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P O R T R E T

Naam: Jeanne van de Meulengraaf
Beroep: interieurontwerper en styliste
Leeftijd: 51 jaar
Woonplaats: Eindhoven (NL)
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Jeanne van de Meulengraaf woont samen met haar echtgenoot Suus Willemse in een Eindho-

vens herenhuis uit 1935. Het is een twee-onder-eenkapwoning die verschillende bewoners heeft 

gehad. De huidige inrichting is een mengeling van diverse stijlen: een geslaagde samenvoeging 

van modern design, vintagemeubels en hypermoderne gadgets. Een verrassend interieur voor een 

verrassende vrouw. 

Via een hal, gang en werkruimte met elementen uit de jaren dertig 
leidt Jeanne ons naar haar keuken, een belangrijke plek in het huis, 
maar niet het middelpunt. “Suus en ik benutten alle ruimtes in ons 
huis. We hebben geen speciale plek of lievelingsplek. Het ligt er 
maar net aan of we rustig willen lezen, tv willen kijken of kletsen 
met vrienden. Alle ruimtes worden optimaal benut.” De keuken is 
van het Italiaanse merk Boffi en al meer dan dertien jaar oud, wat er 
niet aan te zien is. De keukenbenodigdheden zijn nog helemaal van 
deze tijd: een koelkast van rvs, een rvs afzuigkap, de kersenhouten 
keukenfronten met een werkblad van rvs en Belgisch hardsteen en 
een apart staande keukenkast van hetzelfde merk. Heel handig zijn 
de verschillende spoelbakken in het werkblad en de messenset die 
in het werkblad is weggemoffeld. “Suus is degene die het meeste 
van de keuken gebruikmaakt”, vertelt Jeanne. “Hij kookt iedere dag 
overheerlijk.” 

Eigenwijze sfeer
Jeanne was vanaf 1990 zelfstandig etaleur, maar het accent van 
haar werkzaamheden verschoof steeds meer naar woninginrichting 

De tuigleren stoelen in de voorkamer zijn van 
de onlangs overleden Nederlandse ontwerper 
Martin Visser. De gebogen schemerlamp met 
bolle kap is vintage. Het oude Chinese vloer-
kleed is van Nichols. 

en styling. Samen met Bart Waasdorp begon ze Hal-2, een bedrijf 
in Eindhoven, dat zich toelegt op het ontwerpen en uitvoeren van 
interieurs voor zowel kantoren, winkels en bedrijven als particulieren. 
“Door intensief contact met elke klant proberen we een zogenoemd 
‘smaakprofiel’ te ontwikkelen”, zegt Jeanne. “We geven advies, 
leveren ideeën en voeren ook alles uit, inclusief het leveren van 
meubilair en de stoffering. Ons huis geeft een idee van mijn visie.” 
Het pand van Jeanne en Suus heeft een heel persoonlijke stijl. En 
dat is ook de filosofie van Jeanne en van Hal-2. “Ruimtes moeten 
niet te veel een showroomkamer worden”, vindt ze, “maar juist een 
spannende, bijna eigenwijze sfeer uitstralen.” 

Veilingen en beurzen
De inrichting van hun huis in Eindhoven verandert Jeanne redelijk 
vaak. Komt ze iets tegen dat haar en haar klanten bevalt, dan koopt 
ze het. “Ik ga altijd naar beurzen, zoals in Parijs en Milaan, maar ik 
neus ook rond op veilingen en op rommel- en antiekmarkten. Soms 
koop ik iets en probeer het thuis uit. Ons huis is een mix van veel 
stijlen. Dat vind ik het leukste om te doen.” Volgens Jeanne is een 



98  Stijlvol Wonen Stijlvol Wonen  99

interieur zeker belangrijk. Iedereen die van zijn werk komt en zijn voor-
deur opent, zou zich direct thuis moeten voelen. “Sfeer, smaak en stijl 
worden niet alleen bepaald door kostbare dingen. Een prettig interieur 
is een mix van nieuwe en persoonlijke spullen. Spullen waar bijvoor-
beeld een herinnering aan vastzit, zoals foto’s of een souvenir.”

Eclectisch
Jeanne heeft met weinig middelen een hele aparte, speelse en toch 
rustgevende woonruimte weten te maken. Een grote spiegel doet 
de woonkamer die is ingericht met vintage en modern meubilair gro-
ter lijken. Moderne kunst wordt moeiteloos gemixt met oude schil-
derijen of ebbenhouten figuurtjes uit Afrika. Suus en Jeanne hebben 
veel van de wereld gezien. Vroeger gingen ze op de bonnefooi met 
de Lonely Planet en een rugzak naar allerlei landen. Zo zijn ze in Gua-

temala geweest, in Thailand, Zimbabwe en India. Tegenwoordig reist 
Jeanne veel naar Turkije, waar Hal-2 onder meer in Gulluk in de buurt 
van Bodrum het suitehotel Med-inn heeft ingericht. Op iedere reis 
ziet Jeanne iets bijzonders. Unieke spullen die thuis een speelse, 
losse sfeer neerzetten. “Op onze reizen heb ik veel geleerd. Alleen al 
het feit hoe goed we het hier hebben.”

