INTERIEUR #03 Amsterdam

THAT’S
AMORE

Wat doe je als er in de straat waar je naar volle tevredenheid woont
een huis te koop komt met die felbegeerde tuin? Dan kruipt het
ontwerpersbloed waar het niet gaan kan. Aldus verhuisden Dis
Abhelakh en Daniela Germone honderd meter – van nr. 3 naar nr. 19.
PRODUCTIE ROB JANSEN FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE TEKST BARTJAN BOUMAN
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Sfeerbepalend in de woonkamer is de
blauwgrijze muur, geschilderd met verf
van Sikkens (kleurnr. SO.10.60). Een deel
van de vloer is weggebroken (links) om
de ruimte in contact te brengen met
de keuken in het souterrain. Het rotan
kuipstoeltje is vintage, de open haard
is van Boley. Het karpet en de witte
tafels zijn van Living Divani, het
marmeren, vierkante bijzettafeltje is
van Salvatori. De foto is van Map de
Maar. In het plafond erboven is het
projectiescherm voor een beamer
weggewerkt. Op de grond staat een
Brionvega-tv uit de jaren zestig, die
het overigens nog steeds doet.

Zicht en licht waren grote wensen van Dis en Daniela. Daarom kwam er een vier meter hoge stalen pui
van Jansen, is een deel van de verdiepingsvloer verwijderd en werd het uitzicht verfraaid door een
nieuwe tuin aan te leggen. De bank is van Living Divani, het vintage dressoir komt uit Denemarken.
Het behang, gemaakt van paardenhaar, is van Élitis; de gordijnstof is van hetzelfde merk. De radiator
is van Tubes. De planten en potten komen van MC Bloom uit de nabijgelegen Beethovenstraat.
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‘Dankzij het verhogen van het plafond en het verlagen van de tuin
hebben we nu een prachtige leefkeuken’

Het plafond in de keuken werd zo’n dertig centimeter verhoogd, waardoor de voormalige kelder ruimtelijker
aanvoelt. Stoel Conch is van Decoma Design voor Porro, wandlamp 265 van Paolo Rizzatto voor Flos, Piero
Lissoni ontwierp wandkast Aprile voor Boffi. Op de achtergrond een bank van Living Divani. De vintage
barkrukken zijn ontworpen door Dirk van Sliedregt. LINKS Keuken Xila, gemaakt van Corian, is een ontwerp
van Luigi Massoni voor Boffi; de eettafel is van hetzelfde merk. De glazen vitrines zijn een eigen ontwerp. De
wandtegels zijn van Domenico Mori; Dis en Daniela bedachten het patroon waarin ze zijn getegeld. Aan de
manier waarop ze om de houten plafonbalken zijn aangebracht zie je het vakmanschap van de tegelzetter.
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‘Amore, waar blijf je? De interviewer is er.’ Dis
Abhelakh checkt voor de zekerheid per telefoon of
zijn vrouw de afspraak niet is vergeten. Maar nee
hoor, ze is onderweg. De interieurontwerper grijpt
de gelegenheid aan om alvast met de rondleiding
door hun huis te beginnen. Hij gaat voor naar de
keuken in het souterrain, waar het heerlijk ruikt.
‘Ik ben stoofvlees aan het maken.’
Dis en Daniela Germone runnen samen Dis Studio,
hun interieurwinkel en ontwerpbureau aan het
Vondelpark in Amsterdam. Hij ontwerpt interieurs,
maatwerkobjecten en keukens en badkamers van
het Italiaanse Boffi, zij is architect en ontwierp
onder andere het EH&I Paviljoen 2016 (zie ook
pag. 200). Daarnaast verkopen ze in hun zaak een
mooie collectie Italiaans design, van merken als
Living Divani, Paola Lenti, Porro en Rimadesio.
De Nederlander en de Italiaanse leerden elkaar
zestien jaar geleden kennen toen Daniela bij Boffi
werkte en Dis haar ontmoette op een beursstand
die zij had ontworpen. De vonk sprong over, Daniela
verhuisde naar Nederland. ‘Tijdens mijn studie
architectuur werkte ik als stewardess bij Alitalia,
dat was mijn bijbaantje in de zomer. We vlogen
regelmatig op Amsterdam en zo ben ik weleens in
Paradiso beland. Maar verder kende ik Nederland
niet. Laat staan Amersfoort, waar Dis destijds
woonde.’ Lachend: ‘Mijn vader zei: van Rome naar
Milaan naar Amersfoort … Je verhuist in de wrong
direction, je gaat steeds noordelijker!’

