jongeman ten tonele verschijnt.
Rietstap: ‘Ik vind dat een enorm creatieve foto. Je vraagt je af: is dit nou
geënsceneerd? Twijfel oproepen is
iets waar ik mezelf in herken.’ Dat
zegt Rietstap vaker als hij door zijn
huis loopt en kunstwerken aanwijst.
Bij een kinderlijk prentje van een
ﬁguur met een afwachtende blik:
‘Een beetje een loner, die toekijkt en
het allemaal maar een beetje laat
gebeuren, net als ik’. Twee schilderijen van Jezus met als titel The right
and the wrong Jesus. ‘Welke is nu de
goede? Jij mag het zeggen. Ik voel
me verwant met beiden.’ Zelfs twee
girafjes doen hem aan zichzelf denken: ‘Dat slanke.’ De bananenlamp
van Studio Job kreeg hij cadeau.
‘In eerste instantie vond ik het wat
kitsch, maar juist omdat ik het niet

meteen kon plaatsen vind ik het bij
nader inzien erg goed.’
Een zwarte trap leidt naar de
slaapkamer. Ook daar stapels
boeken. Erwin Olaf, Bruce Weber en
Valentino liggen op het nachtkastje.
Maar de plek waar Rietstap de meeste boeken verslindt is de badkamer.
Die neemt nogal wat ruimte in,
maar wordt dan ook veel gebruikt.
‘Toen ik hier kwam wonen had ik
twee wensen voor mijn badkamer:
ik wilde me er goed kunnen bewegen en ik wilde er uitzicht hebben.
Dat is gelukt. Vanuit de douche kijk
ik over heel Prinseneiland, ik heb de
lucht, bomen en stadsgeluiden. Als
ik de deuren openzet zit ik eigenlijk
buiten in bad. Goed boek erbij en
meer heb ik niet nodig.’

‘Mijn interieur is vrij
evenwichtig, op het
saaie af. Zo ben ik
zelf namelijk ook’

‘Ik heb graag boeken en
tijdschriften om me heen
en geniet ervan dat ze er zijn:
bladeren, ruiken, kijken.’

KIJK VERDER BIJ RENÉ VAN GEER
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RENÉ VAN GEER
DIRECTEUR

A
Een bont oud
vloerkleed waarop
de glazen bijzettafels
extra goed uitkomen.

‘Het leven is dynamisch en
dus is ons huis dat ook.’

Graﬁsch schilderij van de
stad New York.
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an het huis was veertig
jaar niks gedaan toen
René van Geer en zijn
vrouw en zakenpartner,
Marianne van Sasse van
Ysselt, er in 1989 gingen
kijken. ‘Het was precies
wat wij zochten. De
marmeren haarden, de sierrandjes
aan het plafond, de schuifdeuren,
het glas-in-lood: alles was bewaard
gebleven’, zegt Van Geer. En vooral
was het lekker groot, met hoge
plafonds, royale raampartijen en
kamers waar je kunt rondrennen,
want: ‘In kleine ruimtes kan ik
niet creatief zijn.’ En dat was nou
juist de bedoeling. De eerste jaren
hielden Van Geer en Van Sasse van
Ysselt namelijk studio aan huis,
in wat nu de eetkamer is. Al snel
groeiden ze eruit met hun bedrijf,
waar portemonneemerk Secrid uit
zou ontstaan. ‘De eerste twintig
jaar waren we zó druk met het
opbouwen van de eigen zaak dat we
weinig tijd hadden om aan interieur te besteden. We kochten veel
tweedehands; onze ruige eettafel
is een relikwie uit die periode. Pas
de laatste tijd, sinds het zo goed
gaat met ons bedrijf, zijn we aan
het bedenken wat we nou eigenlijk
mooi vinden. De velours banken,
bijvoorbeeld, hebben we nog maar
twee jaar.’
Het huis is een tussenstation:
meubels die ze voor kantoor kopen
worden thuis uitgeprobeerd, zoals
de oorstoel van Vitra, in de woonkamer. Van Geer is niet bang om
dingen te verplaatsen als dat beter
voelt. Zelfs de kunst mag rouleren.
‘Het leven is dynamisch en ons huis
ook. Marianne en ik zijn spirituele mensen en we zijn ons er zeer
van bewust dat alles wat materie
is een energie heeft. Ik heb feng
shui gestudeerd en heb met een
wichelroede de blokkades in het

René van Geer
is medeoprichter
en directeur van
portemonnee
merk Secrid.
Hij woont in
Rijswijk, in een
groot huis waar
goede energie
en creativiteit de
ruimte hebben
om te stromen.

‘Ik heb met een
wichelroede de
blokkades in het
huis getraceerd’

huis getraceerd, zodat we daar bij
de inrichting rekening mee konden
houden. We horen van bezoek vaak
dat ons huis zo prettig aanvoelt. Dat
vind ik belangrijker dan dat alles
esthetisch klopt.’
Op de vloer ligt een honderd jaar
oud Roemeens kleed. ‘Eigenlijk
heel tuttig’, vindt Van Geer, maar zo
komen de glazen bijzettafels van de
jonge designer Sebastian Herkner
goed tot hun recht. Voor een schilderij van New York staat een antiek
Mariabeeld uit een oude kerk in
Luik: de kleuren passen bij elkaar,
maar qua stijl vloekt het. Hetzelfde
geldt voor het moderne schilderij
van Eva de Visser, dat tussen twee
portretten uit de zeventiende eeuw
hangt. ‘Ik houd ervan als het in een
interieur hier en daar botst’, zegt
Van Geer. ‘We zetten daarom soms
bewust tegenpolen bij elkaar, die
in de nieuwe context nog mooier
worden.’

Er is ook Nederlands ontwerp te
vinden: een kastje van Pastoe en
eettafelstoelen van Friso Kramer.
Echte klassiekers. ‘We omringen
ons graag met Nederlandse
ontwerpiconen. Omdat we met
Secrid ook een iconisch merk willen worden en omdat het me inspireert hoe die designers iets hebben
weten te maken wat tijdloos is en
dus nog steeds actueel.’ Van Geers
favoriete plek in huis heeft met
design weinig te maken. ‘Toen
onze kinderen jonger waren (ze zijn
nu 24, 23 en 21 en twee staan op
het punt uit te vliegen, red.) zetten
we in de serre twee tweepersoons
boxsprings neer, waarop ze konden
hangen en kletsen. Toen we ze op
een bepaald moment weghaalden,
werden ze door iedereen gemist,
niet in de laatste plaats door mijzelf. Dus hebben we ze teruggezet.
Het is een heerlijk plekje om in de
zon de krant te lezen.’ o
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Twintig jaar lang had het
echtpaar geen tijd voor
het interieur, nu krijgt het
langzaam maar zeker vorm.

Het huis is een tussenstation, waar
meubels voor het kantoor worden
uitgeprobeerd.

‘Ik houd ervan als het
hier en daar botst, dus
zetten we soms bewust
tegenpolen bij elkaar’

