
De Brugse
Abdijmoef

De Brugse Abdijmoef moet het worden. Of toch 
de Damse? In ieder geval een abdijmoef. Ik heb 
het over bakstenen. Die blijken de meest bijzon-
dere namen te kunnen hebben. We waren het met 
de architect vrij snel eens over de buitenkant van 
het huis, de omtrek. Die is natuurlijk ook gebonden 
aan de locatie en voor een groot deel aan ons 
budget en het aantal kamers dat we in het huis 
willen hebben. De sfeer van het huis heeft de 
goede man ook goed begrepen. Dus nu heeft hij 
ons als huiswerk meegegeven om daar de juiste 
bakstenen bij te vinden. Nou, wiskundehuiswerk 
van vroeger was veel simpeler. Want bakstenen 
zie je elke dag, overal om je heen. Sommige vind 
ik mooi, andere lelijk. 

Het enige dat we tevoren wisten, was dat we wat 
grotere, robuuste stenen mooi vinden. Een beetje 
licht van kleur, met wat kleurnuances erin. Liefst 
stenen die eruit zien alsof ze zo van een ruïne 
zijn weggehaald. We zouden het liefste kiezen 
voor hergebruikte stenen, gerecupereerd noemen 
ze dat in de duurdere bouwmaterialenzaken. Het 
probleem met echt oude stenen, is dat je net de 
juiste hoeveelheid (voor een huis zijn dat er heel 
wat) nodig hebt in het juiste formaat en de juiste 
kleur. Daar moet je echt tegenaan lopen. Gelukkig 
zijn er ook fabrikanten die bakstenen zo maken, 
dat ze er oud uitzien, maar wel de kwaliteit hebben 
van nieuwe stenen. De fabrikant waar wij de show-
room binnenlopen had precies de soort stenen die 
wij mooi vinden. We zien het al bij binnenkomst. 

De verkoper komt op ons af met een plantenspuit 
in de hand. Niet om de planten water te geven, zo 
blijkt al snel. De stenen in de showroom staan alti-
jd droog en hij wil graag laten zien hoe ze er in het 
Hollandse regenweer uitzien. De Damse Abdijmoef 
waar we in eerste instantie op vielen, valt dan af. 
De Brugse is geler en bij nat weer mooier. Van de 
fabrikant krijgen we een lijstje met adressen waar 
de stenen gebruikt zijn. Allemaal ver weg, maar 
als we toch in de buurt van Someren zijn, gaan 
we kijken bij een huis met de Damse Abdijmoef. 
Een boerderij midden in het buitengebied, met een 
grote stal erachter. De tuin is nog niet klaar, het 
huis is duidelijk net af. De stenen bevallen ons wel. 
“Het is echt een mooi formaat. Maar inderdaad 
een beetje te rood.” Als ik druk foto’s sta te maken, 
netjes vanaf de openbare weg natuurlijk, komt een 
vrouw naar buiten, de stofdoek nog in de hand. Ze 
lacht als ze de reden van de foto’s hoort. 
“Dit is niet de Damse Abdijmoef, maar de 
Doornikse moef. We hebben de Damse bin-
nen.” Daar hadden we nog niet aan gedacht. We 
worden heel vriendelijk binnen uitgenodigd. En 
inderdaad, het ziet er binnen uit als een ’Damse 
Abdij’, op alle muren zit de moef. In de huiskamer, 
de keuken, het trappenhuis, alle slaapkamers en 
zelfs in de badkamer. “Daar moesten de bouw-
vakkers ook wel even aan wennen.” Het is een 
heel bijzonder huis. De bewoners hebben er echt 
een eigen draai aan gegeven. Het is voor hen 
een echt thuis, hoe nieuw het ook nog is. Onze 
smaak is het niet. Maar de man en vrouw hadden 
wel een paar goede tips voor ons. Zo vertelden ze 
dat hun bouwvakkers, behalve aan de bakstenen 
badkamer, ook moesten wennen aan het werken 
met zulke robuuste stenen: “Ze hadden de neiging 
heel netjes langs de touwtjes te metselen. Maar 

dat hoeft helemaal niet met dit soort stenen. De 
voegen waren ook veel te netjes in het begin. En 
ze gooiden de halve stukken steen weg. Terwijl je 
die in die ruwe muren gewoon kunt verwerken. Dat 
deden ze vroeger ook, staat juist mooi. Uiteindelijk 
hadden ze daardoor zelfs stenen tekort.”
Een heel handige tip. Want ook wij willen de muren 
er zo authentiek mogelijk laten uitzien. Alleen 
dan wel aan de buitenkant. Van binnen willen we 
veel laten stuken, dat vinden we iets beter pas-
sen bij de inrichting die wij voor ogen hebben. We 
waren heel wat wijzer na ons ritje naar Someren. 
Al weten we nog steeds niet hoe de Damse en de 
Brugse Abdijmoef er in de regen uitzien. 
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Een huis uit de folder dat wel gebouwd is met de 
Brugse Abdijmoef.          Foto Olivier

door Ilze Rike, 29 oktober 2005

Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


