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Met zijn schitterende
psychologische romans is
Oscar vandenBoogaard
een literaire sensatie.
Al evenmooi als zijn
boeken is zijn sixtiesvilla in
Sint-Martens-Latem, vol
vintagemeubilair. «Dit huis
heeftmíj gevonden.»

De gevel van de beschermde villa is een
juweeltje, al kan je er niet meteen één stijl op
plakken. Het lijkt een kruising tussen een
Zwitsersechalet,eenoostersetempelendeex-
perimentele architectuur van Frank Lloyd
Wright.
«Hethuiswerd in1966ontworpendoorarchi-
tect Jean Van den Bogaerde», vertelt Oscar.
«Toenikhoordedathetdooreenbijna-naam-
genoot was gebouwd, wist ik helemáál zeker
datditdeperfecte plekvoormijwas.Engeluk-
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kig was alles nog in goede staat, zo konden
mijn partner Steven (VanWatermeulen, ac-
teur, red.)enikhetauthentiekekarakterbewa-
ren.Vooral de speelsheid vanhetontwerpbe-
valt ons.Het lijkt opdebouwwerkendie ik als
kindmet legoblokjesmaakte.»
Dewoonvertrekkenendeslaapkamers liggen
opdeeersteverdieping. Daardoorlijkthetnet
alsof je inde kruinenvandebomenzit. Daar-
naast valt meteen de speciale plafondcon-
structie op, die doet denken aan reusachtige
schelpen.Het zorgt voor eenwarm, geborgen
gevoel. «Echtgeniaalhier isdeafwatering. Als
hetregent, lopenerkleinewatervalletjes langs
onshuis. Datdoet jemeteenwegdromen.»
Beneden zijn twee bureaus, met een houten
vloer.Diewerdopeenspecialemaniergelegd,
zodathetwelbaksteentjeslijken.Oscar:«Maar
ik werk overal in huis, in de zitbanken die
kriskras verspreid staan. Ik doe alles liggend.
Gastenontvangen,mediteren, schrijven ...»
Oscar en zijn partner zijn fervente verzame-
laars van stoelen. «Van antiek tot design, van
vergezocht tot simpel: als zo’n stoel een ver-
haal vertelt, reserverenwe er een plekje voor.
Van onze buurman kregen we een Emiel
Veranneman cadeau, als welkomstgeschenk.
Zienwe ergens iets speciaals, dan kunnenwe
hetniet latenstaan.Stevenheeft laatstvaneen

Terug naar
de sixties

Thuis bij schrijverOscar vandenBoogaard

Dezecreatie vandemodernistische architect VandenBogaerde laat
binnenenbuitenoptimaal versmelten.

Origineel idee: de tuin is geplaveidmet
schijvenboomstam.

Alle kamers hier gaan in mekaar op,
en de ramen zorgen voor een diffuus en
aangenaam licht doorheen de seizoenen.



Het schelpvormigeplafondgeeft je eengevoel vangeborgenheid.

«Deze lampuit de jaren zestig latenwemet opzet tot quasi tegende
grondbengelen. Zo krijgt ze nogmeer zeggingskracht.»
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«Diebontemix
geefthethuiseen

specialedynamiek»
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antiquair een Thonet-bankmeegenomen op
detrein.Niettestoppenwashij.Diestoelenen
deandere spullengevenhethuis eenspeciale
dynamiek,waarwijwelvanhouden.»
Overal vind je handige maatkasten met
schuifjes. Japanse schuifpanelen worden ge-
bruiktomprivacy tecreëren.Vandeoudekin-
derkamerswerdeneenlogeerkamereneentv-

salon gemaakt. «Jemerkt dat de architect een
duidelijkevisiehad», verteltOscar. «Zowaser
vroeger een aparte huiskamer voor de kinde-
ren, zodat de ouders al eens ongestoord kon-
dengenietenvaneenonderonsje.»
Het toneelstuk ‘Decemberhonger’ dat Oscar
van den Boogaard schreef voor tg STAN en
NTGent loopt momenteel in de Minard-
schouwburg. Daarin speelt Oscars vriend
StevenVanWatermeulenmet Sara De Roo en
Maya Sannen. Voor meer info, surf naar
www.ntgent.beenwww.stan.be.

«Oponze slaapkamer is ook eenwerkhoek. Als ik ’s nachts
geïnspireerd raak, zit ikmeteenaanmijn schrijftafel.»

«De lampbovende ronde tafel is eenorigineel prototype
vanBernhardHansScharoun. Zewerdontworpen voor
het concertgebouwvandeBerlinerPhilharmoniker.»

«Dithuisdoetme
denkenaandebouwsels
die ikmet legomaakte»
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«Dehaard ishethart vandehuiskamer.
Aansoortenstoelenenbankengeen
gebrek.Weverzamelenze.» Sh
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Ook verliefd op het interieur van Oscar van den Boogaard?
Wij lieten ons door hem inspireren en botsten op deze spullen.
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Mix van kleur en vormen
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1.WITTEHANGLAMP ‘FILLSTA’ – IKEA: VANAF19,95EURO.
2. PLATEAUMETVIERCOMPARTIMENTEN, 33X33X4CM–
MAISONSDUMONDE: 24,90EURO.
3. SLAAPBANK ‘BR02.7’ – ‘MARTINVISSER’BIJ SPECTRUM:
VANAF2.185EURO.
4. ZWARTESTOEL ‘LILY’ – ‘ARNEJACOBSEN’BIJ SCOONWOON:
VANAF420EURO.
5. FAUTEUIL ‘FREUD’, 82X114X60CM–MAISONSDUMONDE:
690EURO.
6.DAGBED ‘PALONIA’ –HABITAT: 295EURO (EXCL.MATRAS).
7. TAFELLAMP – ‘ARNEJACOBSEN’BIJ ACE: 805EURO.
8. TAFELTJE ‘PSKARLJOHAN’, 48X7X49CM– IKEA: 59EURO.
9.RODELAMPVOET ‘SURYO’METZWARTELAMPENKAP
HABITAT: 25EN30EURO.
10.WITTEFAUTEUIL ‘PSVÅGÖ’, H71CM– IKEA: 19,95EURO.
11. SCHAPENVACHT ‘LUDDE’ – IKEA: 39,95EURO.
12. VAZEN ‘SOLLY’ –HABITAT: VANAF20EURO.
13. STOEL ‘YCHAIR’ – ‘CARLHANSEN&SON’BIJ VICTORS:
VANAF650EURO.
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