HUIZE
DE DRIE
REETJES
In de tuin van het
buitenhuis van LINDA.
wonen-hoofdredacteur
Iebele van der Meulen
en zijn partners wemelt
het van de reeën.

Iebele van der
Meulen (48) voor het
Friese buitenhuis
dat hij bewoont met
Joop (58, rechts) en
Rik (39, links).
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De drie banken van Ligne Roset – “Rik zit altijd op de
middelste” – domineren de woonkamer. De kussens
en zwarte tafel zijn van Studio Erik Gutter, de vaas van
Guax, gekocht bij Pompon in Amsterdam. De groene
ronde tafel van Dennis Marquart for OX Denmarq en
de lamp van Serge Mouille werden ook gekocht bij
Studio Erik Gutter. De houten vierkante tafel is van
Ming Stylemeister. Het Beni Ouarain-kleed vonden ze
bij Paul Lelieveld. De schapenvacht en koeienhuid zijn
lokale souvenirs van Van Buren in Bolsward.
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De theewagen is van Ikea en de vaasjes
zijn vintage. Schilderijen van links naar
rechts en van boven naar beneden: Ed
Dukkers, Willem van Althuis – “Hij was
stratenmaker, samen met de broer van
mijn grootmoeder. Zij aten tussen de
middag vaak hun broodje bij mijn beppe
thuis”, John Derian, Sjoerd de Vries,
Tom Brown, Ed Dukkers en Jan Snijder.
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De lamp is van Galotti & Radice,
gekocht bij Studio Erik Gutter,
net als de Tan Belted Mirror van
Jacques Adnet en de kussens.
De stoel is van ontwerper San
Ming, ofwel Ming Stylemeister.
Het vachtje komt van de lokale
winkel Van Buren in Bolsward.

HERMÈS-ORANJE
‘Van oranje kleding moet ik niks hebben,
in huis is het mijn lievelingskleur’
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ROMMEL

‘Ik kan een stoel met een
hoopje kleren erop koesteren’
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De oranje Cone Chair van
Verner Panton scoorde
Iebele voor een prikkie bij een
sale van Vitra. “We moesten
ervoor in de rij staan.”
Het ornament op de open
haard is een ontwerp van Ming
Stylemeister. De bank op de
achtergrond is een echte Ikea.
De bijzettafel is van S+
Systemmöbel en lamp Beat
van Tom Dixon kochten de
heren bij Studio Erik Gutter.
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Achter de vintage
eettafel van studio1900
uit Groningen hangt het
favoriete schilderij van
Iebele, gemaakt door
Boele Bregman. De
stoelen zijn van Ming
Stylemeister. De vaas
komt van The Frozen
Fountain, de lamp van
Ikea en de oranje kandelaar van MaisonNL.

‘WE
KOPEN
regelmatig vintage, maar

nooit geamputeerde kopjes’
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LINKSONDER De vaas is van
het Belgische keramieklabel
Domani. Gekocht via Studio
Erik Gutter, net als de schaal.
RECHTSONDER Een mix van
oude glazen, Iittala, Jars, Le
Creuset, Ming Stylemeister
en servies van plaatselijke
pottenbakker Kye Ierdewurk.
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‘INzienDE
TUIN
we heel vaak reeën, paarden
en hazen – onze Big Three’
l
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Het bed van Mérens in
Katwijk ligt zo lekker dat ze
’m zowel in Amsterdam als
Friesland hebben staan. Op
het bed een witte sprei van
Zara Home en een zwartwitte van Burel bij Studio
Erik Gutter. Het gordijn met
bosprint is gemaakt uit een
lang bewaard stuk stof van
Marimekko. De vaas werd
gevonden bij Van Dijk & Ko,
de stoelen zijn van Fermob
en de kan is van Stelton.
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Plafondspotjes van Ikea en spiegellampjes van Bruno de Vries Verlichting. RECHTSBOVEN De gastenbadkamer met geverfde tegels “om de
kosten te drukken”. De lampjes zijn
van Ikea, de spiegel van Thomas
Eurlings en de wasmand van Zara
Home. RECHTSONDER Vintage
zwarte tafel via Living Once en een
stabile
van Ming Stylemeister.
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De tafeltjes zijn van
Ikea en het kunstwerk links in de
kamer van Anton
Voorzanger. De
mobile is van
Ming Stylemeister.
“De kussens zijn
souvenirs van
buitenlandreisjes.”

ECLECTISCH
‘Zo’n vaag woord dat veel te
vaak wordt gebruikt’
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‘HET
GELD
WAS
OP
dus de lelijke tegels werden
DE DRIE REETJES “In de tuin wemelt het van de reeën en we zijn

gek op het schilderij achter de eethoek, van Boele Bregman, een

met z’n drieën, dus vrienden bedachten een passende naam voor ons

kunstenaar uit Heerenveen met wiens kleindochter ik in de feestcom-

buitenhuis: De drie reetjes. Ze hebben er zelfs zo’n oubollig bord van

missie van school zat. Het hangt hier sowieso vol met Friese kunst.”

gemaakt.”

