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et huis van Elisabeth, haar man

Joop en hun zoontjes Seth (5) en

Thom (2,5) heeft geen voordeu( dus

iedereen stapt via de keuken het huis

binnen. 'Alles is door mijn man zelf ge-

timmerd. Wij houden niet zo van een

standaard keuken" zeglze' En dus

hangen er aan het plafond geen gewo-

ne spotjes, maar omgekeerde ijzeren emmers' waar een

peertje in is gedraaid. 'Die emmertjes komen uit lndia'

lk heb het gat voor de fitting zelf in de bodem gezaagd''

Ook is één van de muren Mexicaans groen geschilderd'

'Een vrij heftig kleurtje', geeft Elisabeth toe. 'Toen het

er net op zat, had mijn man wel even iets van: oh "'
Maar nu hoort het er gewoon bij' Ook het aanrechtblad

hebben we zelf gemaakt. Wat een gedoe! Het is gemaakt

van gestort beton, maar dat droogt snel op, dus dat was

flink doorwerken. Wilden we er ook nog eens per se een

extra brede rand omheen! Maar nu het gelukt is, genieten

we dubbelop.'

'Onze zoonqes willen hier

ook nog een minikeukenÇe'

Toen Elisabeth en Joop hun huis kochten, was het onbe-

woonbaar. Met vele uren klussen werd het huis steeds

meer zoals zij het wilden. 'De muur naar de woonkamer

was oorspronkelijk een buitenmuur. Via een oud boe-

renraampje kan ik mijn zonen in de gaten houden als ik

in de keuken bezig ben. Handigl Kort geleden hebben

we opnieuw een paar muren verplaatst, en nu ben ik

echt tevreden. Het enige wat nog ontbreekt, is een paar

sfeerfoto's. En misschien nog een oude, barokke stoel in

de hoek. Maar of dat past? Onze zoontjes willen hier ook

nog een minikeukentje!'

Elisabeths grote trots is de enorme Smeg-koelkast. 'Daar

droomde ik al mijn hele leven van. Het moest per se een

rode zijn. Uiteindelijk vond ik hem gewoon via Markt-

plaats, ook nog bij ons in de buurt. Een meisje had er

eentje gewonnen met een prijsvraag, maar kon het ding

nergens kwijt. Hij stond nog nieuw in de verpakking bij

haar thuis.'

Vanuit haar keuken heeft Elisabeth een prachtig uitzicht.

'Ons huis ligt midden tussen de weilanden, dus ik sta

regelmatig met een kop koffie voor het raam naar buiten

te kijken. Of Joop en ik pakken een stoel uit de kamer en

gaan even in de deuropening zitten. Heerlijk.'
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hebben we zelf gemaakt.

Wat een gedoe!'
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Den ouderwetse, brocante keuken,

met koperen grepen, oudgroen

geverfde paneeldeurtjes, een

granieten aanrechtblad en een wit

porseleinen wasbak dat is de keuken

van Marie-Louise Folkerts.

nze keuken is al vijftien jaar

oud, maar hij verveelt me nog

steeds niet', zegtze. Ondanks
de ouderwetse uitstraling - een

koffiemolen aan de muur, oude

weegschaaltjes op het aanrecht

en rustieke tegeltjes aan de

wand - is er in haar keuken
allerlei handige apparatuur weggewerkt. Bovendien: de
keuken is helemaal zelf ontworpen én getimmerd door
Robbert, de man van Marie-Louise!

'We hebben destijds heel goed rondgekeken in win-
kels en in tijdschriften wat we leuk vonden. We vinden
het een sport om niet te veel geld uit te geven aan de
inrichting, dus we sprokkelen zo veel mogelijk bij elkaar
via rommelmarkten. Op die manier kocht ik gisteren nog
een mooie naaimachine voor mijn dochter. Tenminste,
dat dacht ik. Toen ik de stekker in het stopcontact stak,
knalde het ding kapot. Overal rookl'
ln het drukke gezinsleven van Marie-Louise was de
keuken jarenlang de belangrijkste plek in huis. Van hun
vier dochters woont nu alleen nog de jongste thuis, maar
als iedereen in het weekend thuis is, is het af en toe nog
steeds flink dringen bij het aanrecht. ,Dan staat de één
een broodje te smeren, terwijl de ander taad aan het bak-
ken is. Ook de visite vindt het gezellig om erbij te komen
zitten als ik in de keuken bezig ben. Dan is het hier echt
te kleinl'
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Haar keuken blijkt niet alleen de plek te zijn voor gezellig

contact met mensen binnen, maar ook met voorbijgan'

gers buiten. 'Onze keuken kijkt uit op de straat en op de

huizen aan de overkant. Als ik 's avonds sta te koken, is

het dus wel zo gezellig om even te zwaaien naar buren

die thuiskomen uit hun werk.'

