Drie
hoog in de
wolken

Aan de Amsterdamse grachten, op een steenworp van
de befaamde Westertoren, ligt het appartement
van hoofd- en beeldredacteur Iebele van der Meulen
en zijn twee mannen. Een verhaal over lef, dekbedden
en een huishouden van drie. Iebele: ‘Er is een
natuurlijke balans.’ — interview sarah meuleman, fotografie
paul bellaart, productie valerie van der werff

Links Joop, rechts Iebele, voor
Rik. Tafel Noguchi van Bebop.
Linkerpagina
Oranje borduurwerk van Dirk
Jensma, spiegelvaas Kate Hume,
staande lamp Heijden Hume,
glazen tafel Erik Gutter, object
en kandelaar Ming Stylemeister.
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Object Ming Stylemeister,
bloem Marcel van der Vlugt,
groot zwart-witportret
Blommers/Schumm,
object Ming Stylemeister,
zwart-witfoto Erwin
Olaf, bloem Cornelie
Tollens, bollenobject Ming
Stylemeister, bloemenfoto’s
Miep Jukkema, tafel Frank
Lloyd Wright, gele vaas
Pompon Bloemen.
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Schilderij André de
Jong, stoel en kruk
Ming Stylemeister en
vloerkleed Erik Gutter.

Drie mannen, één bed, twee meter
tien breed, één eenpersoonsdekbed,
één tweepersoonsdekbed. Hebben
we dat vast helder
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Vintage dienblad gekregen
van fotograaf Carmen
Kemmink uit Kaapstad.

‘De inrichting?
Joop vindt zo’n
beetje alles
goed, voor mij
is de knipoog
belangrijk
en Rik is
meer van de
complete sets’

leinkunstenaar Wim Sonneveld zong het ooit zo mooi in
zijn ode aan de Amsterdamse grachten: ‘Alleen de bomen,
dromen, hoog boven ’t verkeer. En over ’t water, gaat er, een
bootje, net als weleer …’ Binnenstappen in het huis van Iebele
van der Meulen (48) is een beetje teruggaan in de tijd. Het
driehoog gelegen appartement, op steenworp afstand van
de Westertoren, biedt zicht op de gracht, waar de bootjes
traag varen en mensen keuvelend langs het water
wandelen. ‘Het is heerlijk rustig hierboven,’ zegt Iebele. ‘Je hebt niet alleen
het uitzicht over de daken en het licht is prachtig, maar je kunt je heel
makkelijk afsluiten van de drukte op straat.’
We zijn in de eetkamer, tevens Iebeles werkkamer en zijn favoriete ruimte
in huis. Het is er opvallend netjes, opgeruimd – alleen de stapels en stapels
magazines vallen uit de toon. Overal staan overhellende tijdschriftentorens:
op de lange houten tafel, een stoel, de visgraatvloer voor het raam. Niet
verwonderlijk, een man als Iebele ademt tijdschriften. Hij begon ooit als stylist
maar ontpopte zich als chef beeld bij Linda en is inmiddels ook hoofdredacteur
van de Linda-specials L’Homo en Linda Wonen. In de verte heeft hij wel iets
van die beroemde Sonneveld, met zijn felblauwe, sprekende ogen. Hij draagt
een shirt met Bretonse strepen en een losse jeans met nonchalant omgeslagen
broekspijpen. Op blote voeten loopt hij ontspannen door het huis dat hij deelt
met twee mannen, die hij graag ‘mijn’ mannen noemt.

De hamvraag

Sinds 2005 woont Iebele in het grachtenpand samen met Joop (58) en zes
jaar geleden kwam Rik (39) erbij. Drie mannen, en zoals hij vertelt: drie
Watermannen. ‘Ik weet niet of het iets betekent, dat sterrenbeeld,’ zegt
hij, ‘maar we zijn alle drie binnen twee weken jarig.’ Zo’n aparte vorm van
samenleven roept bij heel wat mensen de nodige vragen op. Of eigenlijk:
vraag. Want Iebele wordt vooral gepolst over één ding: het gezamenlijke
bed. Hij lacht: ‘Ja, daar is iedereen nieuwsgierig naar. Onlangs heb ik in mijn
editorial maar geschreven hoe het zit, dan hoef ik op die vraag tenminste nooit
meer te antwoorden.’ Voor de belangstellende lezer: drie mannen, één bed,
twee meter tien breed, één eenpersoonsdekbed, één tweepersoonsdekbed.
Hebben we dat vast helder.
Voor mij draait de hamvraag namelijk niet om het bed, maar iets wat me
veel ingewikkelder lijkt: hoe richt je een huis in met z’n drieën? Ik vind het
al een uitdaging om samen met mijn ene partner meubels uit te zoeken.
Ontelbare categorieën kunnen rekenen op een ben-je-besodemieterdblik met het onvermijdelijk daaropvolgende veto. Hip rotan? Nee. Stijlvol
vergrijsd lila? Nooit. Wat is het geheim van de drie Watermannen? Iebele:
‘We vullen elkaar goed aan, denk ik. Joop vindt zo’n beetje alles goed,
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Bank Weatherend,
gestoffeerd in Hermès
kleuren: oranje met
bruine bies. Zwembroek
Ron Dorff.
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Stabile Ming Stylemeister,
huisparfum Cyre Trydon,
insect Ming Stylemeister,
leren presse-papier Hermès,
kaars Tom Dixon.
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‘Imperfectie is belangrijk:
als iets té erg klopt,
ga je eraan voorbij’
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A
‘ ls ik bij ons
buitenhuis
in Friesland
wandel, kom
ik alleen maar
koeien tegen.
Leuk voor
even, maar na
een tijd ga ik de
mensen missen’