Vijf euro
Er staan bijzondere voorwerpen in het huis van Jeanne. Weinig 
mensen zullen een vliegend hert, een krokodillenskelet met zonne-
bril, nepkoraal, bergkristal, een haai of een verguld speelgoedpistool 
thuis hebben staan. Ze zullen net zomin de vintage meubelstukken, 
de moderne kunstvoorwerpen en gadgets zijn tegengekomen. De 
stoelen van Eames bijvoorbeeld, of een oud schilderij dat aan een 

De foto in de eetkamer is van Sander van der Veen, de staande schemerlamp ervoor is van Raak. Boven de eettafel in het midden van de kamer hangt 
een grote lamp van Moooi. De leren eetkamerstoelen zijn van Eames, de eettafel is vintage. Het kleurrijke schilderij is van Eric Valentine, de witte leren 
stoel van Meridiani (Hal-2).
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muur in de woonkamer hangt en dat Jeanne voor vijf euro op een 
veiling kocht. Ze had het schilderij niet eens goed van dichtbij gezien. 
Dat Suus, docent beeldende vorming, er nog blijer mee was dan 
Jeanne, was mooi meegenomen. 

Hip gadget
Ook voor moderne kunst is plaats in de woonkamer, zonder dat het 
vloekt met de rest van de inrichting. Tegenover het oude schilderij 
hangt een groot doek van de succesvolle Brabantse kunstschilder 
Albert Niemeijer, ingelijst in plexiglas. “Dit schilderij uit 1988 heb ik 
van mijn eerste spaargeld voor vierduizend gulden gekocht. Het is 
overal mee naartoe verhuisd. Het doek heet Badkamertaferelen. Als 
je goed kijkt, zie je een badkamerspiegel, een borstel, douchekop en 
douchemat. Niemeijer schildert nog steeds, maar maakt nu heel an-
der werk.” Ernaast staat de absolute eyecatcher van de woonkamer. 

In de tuinkamer staat een nieuwe stoel met 
lichtblauwe bekleding, gemaakt naar een vin-
tage model (Hal-2, evenals de witte staande 
schemerlamp).

Foto links: het portret van een naakte vrouw van de Poolse schilder Michal Lukasiewicz lijkt bijna een foto. Jeanne kwam het tegen op de kunstmarkt 
in Antwerpen. Onder het schilderij staat een vintage dressoirkastje met daarop nieuwe glazen vazen (Hal-2). Het bureau is van Umbra, de bureaustoel 
van BPA. Beide meubels zijn verkrijgbaar bij Hal-2.

Op een houten zuil – een stootboei uit een sluis – staat een fuchsia-
roze met groen plastic beer, een hip gadget van Bearbricks. 

Graffitikunstenaars
Speels, los, een tikje eigenwijs, dat zijn de kernwoorden die bij 
Jeanne horen. Als ze iets moois ziet, gaat ze er helemaal voor. Er 
hangt werk van Anton Heyboer, het rode doek in de voorkamer is 
van Suus. Er hangt ook werk van kunstenaars als Sander van der 
Veen en Antonio Tapiès. Het werk boven de schouw is van Bas Cris-
pijn, een Amsterdamse graffitikunstenaar. Jeanne had het kunstwerk 
gezien in een winkeletalage in Antwerpen. Het bestaat uit spuitbus-
doppen. De doppen zijn verwerkt in een kartonnen mal in de vorm 
van een spuitbus. Ook werk van Eric Valentine, een jonge Eindho-
vense graffitikunstenaar, promoot Jeanne graag. “Ik ben echt fan van 
hem. Vooral zijn kleurgebruik spreekt me aan.”
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Foto links: het Daybed in het midden van de kleedkamer is van Mies van der Rohe. Foto rechts: het behang in de slaapkamer is van Ulf Morritz, het 
beddengoed van Hal-2. Foto rechterpagina: het sanitair in de badkamer is van Villeroy en Boch.  

‘Hotelidee’ als basis 
Boven heeft Jeanne een compleet andere sfeer weten te berei-
ken. Hoe anders is de slaapkamer dan de benedenverdieping. Hier 
heerst licht en rust. Er staat een groot wit bed op een hoogpolig, 
zwart tapijt. Als blikvangers een foto van de Eindhovense fotograaf 
Sander van der Veen en in het midden een moderne badkuip op een 
podium. Het leverkleurige behang met dubbelgevouwen reliëf is van 
Ulf Moritz. Jeanne heeft het sanitaire deel van de badkamer zelf ont-
worpen. Tegenover de badkuip staat een mooie wastafel tegen een 
muur. Het decoratieve streepje in het hout onder de wastafel komt 
terug in het behang. Achter de muur worden toilet en regendouche 
van elkaar gescheiden. “Dit waren twee kamers”, vertelt Jeanne. 
“We hebben er één ruimte van gemaakt met een ‘hotelidee’ als 
basis. De douchekraan heb ik aan de linkerkant van de muur ontwor-
pen, zodat je mouw niet nat wordt. In de zijkant van de badkuip heb 

ik ledverlichting gemaakt. Zo hoef ik ’s nachts geen groot licht aan te 
doen, maar heb ik toch voldoende om te kunnen zien.” 

Een echt thuisgevoel
Jeanne houdt van jong en gek, maar ze waardeert ook oude spullen. 
“Een huis moet iets persoonlijks hebben”, zegt ze. “Nieuw is leuk, 
maar het wordt interessanter als je vernieuwende elementen mixt 
met oude. Voor een ontwerper is er niets zo gemakkelijk als een klant 
die zegt ‘doe maar deze stof’. Maar een interieur is natuurlijk meer dan 
dat. Het zegt veel over jezelf. Je huis hoeft heus geen complete ver-
bouwing te ondergaan. Ook met restyling kun je – met relatief weinig 
middelen – een echt thuisgevoel creëren. Mensen hebben soms niet 
meer in de gaten hoe mooi de locatie is waarin ze wonen. Na een ver-
bouwing of restyling is ‘t het grootste compliment als mensen tegen 
ons zeggen ‘Ik heb voor het eerst een echt thuisgevoel’.”  ◆

“De badkamer bestond uit twee kamers. We hebben er
één ruimte van gemaakt met een ‘hotelidee’ als basis”


