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Binnenkijken

Geholpen door
de buren
DOMINIQUE METZLER WOONDE DE AFGELOPEN DERTIG
JAAR BOVEN HAAR KANTOOR IN HET CENTRUM VAN
DE DUITSE HOOFDSTAD BONN. EEN TIJDJE GELEDEN
GING ZE OP ZOEK NAAR EEN HUIS DAT BIJZONDER
MOEST ZIJN. EN BIJZONDER WERD HET, MET EEN
ON-DUITS INTERIEUR DAT ZIJ VOLLEDIG DOOR
‘HOLLÄNDER’ LIET REALISEREN …
TEKST Y VONNE VAN GALEN
FOTOGRAFIE ANNEKE GAMBON

De bank, de hocker en de salontafel
zijn van Van Thiel & Co. Het schilderij is
het enige in huis dat Dominique heeft
meegenomen uit haar appartement.
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Alle jute-linnen gordijnen in huis zijn uit de collectie van Hoffz.
De zandstenen schouw in de woonkamer is ontworpen door ’t
Hoogehuys, gemaakt door Lugé Haarden en op een natuurlijke
manier verouderd door Carien Huyskens van Pand 17. De krans
is, net als alle andere groendecoraties in huis, gemaakt door
Luc Snijders van ’t Hoogehuys.

- interieurexper t -

PASCALLE SMEETS

“Met een beetje lef wordt een
interieur mooier. Durf een mix
van materialen te gebruiken
en kies voor kleur, want dat
geeft een ruimte meteen sfeer
en maakt het inrichten een
stuk gemakkelijker. Natuurlijk
hoeft niet elke kamer donker
te worden, maar een mooie
kalkverf op de wanden kleedt
al gelijk aan.”

“Deze
warme,
rustige sfeer
kon ik in
geen enkele
zaak in
Duitsland
vinden”
Dominique Metzler
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De eettafel is van Labyrinthe Interiors. De
eetkamerstoelen aan de kopse kant van de
tafel zijn van Van Thiel en Co., de overige
van MarQ. Boven de tafel hangt een lamp
van Hoffz (alles via ’t Hoogehuys).
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De keuken heeft een Belgisch hardstenen werkblad en
is ontworpen en gemaakt door Patrick Smeets van ’t
Hoogehuys. Carien Huyskens van Pand 17 schilderde de
kastjes in de kleur Graphite van Carte Colori en ook de
nieuwe schouw in de keuken werd door haar verouderd.

“Deze plek
moest voor
mij het
rustpunt in
mijn drukke
bestaan
worden”
Dominique Metzler
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Op de zolderverdieping is Dominiques werkkamer gemaakt met een heerlijke zithoek voor de rustmomenten. De kist is van Van Thiel & Co., de
twee fauteuils van MarQ en de verlichting van TierlanTijn.

“Hoewel ik een
perfectionist ben,
gaf ik de regie
zonder problemen
uit handen”
Dominique Metzler

NOOD AAN VERANDERING

“Mijn appartement was lange tijd de ideale woonplek voor mij”, vertelt Dominque. “Ik hoefde de trap maar af te lopen en ik zat op mijn
werk. Heerlijk vond ik dat. Tot ik het een paar jaar geleden beu
was en op zoek ging naar een huis. Dat viel nog niet mee, want ik
had nogal wat eisen. Zo wilde ik dat het een bijzondere woning zou
worden, een soort landhuis in stadsuitvoering. Maar dat was niet te
vinden. Hier in Bonn wisselen alle mooie panden onderhands van
eigenaar, ik kwam er niet tussen. Uiteindelijk kwam de makelaar
met dit huis: een vrij lelijke woning uit 1953, maar op een fijne locatie én met een hoop mogelijkheden om er iets fraais van te maken.”
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“In veel Duitse
interieurs overheerst
wit, maar hier oogt
alles donkerder”
Dominique Metzler

De wanden in de badkamer werden in een combinatietechniek geschilderd met de kleuren Palladio, Sculptura en Zinco van Carte Colori. Het
badkamermeubel kreeg de kleur Graphite, de luikjes werden geverfd in de kleur Zinco en daarna bewerkt met een verouderingstechniek.