KELDER WORDT KEUKEN

BOVEN Dis Abhelakh en
Daniela Germone in Dis
Studio, hun interieurwinkel en
ontwerpbureau in Amsterdam.
LINKS Op de vloer ligt eiken
visgraatparket van Domenico
Mori. Het eikenhout is
dubbelgerookt, waardoor het
grijzig oogt en niet vergeelt.
Het opstapje is ontstaan
doordat het plafond van de
kelder is verhoogd. De plint
van zwart staal maakt de
overgang tussen vloer en
muur spannender. Vloerlamp
Spun Light is een ontwerp van
Sebastian Wrong voor Flos.
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Op zoek naar een iets grootstedelijker omgeving
verhuisde het gezin, inmiddels was dochter Ghita
geboren, naar Amsterdam. Daar woonden ze – naar
volle tevredenheid – in een zijstraat van de chique
Beethovenstraat. Totdat Daniela in de nieuwsbrief
van Ghita’s school las dat het huis tegenover de
school te koop kwam. Een dubbele benedenwoning
met een kelder én een tuin op het zuiden. Daniela:
‘Omdat het in dezelfde straat lag als waar we woonden, was mijn nieuwsgierigheid meteen gewekt.
Ik kon er zo naartoe lopen.’
Het bezoekje dat puur bedoeld was om de nieuwsgierigheid te bevredigen, werd het begin van een
nieuw avontuur. ‘Ik zag direct dat het groter was
dan de meeste huizen in de straat. En het pand
was geheel onderkelderd, een gegeven dat enorme
mogelijkheden bood.’ Ze sloeg aan het schetsen en
haar enthousiasme werkte aanstekelijk. Dis: ‘De
keuken bevond zich oorspronkelijk op de begane
grond aan de voorkant van het huis. Daniela bedacht om die naar de kelder te verplaatsen. Het
belangrijkst was om daar een ruimtelijk gevoel te
creëren, en daglicht toe te laten.’ De kelder onderging een ware gedaantewisseling. De hokkerige,
donkere ruimte werd geheel gestript en vervolgens was het tijd voor de twee grootste ingrepen:
het verhogen van het plafond en het uitgraven

van de tuin, waardoor er een grote glazen pui kon
worden geplaatst. Daniela: ‘Ik wilde niet het gevoel
hebben dat je je in een kelder bevindt. Om dat te
bereiken hebben we de tuin verlaagd, waardoor
zicht en licht ontstond. Daarnaast hebben we niet
alleen het plafond verhoogd, maar ook een deel
ervan weggebroken en een vide gemaakt voor
extra daglichttoetreding.’ Het licht dat nu vrijelijk
binnenstroomt, wordt weerkaatst door de witte
muren, dito gietvloer en het originele balkenplafond, dat ook fris wit werd geverfd. Dis: ‘Het
uitgraven van de tuin was een spannende uitdaging omdat we een meter onder het grondwaterpeil zouden uitkomen. Eigenlijk bestaat de tuin
uit een nieuwe betonnen bak, die is aangesloten
op de bestaande kelder. Een technisch hoogstandje. En tot op heden, even afkloppen, waterdicht.’
Daniela: ‘Nou, het plaatsen van de pui vond ik ook
heel spannend. Als met een enorme bouwkraan
een stalen gevaarte van vier bij vier meter over je
huis heen wordt gehesen, knijp je ’m wel even.’

