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Eigenzinnig

wonen
Het huis van Kees en Carla
Hoogewerf heeft een Belgische
uitstraling en is alleen daarmee al een
opvallende verschijning in Hensbroek,
het plattelandsdorpje waar ze wonen.

D

e binnenzijde doet daar niet voor onder. Hier
geen simpel verfje op de muren, bordjes met
’home’ en meubels van een Zweedse winkelketen. Het echtpaar moet niets hebben van een
dertien-in-een-dozijn interieur en doet het
dan ook helemaal anders.
De woning is het resultaat van een jarenlange droom die
sinds drie jaar is vervuld. Tegelijkertijd is het huis een
showroom waar potentiële klanten kunnen zien welke mogelijkheden er zijn.
Kees is stukadoor en schilder en leefde
zich uit op zijn eigen stek. Hij maakte
van elke wand in huis een heus kunstwerk. ,,Deze muren leven meer dan
strakke muren en halen veel meer sfeer
naar boven”, vindt het stel. Het kantoor
heeft een muur die maar half gestuukt is,
om een ’old look effect’ te creëren. In de woonkamer en
leefkeuken ging Kees wat moderner te werk. Die mix
komt in de hele vrijstaande woning terug.
Opvallend zijn de antieke schuifdeuren, die uit Egypte
afkomstig zijn.
,,Dat hebben we ons laten vertellen toen we ze kochten
bij een antiekzaak in oude bouwmaterialen in Aalsmeer.
Ze waren veel langer dan wat paste, dus hebben we de
bovenkant eraf gehaald en daar traphekken van gemaakt”, zegt Kees.
Ook over de gewone tussendeuren heeft het paar een
verhaal. ,,We kwamen bij een houthandel waar ze van
een bepaald soort hout een schutting hadden staan.
’Dat willen wij voor onze deuren’, zeiden we meteen. De

verkoper haalde het hout meteen van de schutting.”
Kees en Carla dachten hun interieur tot in details uit. De
potkachel met houtopslag in de woonkamer plaatsten ze
strategisch, zodat die ook vanuit de keuken te zien is.
Zelfs over de gordijnrails is nagedacht. Die maakte Kees
van steigerpijpen. ,,Dat past het best bij de robuuste
uitstraling van ons interieur”, aldus Carla. En dan het
huis zelf, niet te vergeten. ,,We bedachten dat een Belgische sfeer het beste in het plaatje van ons droomhuis
paste. Samen reden we de grens over en belandden we bij
een bouwmarkt. Die had precies genoeg van onze favoriete stenen.”

Unieke mix
Tussen een stapel sloophout vond het koppel een oude
biels. Die hangt nu aan de muur in de leefkeuken met
daarop glazen en flessen wijn. ,,Een schilderij past hier
niet, dit wel.” Boven de keukentafel hangen bijpassende
verweerde fabriekslampen. ,,Eigenlijk is
het hele huis een bij elkaar geraapt zootje”, zegt Carla lachend. ,,Ik denk dat
’eigenzinnig’ wel een goed woord is om
onze stijl te omschrijven. Samen verzinnen we het en Kees maakt het. Het ’geleefde’ en nonchalante aan ons huis vinden we zo leuk. Juist met de strakke
details erbij.” Ze doelt op het superstrakke aanrechtblad en de kastjes zonder handvatten. Die
maken samen met de bank, het toilet en de potten voor
het raam een unieke mix van oud en modern.
Ja, er zijn ook weleens mensen die het interieur niet zo
waarderen als Kees en Carla, die hier wonen met drie
kinderen, dat zelf doen. ,,’Wanneer maken jullie het af?’,
werd ons eens gevraagd”, aldus de twee die er wel om
kunnen lachen. ,,Neem bijvoorbeeld het plafond. Anderen zouden die planken nog afwerken met verf, maar wij
vinden het mooi zo.”

