
A M E R I C A N  
S T Y L E  C O T T A G E

Het zou weggelopen kunnen zijn van het ENGELSE PLATTELAND, 
maar de afmetingen zijn Amerikaans ‘HUGE’. De witte cottage van 

interieurontwerper LUCIE MCCULLOUGH in MASSACHUSETTS 
vertelt het verhaal van haar leven.

FOTOGRAFIE MONICA SPEZIA / LIVING INSIDE
           TEKST FRANCESCA SIRONI  
TEKSTBEWERKING SYLVIA EMONTS

LINKS
De royale, 
nieuwe, lichte 
entree met rechts 
gecapitonneerde 
gele kastdeuren  
die doen denken  
aan de poorten in  
de Verboden Stad  
in Peking. 

LINKERPAGINA
Van buiten lijkt het 
huis een Engelse 
cottage, compleet 
met buxusbollen 
en honden voor de 
entree. 

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 168
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De delen van het 
huis die nieuw zijn 
aangebouwd, zijn 
herkenbaar aan de grote 
ramen. De visgraat- 
parketvloer is afgewerkt 
met lak van het 
Belgische bedrijf  Rubio 
Monocoat. 

De keuken in Amerikaanse 
stijl met op de voorgrond 
de eettafel met een blad 
van Afrikaans rozenhout 
afgewerkt met een ecolo-
gische hars van Ecopoxy. 
Rond de tafel Eames Plastic 
Side Chairs DSR van Vitra. 
Boven de tafel een glaslamp 
van de Gran Balon vlooien-
markt in Turijn. 
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‘ V A N  D E 
O O R S P R O N K E L I J K E 

G A R A G E  H E B B E N  W E 
E E N  G R O T E 

W O O N K E U K E N 
G E M A A K T ’

RECHTS 
Lucie McCullough in 
haar keuken. 

ONDER
De keuken is een eigen 
ontwerp van Lucie 
en heeft goudkleurige 
accenten. De kranen  
zijn van Westinghouse 
en de koperen lampen 
boven de bar van Lowes. 
Ook de barkrukken 
ontwierp Lucie zelf. 

De eetkamer met 
donkerblauwe fluwelen 
wanden en contrasterend 
wit houtwerk. De tafel 
is achttiende-eeuws, 
de armstoelen Platner 
zijn van Knoll. Het 
kunstwerk met spiegels 
komt uit de sixties. Ook 
de glazen hanglamp is 
vintage.
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Zoon Cian zit op de trap 
in de originele Britse 
hal van het huis. Op de 
achtergrond de met hout 
beklede woonkamer met 
de Barcelona-stoel van 
Mies van der Rohe voor 
Knoll.  

et is een buitenbeentje tussen de 
roodgeschilderde houten huizen 
in Concord, Massachusetts,  
het hart van New England.  
‘Dit huis lijkt in de verste verte 
niet op die rode zoutbussen  
die je hier overal ziet,’ lacht  

Lucie McCullough. ‘Het is een prachtige jarenvijftig- 
villa van witgepleisterd steen met ramen en een dak die 
doen denken aan een Engelse cottage. Zelfs de klassieke 
tuin en oprijlaan zouden gestolen kunnen zijn van het 
Britse platteland.’ 

GLOBETROTTERS
Ooit was het huis van een oud, welgesteld echtpaar met 
een elegante smaak. De huidige eigenaars zijn interieur- 
designer Lucie McCullough, die haar carrière ooit begon 
in de modebranche, haar man Ronan en hun drie kinderen 
Mimi Li (9), Otis (6) en Cian (4). Het zijn echte globe- 
trotters die op verschillende plaatsen over de hele wereld 
hebben gewoond. De laatste tien jaar woonden ze in 
Hongkong, maar nu hebben ze hun thuis gevonden 
in Amerika. Lucie: ‘Het huis verkeerde in een perfecte,  
originele staat. We werden er direct verliefd op.’ 

H
EEN VISIOEN

‘De stijl houdt het midden tussen klassiek Brits van buiten met een 
Ralph Lauren-interieur met veel warm hout aan de binnenkant,’  
vervolgt Lucie. ‘Het voelde als teruggaan naar mijn basis, mijn jaren  
in de mode-industrie... een visioen. Een baby die vertroeteld moet 
worden om het oorspronkelijke karakter te bewaren.’ 
Het huis was weliswaar perfect, toch heeft het een grondige verbou- 
wing ondergaan waarbij de al riante oppervlakte nog verder werd 
vergroot. Aan de buitenkant is daar echter niets van te zien, met dank 
aan de architect, die Lucie hielp bij het realiseren van modern comfort 
zonder afbreuk te doen aan de originele stijl. 

BAUBIOLOGIE
Voor Lucie was dit huis ook de perfecte basis om haar visie op 
bouwbiologie – afkomstig van het Duitse Baubiologie, waarbij gezond 
en duurzaam bouwen centraal staan – uit te testen. ‘In feite was het 
verbouwen van zo’n oud huis met behulp van biologische en duurzame 
methodes die geen impact hebben op de gezondheid en het milieu  
een heel leerzaam experiment. Ik ben er trots op dat we het op die 
manier hebben kunnen realiseren. In feite hebben we twee afzonderlijke 
delen samengevoegd. De oude kamers hebben hun oorspronkelijke 
karakter behouden en staan nu broederlijk naast de nieuwe ruimtes  
met grote ramen waardoor we een prachtig uitzicht op de bosrijke 
omgeving hebben.’ 