Grote vaas Kate Hume,
foto aan de muur Golden
Boy van Ernst Coppejans,
tekening daaronder Bas
Kosters, het grote doek: Boele
Bregman, vaas Pompon.
Iebele draagt een kaftan
afkomstig van de Britse
Maagdeneilanden.

zolang het maar enigszins praktisch blijft. De inrichting laat
hij vooral over aan Rik en mij. Ik hou van sprekende kleuren en
onverwachte dingen. Voor mij is de knipoog belangrijk, het moet
ergens wringen. Rik is meer van de complete sets, voor hem moet
alles kloppen. Samen vinden we altijd een tussenweg.’
Aan de straatzijde telt het appartement maar liefst zes ramen;
het bestaat uit twee grachtenpanden die zijn samengevoegd.
‘Zeven jaar geleden is het huis grondig verbouwd.’ Iebele wijst
naar de scheidingswand tussen de eet- en woonkamer: ‘Dit vond
ik voor de verbouwing een heel stomme muur, dus hebben we
er een boekenkast van gemaakt. Voor mij voelt het als pure luxe
om onder je boeken door te kunnen lopen.’ Die boeken zijn hem
dan ook dierbaar: alles van Cabinet of Natural Curiosities tot het
verzamelde werk van Ralph Lauren en David LaChapelle.
Fotograaf Bruce Weber heeft zelfs een eigen plankje. Iebele:
‘Ik ben gek op zijn werk. Webers foto’s hebben een bewonderenswaardige natuurlijke schoonheid.’ Terwijl er aan die
beelden toch heel wat planning en styling voorafgaat? ‘Ja,
dat klopt. Het is de kunst om een beeld, hoe bedacht ook, zo
natuurlijk mogelijk te laten lijken. Dat kan Weber als geen ander.
Hij brengt behoorlijk wat tijd met zijn modellen door. Misschien
maakt dat een verschil.’ Is het jaloersmakend, zo rustig als
Weber aan zijn beelden kan werken? Iebele knikt: ‘Zeker. In
de tijdschriftenwereld moet een fotoserie relatief snel worden
gerealiseerd. Maar voor elke covershoot van L’Homo reizen we
met het hele team naar Curaçao en daar nemen we alle tijd. We
zijn er zeker niet alleen aan het fotograferen!’

Ieder een eigen plek

Uit de kast haalt Iebele een vierkant werk van een van zijn geliefde
kunstenaars, een oranje borduurwerk van de Fries Dirk Jensma.
Iebele: ‘Ik bewonder Dirk vooral om zijn gevoel voor kleur, het
is verrassend en vol lef.’ Bij de open haard staat een opvallende
oranje stoel, gekregen van een bevriende fotograaf. ‘Net als
vroeger, in mijn ouderlijk huis in Friesland, staat hier één oranje
stoel. Oranje is mijn favoriete kleur en dat heeft helemaal niets
met voetbal of met het koningshuis te maken. De kleur spreekt
me aan: hij is vrolijk en warm.’ Zoals hijzelf? Hij glimlacht,
aarzelt even, en zegt dan: ‘Ja, ik denk het eigenlijk wel.’
Warm voelt het appartement zeker. Ondanks de lichte, neutrale
tinten op de muren, stralen de kamers gezelligheid uit: op de
tafels en dressoirs staan zorgvuldig uitgezochte vaasjes en kleine
beelden, op elke bank ligt wel een kleedje – of een joekel van
een gehaakte kreeft, maar dat is dan weer die knipoog – en in de
koudere seizoenen brandt het haardvuur elke avond. ‘Meestal
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Boeken zijn hem dierbaar:
alles van Cabinet of Natural
Curiosities tot het verzamelde
werk van David LaChapelle.
Fotograaf Bruce Weber heeft
zelfs een eigen plankje

Foto Marc de Groot,
houten schaaltjes Hermès,
bolletjesobject San Ming, grote
vaas Kate Hume, schilderij
Willem van Althuis, kleine
vaas Los Enamorados,
object Ming Stylemeister,
foto Scheltens/Abbenes en
tekening van Arie Vervelde.
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Broek, shirt, beide
Hansen Garments.
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Oranje borduurwerk:
Dirk Jensma, tafeltje Charles
en Ray Eames, spiegelvaas
Kate Hume, kleed Los
Enamorados. Het oranje
waterpistool is een give-away
van Linda Magazine.