OUDE ROMMEL “Onze vriendin José zei het met een vies gezicht:

VAN ALLES WAT “Eclectisch is zo’n vaag woord dat veel te vaak

‘Iedereen zet z’n tweede huis altijd vol met oude rommel en kopjes

wordt gebruikt, maar hoe je onze stijl dan wel moet omschrijven?

zonder oren.’ Inmiddels vindt ze het hier fantastisch. We kopen regel-

Het is vooral een beetje van alles wat. Ons appartement aan de

matig vintage in de buurt, bij Flinkefarm in Hemelum en Van Buren

gracht in Amsterdam is chiquer. Met gordijnen van zijde en een Frank

in Bolsward. Maar nooit geamputeerde kopjes.”

Lloyd Wright-tafel. In Friesland hebben we een knalgele vloer in de

LIEVELINGSKLEUR “Van oranje kleding moet ik niks hebben,

bijkeuken en de Togo-banken geven het geheel een retrotintje.”

maar in huis is het mijn lievelingskleur. De Hermès-oranje deur was

BEST DECADENT “Joop en Rik rijden op donderdagmiddag naar

uiteraard mijn idee en de oranje stoel hebben Joop en ik ooit voor een

Friesland, ik kom vrijdagavond. Zij hebben dan de boodschappen

prikje gescoord bij Vitra, door op een zaterdagochtend heel vroeg in

gedaan en alles aan kant gebracht – al is er ook elke week een werkster

de rij te gaan staan toen hun sale begon.”

die de boel schoonmaakt. Best decadent, maar omdat we er maar

TIMMERMAN “Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben het

twee dagen zijn, wil ik het liefst zo weinig mogelijk doen.”

handigst van de drie. Mijn vader is ingenieur, mijn opa was aannemer;

KRINGLOOP “Toen we het huis net hadden gekocht, nodigden we

als kind wilde ik timmerman worden. Dat werd de modeacademie,

vrienden en familie uit voor een borrel. Die zag je kijken: waar zijn

maar toch: ik draai mijn hand niet om voor een klus. Joop kookt

jullie in gódsnaam aan begonnen? Het had bruine balken, een licht-

meestal, al bak ik de biefstukken en gaat Rik over de friet. Rik is

blauw tapijt, drie kleuren plavuizen en de badkamer was blauw met

de opruimer. Ik kan een stoel met een hoopje kleren erop nog wel

geel. Ik zei nog: ‘We gaan alleen wat verven, en halen onze spullen

koesteren, van Joop en Rik zul je nooit kleding zien rondslingeren.”

bij de kringloop.’ Dat is niet helemaal gelukt.”

TWEE DOUCHES “Toen we eenmaal aan de gastenbadkamer toe

IN HET MIDDEN “Rik slaapt tussen Joop en mij in, net als in

kwamen, was het geld op. Dus hebben we de lelijke tegels gewoon

Amsterdam. Hij kwam erbij toen wij al acht jaar samen waren, dus

overgeschilderd met donkere verf. Beneden hebben we twee douches

mocht-ie in het midden. Op de Togo-sofa’s zit hij ook in het midden,

naast elkaar; dat ziet er leuker uit dan het is. We gebruiken ze nooit

bedenk ik nu. Ons bed is twee meter tien breed en hetzelfde als we

tegelijkertijd, omdat er dan te weinig water uit komt.”

in Amsterdam hebben. Het ligt zo lekker dat we er nog precies zo

WIE WAT BEWAART “Toen ik nog als stylist werkte, kocht ik voor

een wilden.”

een Elegance-shoot een stuk stof met bospatroon van Marimekko. Ik

DOORPAKKEN “Ik vind het leuk als een interieur niet te erg klopt.

heb het altijd bewaard en nu is het ons slaapkamergordijn geworden.

Joop vindt het vooral belangrijk dat iets lekker praktisch is en Rik

Omdat we half in het bos wonen, past het hier. In de tuin zien we

is de doorpakker. Ik kan gerust maanden denken: goh, daar zou

regelmatig reeën, paarden en hazen. We noemen ze onze Big Three.”

eigenlijk nog een gordijn moeten komen. Met dank aan Rik hangt

DRIE AUTO’S “Joop en Rik zouden hier best permanent kunnen

zoiets er een week later ook echt.”

wonen, ik niet. Ik vind de stilte heerlijk, maar heb de energie van de

DIERBAAR “In Amsterdam kwam Rik erbij toen alles al af was, net

stad ook nodig. We rijden met drie auto’s naar Oudemirdum; we komen

zoals ik acht jaar eerder bij Joop ben ingetrokken. Dan is het moei-

allemaal ergens anders vandaan en moeten op maandag alle drie

lijker naar je hand zetten. Dit huis is echt van ons drieën. Ik ben ook

weer ergens anders naartoe. Dan klinkt het al minder gek, toch?” P

TEKST ANTOINNETTE SCHEULDERMAN FOTOGRAFIE MARK SEELEN PRODUCTIE MARC HELDENS

overgeschilderd met donkere verf’
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