'stiekem gebruik ik nog het

liefste dat oude, Italiaantie

espressoapparaat'

Koken en vooral koffiezetten, dat doet ze het liefste in

haar keuken. 'lk ben dol op goede koffie', zegt ze. 'En

ook al staat er een hypermodern koffieapparaat, stiekem

gebruik ik nog het liefste dat oude' ltaliaanse espresso-

apparaat waarmee ¡e nog met de hand koffie kunt zetten'

Lekker met opgeklopte melk ..' het ultieme genieten!

Misschien is dat nog mijn enige droom voor deze keuken:

een goede koffiemaler. Dat ik niet alleen zelf de koffie zet,

maar ook de bonen vers maal. Maar die dingen kosten al

snel 500 euro.'

Na vijftien jaar is de keuken op sommige plekken wel aan

een nieuw verfje toe. 'Maar verder? Nee hoor, lekker zo

laten !'
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ineke is grafisch ontwerper en in haar

hoofd zag ze de ideale keuken al

helemaal voor zich. 'Met die ideeën

begon ik een ontwerp te schetsen.

Maar na de verbouwing hadden we
daar absoluut geen budget meer voor',
zegL ze lachend. 'Jan stelde voor een

tweedehands keuken te zoeken op

dat leek me zó vies.'

Hun woning, die in 1895 is gebouwd, had ondertussen

een complete metamorfose ondergaan. Jan is kunst-

historicus, maar is in zijn vrije tijd een echte klusser. De

verbouwing vorderde gestaag en de keuken was het

laatste project.

'ln die tijd hoorden we dat de keuken uit de pastorie

van het dorp van mijn ouders werd weggedaan. Zou dat
iets voor ons zijn? De keuken was groot en de deur-

tjes waren lelijk. Wel zaten er zóveel kastjes bij, dat we
genoeg hadden voor het ontwerp dat ik had gemaakt.

We besloten de keuken over te nemen. Eerst hebben

we de keuken er voorzichtig uit gesloopt en hem toen bij

ons weer opgebouwd. De apparatuur hebben we deels

bij lkea en toch ook maar via Marktplaats gekocht: de
koelkast, de afzuigkap, noem maar op. Ach, dat kun je

eigenlijk ook prima schoonmaken. Jan heeft vervolgens

nieuwe frontjes gezaagd uit MDF en die bewerkt met
een freesmachine. Ook heeft hij bovenkastjes gebouwd,
helemaal tot aan het plafond, en van houten balken een

keukenblad gemaakt. Vervolgens hebben we alles ge-
verfd. Het plan was eerst om het wit te verven, dat leek
me wel makkelijk: als we ons huis ooit nog eens willen
verkopen is dat een gangbare kleur. Anderzijds had onze
keuken al een zwarle vloer, dus het zou wel erg zwartwit
worden. Uiteindelijk hebben we voor de kleur celadon
gekozen. De deurtjes moesten zelfs dríe keer worden
geverfd. Daarna kon ik geen kwast meer zienl
De tegeltjes op de muur hebben we van een handelaar
in tweedehands bouwmaterialen. Het zijn witte achthoe-
kige blokjes. Daar tussenin hoorden zwarte tegeltjes.
Dat vonden we niet zo mooi, dus heeft Jan van de witte
tegels die we teveel hadden kleine blokjes geslepen en
zo onze eigen combinatie gemaakt. Het resultaat ziet heel
authentiek uit. Mensen vragen weleens of die tegeltjes er
nog rn zaten toen we het huis kochten. Maar de keuken is
in de nieuwe aanbouw, dus dat kan helemaal niet!

lk kan me voorstellen dat mensen een nieuwe keuken
kopen. Een goede keuken is zijn geld echt waard.
Anderzijds hebben wij nu een prachtige keuken voor een
prikkie. Als je tenminste onze uren niet meeteltl'
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