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p het pal zuidelijk georiënteerde terras nippen we 

aan een glaasje frisse Loirewijn, in de schaduw van 

de baksteenrode markiezen en Christine Loy, de 

vrouw des huizes, vertelt me haar verhaal.  

“Mijn man en ik waren in 2003 bij vrienden op be-

zoek in de streek. Ze troonden ons mee naar dit park en deze 

villa die te koop stond. Geen haar op ons hoofd dat eraan dacht 

een huis te kopen. Maar wat bleek: we vielen als een blok voor 

deze plek, en drie dagen later waren we eigenaar. Ongeloof-

lijk hoe het leven kan lopen! Met hart en ziel zijn we aan de 

restauratie begonnen van deze Italiaans aandoende villa. Het is 

een voormalig jachtpaviljoen uit de achttiende eeuw. Het ge-

bouw is symmetrisch opgevat met vijf ramen naast elkaar. In 

negentienhonderd kwamen er een nieuwe ingang, een nieuwe 

trap en twee ramen bij. De laatste honderd jaar was de villa 

eigendom van een adellijke familie die gek genoeg geen ge-

bruik maakte van de prachtige salons op de begane vloer. Ze 

leefden boven in kleine appartementjes. We hebben alle niet 

originele tussenmuren er weer uitgegooid om te komen tot de 

oorspronkelijke vertrekken met aangename verhoudingen.” 

PARK IN HET DORP
“Ook het park van twee hectaren hebben we fl ink onder han-

den genomen,” legt Christine uit terwijl we door de parktuin 

wandelen, “we veranderden de toegang en legden een nieuwe 

oprijlaan aan. We vonden het fi jner om door het park bij de villa 

aan te komen. Zo ben je meteen in de juiste sfeer.” De honderd-

jarige bomen en het eilandje middenin de beek waren er al, het 

O
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Op een paar uur rijden van Parijs ligt het liefl ijke dorpje Savigny-L’Évèque, op nauwelijks tien kilometer van 

auto-mekka Le Mans. In het hart van het dorp rijd je binnen in het park van Villa des Arts, een heerlijk oord 

waar kunst en rust hoog in het vaandel staan. De gastenkamers die het echtpaar Loy hier creëerde, zijn niet 

alleen smaakvol ingericht, de wanden van elke kamer kregen bovendien een passende muurschildering van 

huisschilder Philippe Brault.
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romantische bruggetje lieten de Loys vakkundig restaureren. 

De waterpartijen en standbeelden hebben ze hier geïnstalleerd 

en honderden bloemen en planten liefdevol aan de grond toe-

vertrouwd. Nu pronkt de parktuin in al zijn glorie: irissen en 

pioenen ijveren in het voorjaar om de aandacht. Christines lie-

velingsbloem is de roos Pierre de Ronsard: een teder, roze hart 

met buitenbladeren in zacht pistache. De autofanaten van Le 

Mans komen graag naar de villa, ze kunnen hun dure bolides 

hier veilig stallen in het afgesloten park.”

ELKE MUUR ZIJN SCHILDERIJ
Binnen in de villa vallen de vele muurschilderingen meteen op.  

“De oudheid passioneert me,  in een vorig leven was ik lerares 

Latijn en Grieks. Ik heb een voorliefde voor de fresco’s van 

Pompeï. Dezelfde vrienden die ons het huis toonden, leerden 

ons eerder de fresco-artiest Philippe Brault kennen. Voor ons 

vorig appartement wist ik wat ik wilde: een beeld van zuilen met 

diepte, in een acajou kleurenpalet. Philippe vertaalde dit perfect 

op doek. Nu hangt dat schilderij hier tevreden in de traphal. 

Voor de villa vonden we een muurschildering wel passend. Ik 

ging op zoek in kunstboeken en we vroegen Philippe om een 

fresco te maken van de drie gratiën. Na de eerste kwam er nog 

één en zo bleven we doorgaan op dat elan. Philippe Brault heeft 

hier liefst twee jaar kunstig muren beschilderd. Ik zocht telkens 

naar een passend tafereel en Philippe realiseerde het.” Nu zijn 

het die muurschilderingen die Villa des Arts uniek maken.

AMOR
De villa biedt onderdak aan vier gastenkamers en een suite. 

In de charmante Titiaan-kamer heerst een rustige sfeer met 

muren in ecru. Het is een trompe-l’œil eff ect: je denkt houten 

lambriseringen te zien, welnu het is schildervakmanschap. “Hier 

slapen de meeste mensen lekker, er hangen blijkbaar goede 

vibes,” verklapt Christine. De open badkamerdeur geeft een 
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“Philippe  Brault heeft hier liefst  twee jaar kunstig mure n beschilderd. 
Ik zocht telk ens naar een pass end tafereel en Philippe  realiseerde het. 
Nu zijn het die muurs childeringen die Villa des Arts uniek maken”



mooie inkijk op het schilderij van Titiaan achter het bad: we zien 

‘De hemelse en de aardse liefde’. De kleine Amor speelt met 

het water in de fontein. Christine liet het bad ophogen zodat je 

vanuit het ligbad door het œil de bœuf raampje de klokkento-

ren van de kerk ziet. 