NIET ZO SERIEUS
De bovengelegen verdiepingen van het van 230 m2
grote huis kregen ook een nieuwe indeling. De
begane grond is nu een grote leefruimte en op de
eerste verdieping zijn de slaapkamers van Ghita,
Dis’ dochter Jill, hun badkamer en een gastenkamer.
Aan de voorkant bevindt zich een royale masterbedroom met een eigen badkamer en suite.
Opvallend in het hele huis, is het geraffineerde
kleurgebruik. Van het wit in de keuken, het
blauwgrijs in de woonkamer, tot het groen in de
masterbedroom. Het geeft het huis een warme,
uitnodigende uitstraling. Ook de toegepaste materialen, Corian, tegels, behang van paardenhaar,
marmer, palissanderhout, dragen bij aan dat
karakter. Dis: ‘Daniela zei op een zondagochtend:
ik wil eigenlijk de slaapkamermuur groen. En dan
maken we het plafond kerriegeel, reageerde ik.
Dat hebben we gedaan. Ik hou van die spontaniteit. Over interieurs wordt vaak zo ongelofelijk
serieus gedaan. Ik zeg regelmatig tegen opdrachtgevers: laten we het gewoon doen, we kunnen ons
hoogstens vergissen en dan verven we het opnieuw.
Het is heel makkelijk om op safe te spelen, maar
dan krijg je nooit zo’n resultaat.’ Daniela: ‘Een
interieur moet niet te bedacht zijn. Een bepaalde
nonchalance is belangrijk. De boekenkast bijvoorbeeld heeft jaren in de opslag gestaan omdat we
er in het vorige huis geen plek voor hadden. We
hadden hem gezien bij een antiquair in Rome en
waren er allebei op slag verliefd op geworden. Dit
huis bood er eindelijk plaats voor, en nu is het de
eyecatcher van de woonkamer. Zo zie je maar dat
je je hart moet volgen.’
disstudio.nl
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Dis en Daniela vonden het vintage
wandsysteem bij een antiquair in
Rome en vulden het met dierbaar
bezit. De Executive Chairs, ontworpen
door Eero Saarinen voor Knoll, zijn
bekleed met Kvadrat-stof. Het vintage
Artifort-bankje werd opnieuw
bekleed met smaragdgroen velours
van Élitis. Tafel Dritto is een ontwerp
van Piero Lissoni voor Salvatori,
bureaulamp Tizio is van Richard
Sapper voor Artemide.
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‘Daniela wilde ineens groen op de muur ... Zonder
spontaniteit krijg je nooit een ander resultaat’

Bed Extra Wall is een ontwerp
van Piero Lissoni voor Living
Divani. De achterwand is
betimmerd met palissander; de
vintage wandkastjes zijn van
hetzelfde hout gemaakt. David
Chipperfield ontwierp leeslamp
Royal voor Viabizzuno, de
overige lampen zijn vintage.
Het mosgroen op de muur
(kleurnr. LO.40.35) en kerriegeel
op het plafond (GO.50.70)
komen van Sikkens. Op de
voorgrond een vintage stoel
van Dirk van Sliedregt.
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De muren zijn bekleed met platen
grigio iraniano-marmer, waarvan
de horizontale lijnen doorlopen in
de tussenwand van grijs glas, dat
deels werd gezandstraald voor
privacy. Achter de spiegels gaan
wandkasten schuil. Wastafel I Fiumi
is een ontwerp van Claudio Silvestrin
voor Boffi, net als het wandlampje.
De hanglamp is van Quasar, op
de vloer ligt een kelim uit Turkije.
RECHTS De weelderig begroeide
tuin – een vurige wens van Daniela
– is aangelegd door The
Wunderkammer. De tuinmeubels
op het benedenterras zijn van
Paola Lenti, het vintage bankje
boven kreeg kussens van jeansstof.
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