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Op de sofa bij couturier
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“Mijn landhuis is voor mij
 de voorbestemde plek”

Op de sofa bij couturier

EDOUARD 
VERMEULEN
“Mijn landhuis is voor mij
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EEdouard Vermeulen woont in een compleet 
verbouwd en subliem gerestaureerd landhuis 
van weleer. De renovatie is een eerbetoon, 
maar het geheel ademt ook die tijdloze swing 
die hem kenmerkt als modemaker. Of hoe 
dingen van weleer actueel kunnen ogen en 
eigentijds plots een uitstraling krijgt als valt 
het al lang onder de noemer gedegen klas-
siek. Verrassend hoe hier bijvoorbeeld een 
antieke stoel modern oogt, of hoe moderne 
kunst wonderwel blijkt te matchen met het 
aloude kader. “Ik wilde vooral de originaliteit 
niet schuwen. Je mag gerust de dingen naar 
je hand zetten, ook al zijn ze al eeuwen on-
aangeroerd, maar wel met het nodige respect 
uiteraard.” 

Wist je dat Vermeulen oorspronkelijk de-
corateur was en eigenlijk louter toevallig in 
het vak van kledingontwerper is gerold? Niet 
onlogisch, volgens hem, gezien het raakvlak 
tussen de twee. “Net als vroeger creëer ik 
ruimtelijke vormen, smuk het geheel op met 
subtiele toetsen van niet evidente kleuren en 
combineer aloude technieken met een eigen-

tijdse, minimalistische visie. Er is nauwelijks 
verschil tussen kleren en interieurs ontwer-
pen, in mijn ogen,” aldus de man die vriend 
aan huis is bij vorstenhuizen in heel Europa. 

DOOR HET LOT BEPAALD 
Na zijn studies binnenhuisarchitectuur be-
gon de jonge Edouard een eigen zaak. Pit-
tig detail: op zijn studentenkot. Enkele jaren 
later wilde hij zich ernstig vestigen aan de 
Louisalaan. In kledingzaak Natan informeer-
de hij en passant naar een geschikte locatie. 
Prompt bood men hem een deel van het 
pand te huur aan. Een tijd later werd de win-
kel opgedoekt en palmde Vermeulen het hele 
pand in met zijn meubels, verven en gordijn-
stoff en. “Maar de vraag naar nieuwe kleding-
lijnen bleef zo groot dat het mij inspireerde 
om er een op het getouw te zetten,” luidt het. 
“In het begin heb ik beide beroepen gecom-
bineerd, maar al spoedig moest ik inzien dat 
je als schoenmaker best bij je leest blijft .” 

Vandaag is onze gastheer nog steeds gefas-
cineerd door woninginrichting, getuige zijn 

Het betoverende domein 
van Edouard Vermeulen 

lijkt lang geleden voor 
eeuwig tot rust gekomen, 

maar de couturier heeft  
het wel een tweede leven 

gegeven.

Strak en rijkelijk gaan 

samen in de in de zon 

zinderende woning van 

Edouard Vermeulen. Oud 

en nieuw perfect verzoend, 

met subtiele contrasten tot 

in de details, en met een 

palet dat vertrouwd oogt 

en je evengoed blij verrast. 

“Ik werd als het ware naar 

deze oase gezogen; het 

was sterker dan mezelf. 

En inmiddels ben ik er wel 

achter dat ik hier echt 

thuis hoor.” 
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landelijk verblijf met eigenzinnig elan in de 
buurt van Mechelen. “Ik was op zoek naar een 
villa in het Brusselse toen mijn oog op een 
foto van dit domein viel. Toen ik er naartoe 
reed, werd ik er als het ware naartoe gezogen, 
ook al is het niet gemakkelijk te vinden. Het 
was voor mij een teken: dit huis heeft  mij ge-
kozen en niet omgekeerd.” 

AUTHENTIEKE AANPAK
Huize Rozenhout anno 1790 oogt al even 
tijdloos als elke outfi t van Natan. “Om te 
beginnen heb ik al het renovatiewerk van mijn 
voorgangers teniet gedaan. Het was veeleer een 
smet dan een zegen,” stelt Edouard Vermeulen, 
die volop gekozen heeft  voor authenticiteit. 
“De weinige bestaande elementen die wel 
waardevol waren, heb ik laten restaureren, 
maar ik heb vooral veel laten aanbrengen 
dat er nog niet was: oude schouwmantels, 
parket, lambriseringen, plafondbalken en 
stucwerk. De ramen heb ik, tegen alle goede 
raad in, met enkel glas laten uitrusten. Hier 
hoort gewoon geen dubbel glas, je mag hier 
best de seizoenen beleven zoals dat doorheen 

de geschiedenis altijd is geweest. Niet dat ik 
hier kou lijd, hoor. In de winter installeer 
ik me gezellig bij het open haardvuur. In de 
keuze van de vloertegels heb ik mij totaal niet 
laten leiden door onderhoudsgemak, ik ben 
in de eerste plaats een estheet.” Belangrijke 
ingreep bij de renovatie was het verplaatsen 
van binnendeuren en het aanbrengen van 
extra ramen. “Ik heb assen gecreëerd zodat 
je, waar je ook bent, een doorkijk hebt die zo 
ver mogelijk reikt. Openheid en perspectief 
hebben een positieve invloed op de innerlijke 
mens.” 

