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WONEN

Elke vrijdag ruilt interieurdesigner 
Jeanne van de Meulengraaf haar 

huis in Eindhoven in voor haar loft 
op het Antwerpse Zuid. Vol vintage 

uit de jaren 60, nieuw design en 
vondsten uit ‘haar’ wereldstad.  

DOOR MARC HELDENS. FOTO’S: GUY OBIJN.

WAAR ALLES KLOPT
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V
ele jaren speelde het crea-
tieve en dagelijkse leven van 
Jeanne van de Meulengraaf 
zich af in Eindhoven, de de-
signstad met zijn wereldbe-
roemde Design Academy en 
zijn jaarlijkse Designweek. 
Af en toe kon het verre bui-
tenland haar verleiden om 
het gemoedelijke Brabant 

te verlaten en met haar partner, Suus Willemse, 
inspirerende reizen te maken naar Guatemala, 
Turkije, Thailand, Zimbabwe en India. Maar sinds 
kort heeft Jeanne haar hart verpand aan een ‘bui-
tenland’ dat voor haar behoorlijk dichtbij is: Ant-
werpen. Ze huurt er een loft van 120 m2 op het 
Zuid, in een oude opslagplaats voor postzendingen, 
en brengt er steevast haar weekend door, samen 
met Suus. “Ik noem Antwerpen altijd liefkozend 
mijn eigen kleine ‘wereldstad’. De creatieve kruis-
bestuiving die je hier vindt, doet me denken aan 
Milaan, maar het is en blijft Antwerpen met zijn 
typische humor, karakter en veelzijdigheid. Dat 
creatieve en non-conformistische zit Antwerpena-
ren écht in het bloed. Elke vrijdagmiddag vertrek-
ken Suus en ik richting ‘het Zuiden’. We zijn echte 
stadsmensen, dus Antwerpen is voor ons een plek 
om ons te ontspannen én op te laden, zeker profes-
sioneel. Soms kunnen we niet wachten en vertrek-
ken we al op donderdagavond. Drie kwartier later 
zitten we al in de avondzon en aan de witte wijn bij 
l’Entrepôt du Congo op de Vlaamse Kaai.” 

‘Door ze op te delen, voelt 
een ruimte vaak groter 
aan, en op die manier valt 
er ook meer te ontdekken’

WONEN

Het scheidingsmuurtje tussen ingang en zitgedeelte is bewust laag 
om het gevoel van ruimte te behouden. Jeanne maakt gebruik van 
lage tafeltjes en kasten om er haar collectie vintage keramiek uit de 
jaren 60 op te etaleren. De rieten fauteuil ‘SZ1’ van Martin Visser die ze 
tweedehands op de kop tikte, wordt nog steeds uitgebracht bij Spectrum 
(www.spectrumdesign.nl). Het bijzettafeltje is van de Nederlandse 
ontwerper Dirk Vander Kooij (www.dirkvanderkooij.nl). Groen digitaal 
kunstwerk van Andrea Bonaventura (www.arte21.it). 

LINKS: aan de ingang staat o.m. het vintage daybed ‘Cleopatra’ dat Auping in 1953 ontwikkelde en uiteindelijk een 
kwarteeuw in productie zou blijven (www.auping.be). RECHTS: deze vintage ogende tafeltjes zijn eigenlijk nieuw 
en van het Belgische merk Fer & Dubois (o.a. te koop bij Evolution, www.projectevolution.be). 

DEZE FOTO EN DIE OP VORIGE PAGINA: De eettafel met marmeren 
blad en de leren zitbank vormen het vertrekpunt van de 120 m2 

grote loft. Jeanne voegde aan het roodbruin en zwart (o.a. 
van de vloer) witte en feloranje accenten toe. Nagenoeg alle 
meubels en accessoires zijn vintage; de hedendaagse keuken 
stond er al en gaf Jeanne een laag donkergrijze verf. De metalen 
stoelen zijn geïnspireerd op de klassieke ‘Diamond Chair’ van 
Harry Bertoia (Knoll, www.knoll.com). 
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MEER INTERIEUR- EN 
DESIGNTIPS VIND JE 
ELKE WEEK OP ONZE 

