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De hoofdrol in
je eigen Bond-ﬁlm

binnenkijken.

Verscholen in de groene rand rond Mechelen vonden Frederik en Katrien
samen met dochtertje Max het decor waar ze al jarenlang naar zochten. ‘We zijn
allebei regisseur en het was altijd onze droom om in een ﬁlm te wonen.’
tekst TINE ZWAENEPOEL beeld LUC ROYMANS

De seventiesvilla van de brutalistische architect Gerard Cools ligt heerlijk verborgen in het groen. Door de grote ramen
stroomt het licht op elk moment van de dag naar binnen. Dankzij de bomen wordt het nooit te warm in de zomer.

Boven: het overdekte terras, begroeid met wijnranken, doet dromen van zuiderse sferen. Onder: van de ingebouwde boxen
tot de houten planchetten tegen het plafond, de bewoners wilden de jarenzeventigvibe bewaren. De zwevende kast doet vooral dienst
als cafétoog. Frederik: ‘Misschien moeten we er een echte bar van maken, in de stijl van James Bond.’

Rond de eettafel van Cassina staan Eames-stoelen met zittingen in Yves Klein-blauw. Zowel de tafel als de verlichting erboven kon het koppel overnemen
van de vorige bewoonster, modeontwerpster Veronique Branquinho. Het pronkstuk in de zithoek is de Camaleonda-zetel van B&B Italia, een remake van
het originele ontwerp uit 1970. Tussen de kunstwerken aan de muur hangt ook een vroege houtskooltekening van Rinus Van de Velde.

Dochter Max (3) voelt zich
hier al helemaal thuis. Het
nieuwe gedeelte werd ingericht met warme, natuurlijke
materialen die een seventiessfeer uitstralen.

f en toe pakt een impulsieve beslissing
goed uit en valt alles perfect op z’n
plaats. Zo ook de verhuis van ﬁlmmakers
Frederik Sonck (36) en Katrien De Groef (38),
die nog het best thuishoort in de categorie
‘zenuwslopende thrillers met happy ending’.
Twee appartementen tegelijk verkopen en
ondertussen banken afschuimen om een
nieuwe hypotheek los te krijgen, het bezorgde
hen slapeloze nachten. Maar het buikgevoel zat
wel juist. Begin vorig jaar verwisselden ze hun
vertrouwde Antwerpen voor een James Bondlike bungalow in het Mechelse.
“We zijn allebei regisseur en het was altijd
onze droom om in een ﬁlm te wonen”, vertelt
Katrien. “Toen we na jaren zoeken deze laagbouwvilla uit 1976 te koop zagen staan, waren
we op slag verliefd. Architect Gerard Cools staat
bekend om zijn brutalistische stijl, dit huis moet
een van z’n meest verﬁjnde ontwerpen zijn. De
woning zit vol ingenieuze vondsten, zoals de
ingebouwde boxen die nog steeds prima werken, de zwevende maatkasten van massief hout,
de grote ramen waar het zonlicht op elk

A

De wenteltrap in het glazen volume leidt naar de vergaderruimte. De wandkasten van Afrikaanse teak herbergen de film- en boekenverzameling.
Het glazen volume komt uit op een groendak. De kubus werd recent bijgebouwd door de Antwerpse B-bis architecten.
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momentvandedagbinnenvalt,dehoge
p
 lafondsmetniveauverschillenendebinnentuinwaardebadkamerendeslaapkamerop
uitkijken.Enkeldezitkuilontbreektomhet
plaatjecompleettemaken,maarjekuntnooit
alleshebben.”
Dedonkerbruinevloer,deplanchettentegen
hetplafondenderetrokeukenmetrodewandtegeltjeslietenzebewustzo.Frederik:“Die
typischeelementenwaaranderekandidaatkopersmisschienopafknappen,dragenvoor
onsnetbijaandecharme.Wehebbende
voorbijejarengenoegsoortgelijkehuizen
bezochtdietotaalafgeleefdwaren,maarhier
zatallesmeteengoed.”
Grootstemeerwaardeishetglazenvolume,
verdeeldovertweeetages,waarnudemontagestudioendevergaderruimtezijningericht.De
recenteuitbouwiseenprojectvanB-bis
architectenuitAntwerpen,inopdrachtvande
vorigeeigenares,modeontwerpsterVeronique
Branquinho.Dekubusvanspiegelglasgaat
organischopindeomgevingenkomtbovenuit
opeennatuurlijkgroendak.
Voordeinrichtingvanhetnieuwegedeelte
werdgekozenvoorwarmematerialendie
blendenmetdeseventiesvibe,denk:vloeren
vankopshoutenparket,inbouwkastenvan
Afrikaanseteakenwandbekledingvankurk.
Katrien:“AllesademtdestijlvanVeronique,we
haddenhetzelfnietbeterkunnendoen.Inde
koﬃebartussenhetwoon-enwerkgedeelteliet
zeeenuitvergrotefotovanhaareerste
modedeﬁléhangenalssouvenir.”