KARAKTER CREËREN 
“Om fi nancieel de kosten te spreiden, heb ik in 
stappen gewerkt,” aldus Edouard Vermeulen. 
Zo heeft  hij gaandeweg bijgebouwd, maar 
verschil met het oude gedeelte zie je niet. 
Het kader lijkt hier lang geleden voor eeuwig 
rust te hebben gevonden. Waar weleer het 
huispersoneel verbleef, ontdekken we nu een 
kolossale traphal. De verwarmingsketel moest 
er van de kelder naar de zolder verhuizen om 
de vloer te kunnen verlagen tot op het niveau 

“Ik zie nauwelijks verschil 
tussen kleren en interieurs 
ontwerpen. Een schilderij 
of stoel fungeert net als een 
das of topje als pittig accent 
bij een outfi t”
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van het bureau. Aan de muur een paars 
schilderij van Michel Mouff e dat doet denken 
aan de plooi van een japon. Een klassieke stoel 
in een oranje stof kleurt de ruimte, die verder 
gedomineerd wordt door een Bourgondische 
trap in zandsteen. “Het doek en de stof 
gebruik ik, net als een das of een topje bij een 
ensemble, als accenten om het geheel karakter 
te geven.” 

VARIATIE IN HARMONIE 
Het bureau vormt een transitruimte tussen 
het salon en de eetkamer. Foto’s tonen ons ko-
ninklijke hoofden die door Edouard worden 
gekleed. Vermeulen geniet veel vertrouwen 
en beschouwt hun vriendschap als een be-
kroning op zijn passionele inzet. “Ik ben een 
perfectionist in alles wat ik doe.” Hetzelfde 
streven naar perfectie bij Natan vind je terug 
thuis bij de meester. “Met mijn eerste centen 
kocht ik ooit een commode uit de 18e eeuw. 
Een stuk om te blijven koesteren.” Antiek Chi-
nees porselein voelt zich goed in gezelschap 
van twee monochrome werken van Renaat 
Ivens. De stoelen liet Edouard bekleden met 

oud linnen en de gordijnen sluiten daar naad-
loos bij aan. Doorleefde eeuwenoude koppen, 
waar ooit juwelen op gepresenteerd werden, 
spreken tot de verbeelding. “De kasten had-
den elk een andere kleur. Ik heb ze geschil-
derd zoals de muren zodat ze mooi verzinken. 
Als couturier en decorateur streef ik naar har-
monie en toch genoeg variatie. Het resultaat 
moet er rijkelijk en sober tegelijk uitzien. Bij 
vis met spinazie hoort niet per defi nitie een 
glas wijn. Combineren met puur water kan 
ook een openbaring zijn.” Bij de inkom van 
de eetkamer integreert een stoel op schitte-
rende wijze dankzij het patina dat quasi idem 
is aan dat van de muur. De eetkamer met 
lambrisering, witte marmervloer met zwarte 
capuchons, zwaar tafellinnen royaal gedra-
peerd tot op de grond en een kristalluchter te 
midden van een rozas aan het plafond, ademt 
altijd feestelijkheid. 

MODERN DOORLEEFD
Het salon heeft  imposante houten wanden. 
Daartoe moest men een boiserie uit een Frans 
kasteel vermaken en nieuwe stukken integre-

“De parket heb ik met 
bleekwater verouderd en 

kasten en stoelen 
laat ik graag verzinken 

door ze mee te verven 
met de muren”
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ren. Dankzij het juiste patina en her en der 
wat afschuren, versmelten oud en nieuw 
voorbeeldig. “Het parket heb ik afgebleekt 
met ammoniak om een doorleefde look te be-
komen.” Aan de muur intrigerende abstracte 
kunst van Jean-Marc Louis. Contrasterend en 
toch accordeert het mooi. De unieke collec-
tie schalen en vazen van bij Axel Vervoordt 
staat hier beeldig. Strakke en oude zetels wor-
den overwogen tegen mekaar uitgespeeld. 
Op de salontafel vind je, naast obelisken en 
andere siervoorwerpen gekocht bij Geoff roy 
Van Hulle, stapels prachtige boeken om je in 
te verdiepen. Het geheel lijkt wel met een ge-
noeglijke saus overgoten. In alle hoeken vind 
je lampen en in alle vertrekken hangen luch-
ters. Edouard kan alle punten gelijk aanscha-
kelen en dimmen naar believen. En dan zijn 
er nog de vele kaarsen ook. Licht wordt hier 
duidelijk gebruikt als decoratief element dat 
bijdraagt tot de sfeer. Enkele boeketten met 
hortensia’s uit de tuin fl euren het interieur op. 