FEEL.IT APP

‘Oud werd met nieuw 
gecombineerd, ruwe 
materialen met glossy 
accessoires, modern 
met traditioneel’

VERDEEL EN HEERS
Vóór ze de loft introkken, bracht Jeanne enkele  
wijzigingen aan in het grondplan van de grote 
ruimte, om er écht haar plek van te maken. “Ik had 
het gevoel dat de loft een extra ‘zonering’ kon ge-
bruiken. Het is raar, maar door ze op te delen, voelt 
een ruimte vaak groter aan en op die manier valt er 
ook meer te ontdekken. Zo heb ik bij de entree een 
halfhoge wand laten plaatsen, waardoor je niet 
meteen ‘met de deur in huis valt’. Die verdeling in 
kleinere ruimten maakt het ook makkelijker om 
de zitplaats en het eet- en slaapgedeelte een eigen 
sfeer te geven. Geen enkele zone ligt vast, maar 
ik heb de meubels wel zo geplaatst dat er mooie 
zichtlijnen in de ruimte ontstaan, van de keuken 
richting eetgedeelte en vanaf de leren zitbank naar 
de groene binnenplaats. De sofa en de ronde eet-
tafel met het marmeren blad zijn eigenlijk de twee 
startpunten van ons interieur geworden. Aan dat 
bruin, roest en zwart van die twee meubels heb ik 
later witte en feloranje elementen toegevoegd. Al-
les wat je hier ziet, heb ik de laatste zeven jaar ge-
kocht. Ik hou ervan oud met nieuw te combineren, 
ruwe materialen met glossy accessoires, traditio-
neel met modern. Ik ga veel naar interieurbeurzen, 
zoals die van Parijs en Milaan, maar ik neus ook 
rond op veilingen, rommel- en antiekmarkten en 
in vintage galeries. Ik val vooral op vintage uit de 
jaren 60, de mooie Deense ontwerpen - soms grote 
namen, maar vaak ook anonieme stukken.”

IN 3 WEKEN INGERICHT
Jeannes grote talent ligt in het combineren: de 
grote witte eettafel met de vintage kunstleren 
fauteuils, de houten bijzettafeltjes van het Belgi-
sche Fer & Dubois bij de hippe leren bank, een 
zwart krukje van de Nederlandse ontwerper Dirk 
Vander Kooij bij een oude relaxstoel van Gispen. 
“Juist dat contrast maakt het zo fijn om hier te 
wonen. En vaak loop je gewoon tegen dingen aan, 
zoals dat rode graffitiwerk van Samuel Mark, een 
straatartiest die we in New York ontmoetten. Alles 
bij elkaar was de loft in 2 à 3 weken aangekleed  
en ingericht. Al is de inrichting natuurlijk nooit 
écht af, ik hou van afwisselen en zet hier vaak 
meubels die ik voor mijn interieuropdrachten 
gebruik. Ik voel me thuis in die mix van vintage, 
nieuwe en persoonlijke spullen. Dingen waar een 
herinnering aan vastzit. Ik heb het gevoel dat alles 
klopt in mijn loft.” 
WWW.JM-STYLE.COM

HIERBOVEN: de slaapkamer is door een eenvoudig wit gordijn 
gescheiden van de rest van de loft. Aan het hoofdeinde, een 
werk van Suus Willemse, Jeannes partner. Op de voorgrond,  
een Scandinavische vintage stoel. 
ONDER: ook Jeannes garderobe gaat schuil achter het witte 
gordijn. Net zoals haar collectie vintage keramiek (rechts) 
krijgen ook haar mooiste kledingstukken een prominente  
plaats in de loft.  

De Winckelmans-tegeltjes van 5 x 5 cm die bad 
met tablet verbinden, zorgen voor eenheid in 
de badkamer (via www.inter-ceram.be). Op de 
wasbekkens rust een tweedehands spiegel die 
bevriend kunstenaar Erik Valentine personaliseerde. 
De houten kruk is vintage. 
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