
Thuis bij meesterschoenmaker Floris van Bommel

De voorgevel, bedacht door architect
JosDonders, Floris’ overgrootvader.

«Ik koester de vergeelde foto vanmijnmamaen ik als kind
op haar arm.»

«Alsdithuiskonvertellen…Het is
zelfseentijdlangeenbruinekroeg
geweest.Nadienheeftmengeluk-
kig het interieur in ere hersteld.
Aande aloude ziel vandeze fraaie
woning heb ik niet geraakt. Maar
ikhebweleenhaardlateninstalle-
ren en geef het geheel mijn eigen
touch door de keuze van demeu-
bels en de voorwerpen. Zo blijf ik
trouw aan mezelf en bezorg ik

mijnovergrootvaderJos(Donders,
architect, red.) zijnverdiendeeer-
betoon.»
«Door deprijs laat ikmenooit lei-
den. Ik koop spullen vanuit mijn
gevoel:antiekendesign,maarook
echte prullaria die enkel een ge-
voelswaarde hebben. Het kader
heb ik sober gehouden:wittemu-
ren en plafonds, geen gordijnen
maar aan de straatkant welmatte
raamstickersominkijktebeletten,
en als terugkerend element grote
spiegels die alles verruimen en
luchtigmaken.»

«Ikhouvanspecialeaccenten.Bo-
ven de haard heb ik geen echte
jachttrofee gehangen maar een
hert in hout, uit Indonesië. In de
traphal staat een groep witte
beeldjes. Gevonden bij Xenos,
voor geen geld. Stelt niks voor,
maarikvindhetbesteenludiekta-
fereel bij het binnenkomen. Naar
deeettafelhebiklanggezocht.Het
moest een strakmodel zijn, maar
wel in doorleefd hout. De stoelen
in zwart leder en de zwartgelakte
vitrinekastpassenermooibij.Die
onooglijke canapé is een ander
verhaal. Mijn vrienden hebben
meeraldikwijlsmeeuitgelachen.
En toch vind ik ’m hier gezellig
staan. Ertegenover staat de zetel
‘Smoke’ van Maarten Baas. Het
lijkt wel of iemand die uit een

«Dithuiswas
vroegereen

tijdlangeenbruine
kroeg»

Tekst Patrick Retour

SOBERE
GRANDEUR

Meesterschoenmaker Floris van Bommel (35)
was voorbestemd om in dit statige Tilburgse
herenhuis uit 1905 te wonen. «Het was liefde
op het eerste gezicht. Een jongensdroom
die in vervulling ging. Pas later ontdekte ik dat
mijn overgrootvader, een beroemde architect,
een hand had in het ontwerp van dit pand. Dit
huis heeft mij gevonden en niet omgekeerd.»
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«De posters zijn vanmijn favoriete rockbands zoals
Queens of theStoneAge.

«Ik ben een souvenirjager. De belangrijkste en
mooiste kader ik in en hang ik aan dezemuur.»

«Voor een verruimend effect heb ik heel wat grote
spiegels in huis.»

De eetkamer gaat via een openzwaaiende deur over
in een tuinkamer. Een zonovergoten ruimtewaar je
geniet van ademruimte en zicht op de tuin.

brand heeft moeten redden, en
datvindikernunetzoleukaan.De
frame werd even in de vlammen
gezet en dan met spoed geblust,
vandaar die verkoolde en door-
rookte look. Aan stevigheid ont-
breekt het niet, hoor. De finish is
gebeurdmet verf en de bekleding
in zwart leder zorgt ook hier weer
voorcachet.»
«Ommijteontspannengaiksoms
jammen, op mijn elektrische gi-
taar.Wist jedat ikde commercials
voorvanBommelzelf in speel?En
dan te bedenkendat ik het schoe-
nenvakoersaaivond. Mijnfamilie
zitalsinds1734inschoenen.Maar
ik vond het allesbehalve logisch
omnamijnhogere studies aande
slag tegaanbijmijnpa. Inmiddels
denkikdaarhelemaalandersover
endatheb iknetaanmijnvader te
danken. Hij gaf me meteen de
kansmijneigen lijn teontwerpen,
vertrouwdemede communicatie
met de media toe en betrok me
vaninhetbeginbijdemarketings-
trategie. Zo werd mijn werk een
passie en is het mijn ambitie om
het bedrijf nog groter te maken.
Nooit gedacht dat ik het ging zeg-
gen,maarnuvindikdeschoenen-
businessuitermateboeiend.» Fo
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«Demarmeren haard vond ik op een van
mijn talloze zoektochten naar snuisterijen.»

«Deze foto’s en voorwerpen verwijzen naarmijn voorvaders, de oprichters van vanBommel. Heel
trots ben ikmet deOscar AltaModadiewe in 1980 kregen voor onze internationale verdienste.»
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Floris in zijn slaapkamer. Voor de inrichting
koos hij voor stijlvol zwartmet hier en daar
een romantische toets.