Het beddengoed, de plaid en de kussens op het bed
in de masterbedroom zijn van Walra en Arte Pura. Het
bankje is van Hoffz (alles via ’t Hoogehuys). Achter
de schuifdeuren bevindt zich een inloopkast, op maat
gemaakt door Patrick Smeets van ’t Hoogehuys.

TOEVALLIGE ONTMOETING

EINDE ZOEKTOCHT

Dominique nam een architect in de arm, die de façade en structuur
van de woning naar wens veranderde. En daarna begon haar zoektocht naar een geschikt interieur. “In mijn appartement had ik een
ratjetoe aan meubels staan die ik in de loop van de jaren had verzameld. In dit huis wilde ik het mooi en rustig hebben. Ik begon daarom een zoektocht hier in Duitsland, maar vond niet wat ik zocht.
Bij toeval kwam ik tijdens een weekendtripje naar onze boot in
Limburg terecht bij ’t Hoogehuys. Het was slecht weer, we hadden
net de boot schoongemaakt en als twee verzopen katten liepen mijn
levensgezel Manfred en ik de zaak binnen. Ik was meteen verliefd
op de keuken die er stond en riep meteen: zo wil ik het hebben!”

Dat moment was het einde van Dominiques zoektocht. “In een flits zag
ik daar helemaal voor me hoe mijn interieur moest worden, namelijk
in de sfeer van het huis van ’t Hoogehuys-eigenares Pascalle en haar
man Patrick. We waren het dus snel eens dat Pascalle en Patrick mijn
huis onder handen moesten nemen.” En zo geschiedde. Onder hun leiding werd een complete metamorfose uitgevoerd. Echt alles komt uit
de koker van dit duo. Zij coördineerden de trappenbouwers, de vloerenleggers, de schilders en maakten alle inbouwkasten en natuurlijk de
keuken. Alle meubels en decoraties komen van ’t Hoogehuys. En als
geheim wapen werd ook kunstenares Carien Huyskens ingezet, die als
kleurdeskundige van alle Carte Colori-verf fungeerde en onnavolgbare
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trucs uithaalde om de sfeer in huis nog verder te verhogen. Zo verouderde zij de nieuwe schouw van de open haard, die nu uit een oud Frans
landhuis lijkt te komen. En er werden combinatietechnieken toegepast
om mooie, warme wanden te creëren met kalkverf.
ZWART IS HET NIEUWE WIT

In totaal is er bijna een jaar aan het huis van Dominique gewerkt.
Ze woont er sinds een paar maanden in. “Ik voel me hier zo ontzettend thuis, het is heerlijk en helemaal zoals ik dat wenste. Maar mijn
Duitse omgeving moet nog wel een beetje wennen. De eerste reactie
van veel vrienden die op bezoek komen is: ‘jeetje, wat is het donker!’

En eerlijk gezegd moest ik ook wel even slikken toen de deuren en
kozijnen allemaal zwart werden gemaakt. Maar mijn god, wat geeft
het een sfeer. En wat denk je van de kalkverven? Dat kennen wij
hier helemaal niet. De Duitse schilders die ik hier in het begin had,
wisten niet wat ze zagen en dachten dat het een soort grondverf was
waar nog een strakke laag verf overheen zou komen. Daarom zijn
we geswitcht naar Nederlandse schilders die het wél begrepen. Ik
ben ontzettend gelukkig met hoe mijn huis is geworden. En nu het
eenmaal klaar is, vind ik het eigenlijk jammer dat het zover is, want
het hele bouwproces was verrukkelijk om mee te maken. Ik zou er
bijna weer om willen verhuizen …”
•