LINKS
De muren in de 
speelkamer zijn groen 
geschilderd met 
goudkleurige lijsten. 
De stoel is een ontwerp 
van Warren Platner 
voor Knoll. De bank 
is op maat gemaakt 
van natuurlijk latex en 
biologisch linnen.  

De transparante tafel is 
van HK. Het Mongoolse 
tapijt bracht Lucie mee 
van een van haar reizen. 

BOVEN
Rond het zwembad aan 
de achterkant van het 
huis staan ligstoelen die 
Lucie zelf  importeerde 
uit China. 
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De woonkamer met houten 
vloeren en wanden en rechts 
de leren Barcelona-stoel van 
Mies van der Rohe voor 
Knoll. Lucie vond de tafel van 
glas met koper op de Ramble 
Market, een kunstmarkt in 
het nabijgelegen Waltham. 
De koperen kasten zijn een 
eigen ontwerp, net als het 
vloerkleed van wol en zijde. 
Overal staan herinneringen 
aan de plaatsen waar het  
gezin woonde. 
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‘ D I T  H U I S  I S  E E N 
V I S U E L E  B I O G R A F I E . 

H E T  V E R H A A L  V A N  
M I J N  L E V E N ’

Ook in de slaapkamer 
zit hout tegen de 
wand. Voor het door 
Lucie zelf  ontworpen, 
goudkleurige bed ligt 
een Chinees tapijt. 

De en suite-badkamer 
heeft oriëntaalse 
accenten die herinneren 
aan de tijd dat het gezin 
in China woonde, met 
een vintage bad dat 
rood is geschilderd, een 
Chinees vloerkleed en 
antieke paneeldeuren. 
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LINKS
Een van de andere badkamers heeft 
geometrische cementtegels tegen de 
muur en zeshoekige marmeren tegels 
op de vloer. De vintage wastafel, de 
lamp en het goudkleurige krukje zijn 
afkomstig van een antiekmarkt in 
Brimfield, Massachusetts. 

HEEL VEEL HOUT
Op de begane grond ligt de grote woonkamer, waarvan zowel de vloe-
ren als de muren zijn uitgevoerd in hout. Lucie: ‘Ik heb de ruimte een 
meer minimalistische uitstraling gegeven door er strakke, goudkleurige 
meubels in te zetten die passen bij de warme uitstraling van het hout. 
Het tapijt op de vloer heb ik zelf  ontworpen. Het dessin is geïnspireerd 
op de tegelpatronen in de Taj Mahal in India.’ De eetkamer is wat for-
meler, met het originele blauwfluwelen behang dat een mooi contrast 
vormt met het witte hout. Er is zelfs een kleine leeskamer waar het 
hout met een mooie kleur rood tot leven is gekomen. De keuken is een 
heel ander verhaal. In de voormalige garage is een Amerikaanse open 
keuken met een bar en eethoek gerealiseerd.

PERSOONLIJKE HERINNERINGEN
Via de grote houten trap zijn de slaapkamers op de eerste verdieping 
bereikbaar. Hier heeft ieder gezinslid een eigen kamer en er is ook nog 
een aparte gastenkamer. In de voormalige rookkamer heeft Lucie een 
exotische suite ingericht met kleuren en dessins die herinneren aan 
haar Chinese verleden. ‘Uiteindelijk is dit een huis geworden waarin alle 
persoonlijke herinneringen aan de plaatsen waar we hebben gewoond 
een plekje hebben gekregen,’ aldus Lucie. ‘Een visuele biografie. Het 
verhaal van mijn leven in een huis.’  

BOVEN
Lucie woonde ook een jaar in Mexico. 
Daarom is een van de badkamers 
uitgevoerd met azulejos-tegels uit Puebla. 

ONDER
Lucie en haar man Ronan en hun  
kinderen Mimi-Li (9), Otis (6) en Cian (4).

GOUDEN accenten en 
GEOMETRISCHE vormen en dessins geven 

een interieur GLANS. 

1. Boekenkast van koper en gelakt rozenhout van Gianfranco Ferré,  
 € 28.600. gianfrancoferrehome.it  
2. Hanglamp Shoreditch met koperen band van Vaughan, € 730.  
 vaughandesigns.com via wva.nl 
3. Vloerkleed Toisto met geometrisch dessin van ICE International,  
 prijs op aanvraag via rugs.nl 
4. Bordeauxrood kussen Winnie van Palais, € 59. palais.com 
5. Dressoir L.XVI Enfilade van Moissonnier van zwart lak met  
 goudkleurige accenten, € 8.500. moissonnier.com 
6. LCP loungestoel van Maarten Van Severen voor Kartell,  
 € 1.542. kartell.com 
7. Chinoiseriepot van Abhika, prijs op aanvraag. abhika.net  
8. Gestoffeerd krukje Roussillon van Mis en Demeure, 51 cm hoog,  
 prijs op aanvraag. misendemeure.com 
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