In de Watermannenkeuken, tussen
het aanrecht met de porseleinen
kaketoe en de ketjap op het kookeiland,
past Douwe Bob perfect
brengen we hier met z’n drieën de avond door,’ vertelt Iebele in een hoek met
sofa’s en fauteuils. ‘We hebben ieder een eigen plek: Joop zit altijd in deze
stoel, ik lig languit op mijn zij.’ Met een handpalm gebaart hij langs de rug
van een donkergrijze bank. ‘En Rik ligt bij me, knus tegen me aan.’
Bijna elke dag wordt er samen gegeten, aan de tafel in de eetkamer, of in
de keuken die strak is ingericht met grijze kasten en veel roestvrij staal.
Opvallend is de enorme zwart-witfoto van Douwe Bob, die naakt op zijn
buik over een paard hangt. Echt zeker weten dat het de zanger is, kun je
niet, want alleen zijn billen en witte cowboylaarzen zijn te zien. Het is een
foto uit een recente shoot voor L’Homo; een fantastisch beeld dat tóch niet
de cover werd. Iebele: ‘Nee, een cover moet je aankijken. Je moet een gezicht
zien, het moet je grijpen.’ Maar hier in de Watermannenkeuken, tussen het
aanrecht met de porseleinen kaketoe en de ketjap op het kookeiland, past
Douwe Bob perfect.

Heel wat controverse

Lef is een begrip dat opvallend vaak terugkeert in het gesprek. Iebele: ‘Als
beeldmaker moet je voortdurend grenzen opzoeken. In onze brainstorms
gaan we er zelfs vet overheen.’ In het verleden zorgden de covers van L’Homo
voor heel wat controverse. De foto van een intens zoenende Tim Hofman en
Jan Versteegh werd wereldwijd op social media becommentarieerd. Wanneer
weet je als hoofdredacteur: dit wordt het coverbeeld? Iebele: ‘Er moet altijd
iets wringen om een foto boeiend te maken. Het moet nét even anders. Bij
een sterk beeld denk je niet alleen: wat ongelooflijk mooi. Je denkt: hé,
daar gebeurt iets. Zoals dit.’ Hij pakt een oranje waterpistool van een stapel
fotoboeken. ‘Zoiets verwacht je niet op deze plek en juist daarom is het leuk.
Imperfectie is belangrijk: als iets té erg klopt, ga je eraan voorbij.’
We lopen naar de hoogste etage van het appartement. Vanaf het
dakterras heb je een schitterend uitzicht tot aan het Paleis op de Dam en de
parmantige vlaggetjes van de Bijenkorf. De achterzijde van het terras wordt
in beslag genomen door een maanvormige bank die, naar Iebeles ontwerp, is
geïnspireerd op de beroemde Hermès-doos, met Hermès-oranje kussens en
uiteraard een donkerbruine bies.
Iebele groeide op in Friesland en had al op jonge leeftijd een bijzonder
gevoel voor stijl: ‘Op de middelbare school had ik de meest minimalistische
slaapkamer ever. Er stond niets in, de muren waren wit, het bed was een witte
bak met een wit dekbed en één spierwit Pastoe-kastje ernaast. Iedereen keek
zijn ogen uit. De vloer was kobaltblauw.’ Na bijna dertig jaar in Amsterdam is
hij verknocht aan de stad: ‘Ik zou niet meer zonder kunnen. Vijf jaar geleden
hebben we in Friesland een buitenhuis gekocht, op het platteland. Als ik
daar anderhalf uur wandel, kom ik alleen maar koeien tegen. Leuk voor
108 — vogue living

vogue living — 109

Iebele: T-shirt Acne
Studios en broek RRL,
Tenue de Nîmes.
Joop: polo Ralph Lauren
en broek RRL, Tenue de
Nîmes, horloge Rolex.
Rik: overhemd en
broek Oger, horloge Rolex.