HUISEEKHOORN
Precieseenmaandvoordathetlandopslot
ging,verhuisdehetgezinnaarhunnieuwestek
inhetgroen.Frederik:“Detimingkonniet
beter.Thuiswerkenineenluchtigkantoorwas
echteencadeau.Vroegerlietenwederolluiken
permanentdichtomhetlichtuitonze
schermentehoudenenhaddenweeen
chronischtekortaanvitamineD.Nulevenwe
ophetritmevandezonenkunnenwepauzerenindetuin.Hetstukjebosrondhethuisis
beschermdnatuurgebied.Nadelaatstestorm
hebbenweuitvoorzorgenkeledodebomen,die
ophethuisdreigdentevallen,latenomzagen.
Metdiestammenbeniknueenavontuurlijke
speeltuinaanhetbouwenvooronzedochter
Max.Alsstadsmenshadiknooitgedachtdatik
zozougenietenvanhetbuitenleven.Wehebbenzelfsonzeeigenspechtenhuiseekhoorn.”
Dieserenesfeerwordtbinnenmaximaal
doorgetrokken.Hetinterieuriseenmixvan
vintagecollector’sitemsenhedendaagsdesign.
“DeduoseatvanMullerVanSeverenofhet
nieuwewandrekvanCadoviusmakenhet

 llemaalwatminderstoﬃg’,zegtKatrien.“We
a
willenvanonshuiszekergeenseventieskarikatuurmaken.IkwilnietineenInstagram-cliché
wonen.Zoalsiedereendatwaarschijnlijk
nastreeft,wilikdatonsinterieurvooralonzepersoonlijkheiduitstraalt.Kunstenkleineobjecten
makenhetverschil.Misschienkomtbohemien
noghetdichtstindebuurt:nietteperfect,met
hierendaareenhoekeraf.”
Delaatstegroteinvesteringwaseenzetelvoor
indezithoek.Katrien:“Eenhaastonmogelijke
opdracht.Ikvindzetelsmeestalnietmooi,eris
altijdwelietsdatmestoort.Uiteindelijkbenik
tochgezwichtvoordeCamaleondavanB&B
Italia,eenremakevanhetoriginelemodeluit
1970.Alswetegenwoordigietsnieuwskopen,
moethetindelijnvanhethuisliggen.”
Dezetelmagdanhetpronkstukindeliving
zijn,dezwevendebarishetepicentrumvande
ruimte.Frederik:“Hetlijktalsofmensener
automatischnaartoe
gezogenworden.Opde
eenofanderemanier
blijftiedereenaltijdaan
‘ALS STADSMENS HAD IK
detooghangen.
NOOIT
GEDACHT DAT IK
Misschienmoetenwe
ZO ZOU GENIETEN
optermijntocheen
VAN HET BUITENLEVEN’
echtebarinstalleren,
ominhet007-themate
blijven.”(lacht)
Hetgrootstedeel
vandevintagecollectieisafkomstigvandegrootvadervanFrederik,metondermeerkastenvan
AlfredHendrickx,eenorigineleTogovanLigne
Rosetdieopnieuwgestoffeerdwerden
ongebruiktekoﬃekannenvanAlessiwaarhet
garantiebewijsnoginzit.“Mijnopawaseengroot
designliefhebber.Alskindwasikalgefascineerd
doorzijninterieur.Nazijnoverlijdenmochtenwe
stickersplakkenopdemeubelsdiewewilden
recupereren.Ikmoestmeinhoudenomniet
overaleenstickeropteplakken.Ikhebooknog
watspullengereduiteendoosvoorhet
containerpark,zoalsdetafellampwaarikvroeger
altijdmeespeelde.Voormijhebbenzeeengrote
emotionelewaarde.”
HetzelfdegeldtvoordeﬁjneselectieBelgische
kunstaandemuren.“Wewillennietomheteven
watophangen.Achterelkwerkziteenverhaal”,
verteltFrederik,wijzendnaardevroege
houtskooltekeningvanRinusVandeVelde.“Hij
maaktedievlakvoorzijndoorbraak.Wezijn
ongeveerevenoudenzatenindezelfdefasevan
onsleven.Ikhadindietijdnetmijneerste
bedrijfjeopgerichtenhebRinusgevraagdofhij
hetlogowildeontwerpen–eenfretineenhoofdletterD.Alleenjammerdathetnietgesigneerdis.
Ikmoethethembijgelegenheidtocheens
vragen.”