OPTIMAAL RELAXGENOT
Met een opstapje belanden we in de keuken 

die door de terracottavloer, verzoete arduinen 
werkbladen en binnenluiken perfect past 
in het plaatje. “De bijkeuken heb ik niet 
gebouwd uit plaatsgebrek, ik wilde hier 
gewoon nog een bijkomende uitgang hebben. 
Het is belangrijk dat een huis kan ademen. 
Bovendien had ik een fundament nodig om 
mijn badkamer boven te laten uitspringen. 
Nu heb ik daar, dankzij die badkamertruc, 
een paradijselijk uitzicht op de tuin.” In 
de hoofdslaapkamer zet wit de toon. De 
symmetrie van de buff etlampen en de poefs 
aan het voeteneind van het bed, beklemtoond 
door de spiegel centraal aan de kop, maakt dat 
het er zeer aangenaam vertoeven is, je ervaart 
er één en al zen. 

Op het tafeltje glorieert fragiel keramiek dat je 
vertedert met zijn aanblik. Het kunstige paard 
herinnert aan een reis naar Parijs. Aan de 
muur een vierluik van Ivens. De gastenkamer 
baadt in oud roze. Op het nachtkastje een 
schaal met geurige bloemblaadjes. Dat palet 
van roze is er net niet over, want Edouard heeft  
een plaid en een kussen neergelegd in een 

“De bijkeuken heb ik niet 
gebouwd uit plaatsgebrek, 
ik wilde hier gewoon nog 
een bijkomende uitgang 
hebben. Het is belangrijk 
dat een huis kan ademen”
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apart grijs met een vleugje violet, en breekt zo 
het palet voor het gaat vervelen. De adelaar 
op sokkel oogt schattig, evenals de engelen 
aan de muur. Beslist een stemmig vertrek, 
mede door het subtiele spel van diff uus licht 
op de muren in kalkverf. De badkamer werd 
uitgevoerd in vergrijsd hout. Het is er – dat 
geldt trouwens voor heel het huis – optimaal 
relaxen en genieten. 

INSPIREREND KADER
Reizen is vaak ook werken voor Edouard 
Vermeulen. Als hij spreekt over vakantie, 
heeft  hij het over thuiskomen in deze oase. 
Herfsttinten doen hem wegdromen en straks 
in de winter is het weer aft ellen naar de 
fl amboyante zomer. “In de winter ben ik graag 
alleen thuis, maar de rest van het jaar nodig ik 
vaak mensen uit in mijn oranjerie.” Van dat 
bijgebouw gaat al evenveel authenticiteit uit 
als van de villa. Je waant er je met vakantie in 
de zonovergoten Provence. 

Edouard herneemt het blauwe patina van de 
antieke console en buff etkast in de velours 

van een fauteuil, maar dan iets intenser, en 
zo krijgt de ruimte karakter. Het aardewerk, 
refererend naar Île-de-France, komt van 
Garnier. 
“Als het weer het toelaat, trek ik naar het terras 
om een nieuwe kledinglijn uit te tekenen. Hier 
thuis komt de inspiratie vanzelf !” Er gaat een 
betoverende sfeer uit van deze in het groen 
genestelde droomvilla. Ideaal voor Edouard 
om hier te cocoonen en een beetje afstand te 
nemen van het werk dat hem dag in dag uit 
opeist, om vervolgens met een frisse kijk de 
zaken te benaderen. 

RUSTIGE THUISHAVEN
Buiten bewonderen we samen de bomen en 
rododendrons van honderden jaren oud die 
de vijver omsluiten. Tussen de monumentale 
snoeivormen en het weelderige groen pron-
ken oude engelenbeelden. We aanschouwen 
twee van die fi guren, met een  luit en een 
dwarsfl uit. Even lijkt het alsof we hen echt 
horen spelen. Een hemelse melodie die fl at-
terend inwerkt op deze in rust badende thuis-
haven van Edouard Vermeulen…           =

“Als het weer het toelaat, 
trek ik naar het terras om 

een nieuwe kledinglijn 
uit te tekenen. Hier 

thuis komt de inspiratie 
vanzelf!”


