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 ‘� uiswerken 
lukt perfect’ 

BINNENKIJKEN IN HET AUTHENTIEKE HERENHUIS VAN
ANNELIES VERMEULEN EN VINCENT VAN DEN BROEK IN ZURENBORG

wonen

 WIE ZIJN ZE? 
•  Annelies Vermeulen (44), 

Vincent Van den Broek (46) en hun 
dochters Nikkita (12) en Bodine (7) 

•  Zij was tien jaar geleden een van de 
eerste vastgoedstylistes in ons land. 
Drie jaar geleden startte ze met inte-
rieurvormgeving, www.styllies.be. 
Vincent is CIO bij een internationaal 
beursgenoteerd bedrijf. 

•  Het huis in Berchem is gebouwd in 
1896 op een stuk grond van 400 m². 
De bewoonbare oppervlakte be-
draagt 320 m², de kelderverdieping 
niet meegerekend. 
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Z
estien jaar geleden ver-
huisden Annelies en Vin-
cent vanuit Nederland 
naar de Antwerpse wijk 
Zurenborg. Na de ge-
boorte van hun twee 

dochters groeide het verlangen naar 
een tuin en daarom gingen ze op zoek 
naar een nieuwe thuis. Die vonden ze 
amper 800 meter verderop. “Beter 
konden we het niet treffen, want zo 
bleven we in onze vertrouwde buurt, 
hoefden de kinderen niet van school 
te veranderen, moesten we geen 
nieuwe kennissenkring opbouwen ... 
Dat alles maakte het veel gemakkelij-
ker om zo’n grote stap te zetten”,  
vertelt het koppel.

Ze waren bij deze woning niet alleen 
gecharmeerd door de grote tuin en de 
meer dan 300 m² aan bewoonbare op-
pervlakte, maar ook door de uitstraling. 
Net als heel wat andere huizen in de 
straat heeft het een beschermde gevel. 
Het werd eind 19de eeuw gebouwd met 
de bedoeling om de ontwikkeling van de 
wijk te stimuleren en om de hogere 
middenklasse te tonen wat er allemaal 
kon qua stijl en afwerking. “Door  
dat project is onze straat een van de 
mooiste van de stad, vinden we. Elke 
keer we hier indraaien, hebben we een 
fijn gevoel.”

Na zo’n 125 jaar is er nauwelijks iets 
veranderd aan het huis van Annelies en 
Vincent. Noch buiten, noch binnen. 
“Het was een hele leuke verrassing om 
te zien hoeveel originele elementen er 
waren. De houten plankenvloeren, mo-
zaïekvloeren met allerlei motiefjes, pla-
fonds van maar liefst 4,5 meter hoog, 
lambriseringen, marmeren schouwen, 

het goudkleurig behang van zijde … 
Alles was nog origineel. Indrukwek-
kend, hoor! En uniek, want de meeste 
huizen worden in de loop der jaren 
‘verminkt’. Maar hier hadden alle eige-
naars te veel respect voor wat er was 
om veel te veranderen.”

Een van hen was Christian Develter, 
een kunstenaar die alles renoveerde 
en zowat de volledige inboedel overliet 
aan het koppel dat hier tot de komst 
van Annelies en Vincent bleef. “Zij 
deden op hun beurt precies hetzelfde. 
Ze vonden ook dat de meubels die hier 
al enkele decennia stonden vergroeid 
waren met het huis en staken ze 
daarom mee in de verkoop. Die in de 
Aziatische stijl deden me denken aan 
mijn roots, want mijn moeder is gebo-
ren in Indonesië. Het leek alsof de cir-
kel hier rond was”, vertelt Vincent.

130 SCHILDERIJEN
“Al dat gerief kwam ook van pas, 

omdat we zelf veel te weinig hadden 
om dit grote huis te vullen. Maar het 
stond wel propvol. Nergens was er een 
leeg hoekje en aan de muren telden 
we in totaal 130 schilderijen. Het eerste 
wat we deden, was schoon schip 
maken. We selecteerden wat we mooi 
vonden en de rest stockeerden we in 
de kelder. Die was al gauw zo gevuld 
dat we bepaalde meubels toch moes-
ten laten staan. Zoals de ronde eettafel 
die niet bij onze smaak past.”

“Met de Chesterfield-zetels waren 
we heel blij, want ze gaven grandeur 
aan de zithoek. Het was de eerste 
kamer die we in het nieuw staken. Een 
bleek likje verf deed wonderen en liet 
de schilderijen beter tot hun recht 

De authentieke 
muurschilderingen 
zijn gerestaureerd 

en zorgen voor  
grandeur.

“Sinds corona  
ergerde ik me aan 
de inrichting van 

m’n thuiskantoor. 
Een fris kleurtje en 

wat leuke spulletjes 
deden wonderen”, 

aldus Annelies.

Het roodbruine hout geeft 
een koloniale toets aan het 

bureau van Vincent.

Annelies en Vincent hebben in hun 
chique Antwerpse herenwoning elk 
een thuiskantoor waar ze zelfs met 

twee kinderen in huis ongestoord 
kunnen werken. Sinds corona doen ze 
dat vaker dan ooit en dat lukt prima. 

Met dank aan de digitale 
mogelijkheden in een interieur van 

meer dan 125 jaar oud. “Zowat alles 
aan het huis is nog origineel en zelfs 

de meeste meubels staan hier al 
decennialang. Indrukwekkend!”

Het koppel 
pakte als  
eerste ruimte 
de zithoek 
aan, met een 
fris kleurtje  
op de muren.