a jij nog wat doen?’ Vraag overvalt mij. Ga jij
nog wat doen? Nou eh, ramen wassen, terrassen onkruidvrij maken, zondaglang worstelen
met schaduwdoek spannen tussen pergolapalen, op
lathyrusjacht (roze, wit en paars), boodschappen,
grote spiegelkast weer oud laten lijken nadat drie
lagen verf niet bevallen, daarna in bijenwas en weer
uitwrijven. Kortom: ik vermaak mij wel. Dat is geen
antwoord dat wordt verwacht. Vraag is of ik vakantieplannen heb komende zomer. Ah, had het kunnen
weten. Vanaf moment dat vakantiegeld binnen is,
bestoken reisbureaus, hotels en vliegtuigmaatschappijen mij met aanbiedingen. Stellen ongevraagd bestemmingen en accommodaties voor. Of ik naar Nice
wil, naar Rome, naar Casablanca, naar…
Vakantieplannen? Niet mee bezig. Ben dik in minderheid als ik familie, vrienden en collega’s beluister.
Ene Zus is net terug van twaalf dagen Grieks eiland.
Haar hond, in vorig leven ongeleid projectiel, mag
zolang bij mij. Echt heel gezellige vakantie ook voor
stuiterbal, die zich overigens als voorbeeldige gast
gedraagt. Grote Blonde Reus en ik missen levendigheid van Zwartjoekel nog elke dag. Andere Zus vertrekt naar datzelfde Griekse eiland. Voor drie weken.
Haar hond logeert niet bij mij. Is hier geen hondenpension. Goede vrienden (zonder hond, mijne logeert
daar meestal en dat vinden ze genoeg) vertrekken ook
al naar zo’n fijn eiland omgeven door azuurblauw
water. Iedereen lijkt te weten waar je deze zomer het
beste tijdlang niks kan lopen, zitten of liggen doen.
Schijnt ook goed te zijn voor je gezondheid om drie
weken niet te werken. Tuurlijk ben ik beetje jaloers.
Zou willen dat ik zo in elkaar zit. Ben niet zo van het
plannen. Besluit meestal op allerlaatste moment of ik
wel of niet ga. En waarheen ik wel of niet ga. Meestal
ga ik niet. Tenminste… niet als iedereen gaat. Doe mij
maar last minute in november, wanneer dagen grijs
en grauw in elkaar overgaan. Of in december, wanneer ik feestdagenstress wil ontvluchten. Januari, nog
fijner om dan in vliegtuig richting zon te stappen.
Februari, wanneer er geen einde aan winter lijkt te
komen. En zelfs maart, april en mei zijn uitstekende
maanden om te vertrekken en zinnen te verzetten.
Juni, juli, augustus en september blijf ik liever hier.
Kan mij geen stralender strand voorstellen dan waar
ik altijd al kom. Zo heerlijk om daar te vertoeven,
daarna thuis zand afspoelen en genieten van laatste
zonnestralen in tuin. Die is dan groener dan groen en
mooier dan mooi. Niets fijner dan tot ’s avonds laat
buiten bij vuurkorf te zitten met koude biertjes of
witte wijntjes binnen handbereik. Luisteren naar
zomeravondconcert van kwakende kikkers in sloot en
kirrende krekels in warm gras. Wanneer ik mij mocht
vervelen, pak ik fiets en strijk neer op een van vele
terrasjes in stad. Of bij vrienden aanschuiven voor
barbecue. Als ze niet op vakantie zijn tenminste. Dus
nee, heb geen vakantieplannen. Maar als De Man
vraagt of ik net hem meega op voetreis naar Rome,
lummelen in Lutjebroek, chillen in Chili, noorderlicht spotten boven de Lofoten, mediteren in klooster
ergens hoog in de bergen, op insectensafarie met
overnachtingen in hutje op de hei, of andere zaken
van zijn bucketlist, dan ben ik weg. Al is het morgenochtend meteen. Ben namelijk heel erg van de last
minute.
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