‘Jaloezie speelt
geen rol hier.
Het maakt mij
gelukkig als ik
Joop en Rik zie
knuffelen’

‘Vlak voor het slapengaan,
met z’n drieën in bed: dat
is voor mij het hoogtepunt
van de dag’
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make-up kimm bakkers voor kevin murphy en ellis faas cosmetics
Fotografie-assistent: Adrian Doza, productie: Sanne Zwaan / Spark Productions, stylingassistent: Inge de Ridder, Sarah Cheikh, haar: Rebecca Alexander / seemanagement, make-up: Lisa-Raquel
Baines / See Management, met dank aan: Weekday, Diane von Furstenberg via Stylebop, American Vintage, Dolce & Gabbana via Stylebop.com, Tigha, Avelon, Chloé via Mytheresa en Wouters & Hendrix

Vloerkleed Gideon Hatch, staande
lamp Heiden Hume, stoeltje Paul
Lelieveld, grote vaas Kate Hume,
oranje vaasjes Royal Leerdam en
hart van Ming Stylemeister. Iebeles
instagramaccount: iebeleinthehouse.

‘Oranje is
mijn favoriete
kleur en
dat heeft
helemaal
niets met
voetbal of het
koningshuis
te maken’

even, maar na een tijd ga ik de mensen missen. Niet alleen mijn vrienden,
ook de onbekende mensen hier op straat. In Amsterdam is altijd reuring,
alles is binnen handbereik: film, musea, cultuur. Heerlijk! Niet dat ik elke
avond naar de film wil, het gaat om de mogelijkheid, dat het altijd kán.’

Op hakken voor Viktor & Rolf

In een kleine ruimte met dakkapel bevindt zich de kleedkamer slash
sportkamer, zoals Iebele hem omschrijft, waaraan hij enigszins beschroomd
toevoegt: ‘Klinkt best decadent, hè?’ Voor het dakraam staat een crosstrainerwith-a-view, er hangen ringen, op de grond ligt een fitnessmatje. Onder het
bescheiden kledingrek staat een tas van Louis Vuitton en een paar torenhoge
zwarte pumps. ‘Die kocht ik voor een feest van Viktor & Rolf, iedereen
moest op hakken. Eerst had ik ze een maat te klein gekocht, maar deze
zitten perfect.’ Hij glijdt zijn blote voeten in de pumps om het te bewijzen
en loopt verrassend soepel op de hakken rond. ‘Ik vind het mooi, zoals je je
lichaam op hakken houdt.’ Hij toont een foto waarop Dirk en hij op hakken
poseren, met een dandy-eske nonchalance – knap en elegant.
Via de badkamer met twee wastafels – ‘Rik gaat over beide tafels’ –
belanden we uiteindelijk in de slaapkamer. Een bescheiden, lichte kamer,
met openslaande deuren naar een tweede dakterras. Het veelbesproken bed
had ik me stiekem groter voorgesteld. Het is onopgemaakt en het matras
verraadt subtiel dat er doorgaans drie mensen slapen. Iebele: ‘We hebben
ieder een vaste plek: Joop rechts, ik links bij het raam en Rik ligt in het
midden. Vlak voor het slapengaan, met z’n drieën samen in bed, dat is voor
mij het hoogtepunt van elke dag.’ Is er tussen de mannen ooit sprake van
jaloezie? Hij schudt het hoofd: ‘Nee, jaloezie speelt geen rol hier. Het maakt
me heel gelukkig als ik Joop en Rik zie knuffelen, ik vind dat heerlijk om
naar te kijken. Ik heb ook nauwelijks het gevoel dat ik tegenover anderen
een lans moet breken voor onze vorm van samenleven. Het is heel organisch
gegroeid en wordt door anderen kennelijk ook zo ervaren.’ Een vierde erbij,
misschien? Lachend: ‘Nee, dat denk ik niet. Al weet ik niet waarom ik dat
zo stellig zeg. Er is een natuurlijke balans nu, al was die er ook toen ik
alleen met Joop een relatie had. Het is niet zo dat Joop en ik op een gegeven
moment dachten: nu wordt het tijd voor een derde. Het gebeurde gewoon.’
Het warme Amsterdamse huis vol kunst en stijlvolle accessoires is een
opvallend contrast met de witte jongenskamer, lang geleden in Friesland.
Hecht Iebele zich aan zijn spullen? Volmondig: ‘Ja. Naarmate ik ouder word,
verzamel ik steeds meer dingen waar ik van hou. Dat voelt logisch: ik ben
minimalistisch begonnen in Friesland en mijn eerste huis in Amsterdam,
daarna ben ik langzaam gaan uitbouwen. Er komt steeds wat bij. Hoewel ik
me kan voorstellen dat er een moment komt dat ik weer terugkeer naar dat
minimalisme. Ergens heb ik het gevoel dat mij dat gaat gebeuren.’ Ik kijk
naar de tijdschriftentorens om ons heen, de kleurrijke Friese kunst en de
verzamelde vaasjes. Iebele glimlacht: ‘Maar daar ben ik nu nog niet.’ —
vogue living — 113