GEBOORTE VAN VENUS
De ruime Boticelli-suite beslaat liefst vier kamers die op een 

rechte lijn liggen. Staan de tussendeuren open, dan krijg je een 

interessante doorkijk tot bij de witte buste in de badkamer. Je 

komt de suite binnen via een eerste vertrek met een kamerbreed 

schilderij van twee nichtjes. “Zie je de retro vogelkooien? Daar-

van heb ik jarenlang gedroomd. Ik zag ze elke dag staan achter 

het raam van onze buurvrouw. Op een mooie dag was ze aan 

het inpakken: ze ging verhuizen. Mijn man is gaan vragen of ze 

de kooien zou meenemen en dat was niet het geval. Zo kon hij 

ze van haar overnemen en me cadeau doen voor mijn veertig-

ste verjaardag.” De slaapkamer zelf is een enthousiaste ode aan 

de schilderkunst van Boticelli met een eigen interpretatie van 

bekende schilderijen rondom rond. Zo werden de man en zijn 

gade die in het oorspronkelijk schilderij krijgslieden waren met 

zwaard en harnas, verzacht tot een verliefd koppel. De dame die 

links van het bed een sjaaltje gooit, is een luchtige versie van de 

fi guur die een mantel over de naakte Venus wil gooien op de 

‘Geboorte van Venus’. Het bed is de ideale uitkijk om de kamer 

te aanschouwen. Christine heeft zich hier duidelijk geamuseerd 

om voor elke muur het passende plaatje te zoeken. De deuren 

zijn eerst gewoon wit geschilderd en naderhand in de tonen 

van de muurschilderingen gezet zodat ze perfect opgaan in het 

decor. Voor de meubels koos ze bewust strakke lijnen in donker 

wengéhout. Het salon met de strakke, paarse zeteltjes, lijkt be-

zet met houten lambriseringen, dit is gezichtsbedrog: het zijn 

schilderijen op linnen die professionele stoff eerders naderhand 

opspanden. In de badkamer kan je genieten van bijzondere ver-

28 TIJDLOOS TIJDLOOS 29

In de charmante Titiaan-kamer heerst  een rustige sfe  er met mure n in 
ecru. Het is een trompe -l ’œil eff ect: je denkt houten lambr iseringen te 
zien, welnu het is schildervakmanschap.





wennerijen: muziek- en kleurentherapie zijn ingebouwd in het 

professionele bad.  

De familiekamer doet eerder Zweeds aan met de onregelmatig 

vlaskleurige strepen op de muur. Er lijkt een fi jn gordijn gedra-

peerd aan het hoofdeinde, juist: dit is ook geduldig schilderwerk 

van Philippe Brault. 

VERGULD DEURBESLAG
In de salons beneden lopen we over krakend parket van Franse eik, 

gelegd in het chevron patroon. “Gelukkig waren veel authentieke 

elementen nog op hun plaats,” bekent Christine. “Wist je dat de dag 

nadat we de eigendomsakte getekend hadden, we hier binnen-

kwamen en we dieven op heterdaad betrapten: ze waren bezig de 

schouw los te wrikken. Ze zetten het gelukkig op een lopen. We heb-

ben de schouwen en het parket grondig gerestaureerd. De haarden 

vind ik heel stemmig: ik steek altijd wel ergens een vuurtje aan. Mijn 

man Hervé heeft alle deurklinken onder handen genomen tot ze 

weer blonken als spiegeltjes. Nu serveren we hier ontbijt en diner. 

Gisterenavond had ik nog veertig man over de vloer, wat een sfeer!” 

POMPEÏ
“De keuken wilde ik in beige natuurtinten. De huisschilder 

bracht boven de deur een groentemand aan in Caravaggio-stijl. 

Op de duur hadden we aan twee woorden genoeg om elkaar te 

verstaan. De ruimte met de rode muren is mijn bureau en daar-

achter ligt de hall, die loopt over de hele lengte van het huis. In 

de geest van Pompeï zijn er vogels op de wanden geschilderd. 

Gek genoeg ben ik nog niet in Pompeï geweest. We hebben 

zo’n reisje al wel cadeau gekregen van vrienden, maar zijn er niet 

geraakt. Het werd een weekendje Bretagne.”

CHINESE MASSAGE
“Het terras en het zwembad hebben we pas vorig jaar geïnstal-
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“In de salons beneden lope n we over krakend parket van Franse eik, ge-
legd in het chevron patroo n. “Gelukkig ware n veel authentieke elementen 
nog op hun plaats” 



leerd. De tegenstroom in het zwembad krikt je zwemtraining 

op niveau. Ja, als je de dingen goed wil doen, vraagt het soms 

wat tijd en denkwerk. Ik wilde de zwemmers en zonnebaders 

voldoende privacy gunnen.” 

Dat is goed gelukt dankzij de in Frankrijk verplichte muur rond 

het zwembad. De keienboord is louter decoratief. Verder is de 

betonvloer geverfd in dezelfde tint als het terras. Tegels gebruikt 

Christine zo min mogelijk, daar houdt ze niet van.

In de stallingen opende een vriendin dit jaar een spa. Op week-

enddagen kan je er genieten van een uitgebreide Chinese mas-

sage of gelaatsverzorging waarbij je even van de wereld los komt.

SPROOKJE
Tot voor kort las het verhaal van Christine Loy als een sprookje. 

Zij en haar man Hervé gaven alles op om de villa haar luister 

terug te geven en dat verliep vele jaren wonderwel… Helaas 

werd Hervé vorig jaar plots ziek, en inmiddels is hij jammer ge-

noeg overleden. Vandaag staat Christine er dus alleen voor. Ze 

zet moedig hun beider droom voort. Momenteel is ze volop be-

zig aan Résidence des Arts, een gebouw in Le Mans waar ze vijf 

appartementen inricht in dezelfde sfeer als de villa. Ook daar zijn 

we binnenkort meer dan welkom. 
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“Het terras en het zwembad hebb en we pas vorig jaar geïnstall eerd. De 
tegenstroo m in het zwembad krikt je zwemtraining op niveau. Ja, als je de 
dingen goed wil doen, vraagt het soms wat tijd en denkwerk.
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