
Snuffelen op 
de sloop 

Omdat we toch een huis willen bouwen dat er 
oud uitziet, gaan we ons eens oriënteren bij bed-
rijven in historische bouwmaterialen. Dat klinkt 
sjieker dan het is. Als het om auto’s zou gaan in 
plaats van huizen, zou ik het ’de sloop’ noemen. 
Bij de meeste bedrijven liggen buiten hopen baks-
tenen, vaak met het cement er nog aan. Soms zijn 
het zelfs hele stukken muur, waar de stenen nog 
van moeten worden losgebikt. Raamkozijnen met 
kapotte ruiten er nog in staan op een rij. Deuren 
van alle formaten leunen tegen elkaar aan. We 
lopen er tussendoor en genieten ¬¬ervan. Want 
de vorige keer dat we een huis kochten, een jaar 
of acht geleden, hebben we alles bij ’gewone’ 
keuken-, en badkamerzaken gekocht. En vooral 
ook bij de grotere meubelzaken en een enkel 
kleiner winkeltje waar ze wat apartere meubels 
hadden. Natuurlijk hebben ze daar prachtige 
spullen, maar wij vonden het vaak frustrerend om 
uren rond te lopen (je wordt langs een vaste route 
gestuurd, of je wilt of niet) zonder te vinden wat we 
alletwee echt mooi vonden. We konden indertijd 

echt het woord meubelboulevard (het was nog 
maar net uitgevonden) niet meer horen. Nu we op 
de ’huizensloop’ rondlopen, komen we erachter 
dat het wel degelijk ’leuk’ kan zijn om spullen voor 
je huis uit te zoeken. Niet omdat we alles even 
mooi vinden. Er staat hier evenveel gruwelijks als 
bij een gemiddelde meubelgigant. Maar omdat het 
zo’n kick geeft een juweeltje te vinden tussen die 
’ouwe meuk’. 
Als we aankomen bij een van de bedrijven ben ik 
al direct verliefd op de oude Engelse telefooncel 
die buiten staat: “Díe zou leuk staan in de tuin. Dat 
is tegelijk geweldig speelgoed voor de kinderen. 
Kunnen ze net doen of ze Harry Potter zijn en naar 
het Ministerie van Toverkunsten moeten.” Binnen 
staan in rijen tientallen deuren met geslepen glas, 
van het soort dat je tot de jaren zestig en zeven-
tig veel zag. Met engeltjes, pauwen, dames in 
barokke jurken. Het begint weer ’cool’ te worden, 
maar het is niet onze smaak. En daar recht teg-
enover staat een prachtige grote houten deur, die 
je dubbel kunt openklappen. We zijn onder de 
indruk, helemaal als we wat realistischer zijn en 
gaan meten: De deur is 3,80 meter hoog! We wil-
len wel wat hogere kamers in ons huis, maar dan 
nog halen we lang geen drie meter tachtig. Een 
van de bedrijven die we bezoeken heeft niet alleen 

buiten en in oude loodsen materialen staan. In 
stenen gebouwen zijn voorbeeldkamers ingericht. 
Daar zijn we alletwee weg van de enorme zand-
stenen schouwen waar ik helemaal in kan staan. 
Ook daar moeten we realistisch in zijn: die passen 
alleen in hele grote kamers van hele grote landhui-
zen, waar inderdaad ook deuren van 3,80 meter 
hoog in zitten. De oude houten vloeren, die vaak 
uit oude theaters of treinstellen komen, zouden wel 
direct in ons huis gelegd kunnen worden. Planken 
in verschillende breedtes, in allerlei kleuren bruin. 
Ook tussen de tegels zitten voor ons bruikbare 
vloeren. We zien schitterende kasten die we zo 
neer zouden willen zetten. Oude houten tafels, 
gietijzeren rekken voor in de tuin. Op zolder ligt 
een groot rek vol losse trapstijlen, al dan niet met 
houtsnijwerk versierd. We kunnen ons nog net 
inhouden en kopen (nog) niks. Het is nou eenmaal 
slimmer om alle definitieve tekeningen van het 
huis te hebben voor we geld gaan uitgeven aan dit 
soort dingen. Maar we weten al wel zeker dat we 
terugkomen. Als we wegrijden kijk ik nog een keer 
naar de telefooncel: “En die kopen we dan ook.” 
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