
Verhalen van 
anderen 

Het bouwen van een eigen huis en alles wat 
er omheen hangt is op zich al erg leuk, vind ik. 
Een ander aspect, waar ik tevoren helemaal geen 
rekening mee heb gehouden, is dat je het dan met 
andere mensen ook heel vaak hebt over bouwen, 
verbouwen en verhuizen. Iedereen heeft wel een 
eigen verhaal. Toen ik in verwachting was, hoorde 
ik (of misschien was dat mijn selectief geheugen) 
alleen negatieve verhalen over bevallingen. Nu 
hoor ik juist heel veel positieve verhalen over 
(ver)bouwen. Het is altijd heel erg mooi geworden. 
Het lekkere ligbad wordt bijna dagelijks gebruikt 
(waar halen ze de tijd vandaan). De keuken is 
perfect voor het bereiden van de maaltijd. En die 
extra slaapkamer komt altijd van pas, meestal als 
werkkamer met computer (die staat bij ons gewoon 
in de huiskamer). Het is hoopgevend om die ver-
halen te horen. Het wordt bij ons ook vast zo mooi. 
Nog leuker vind ik echter de verhalen van mensen 
die ook bezig zijn met (ver)bouwen of verhuizen. Ik 
droom mee over hoe mooi het kan gaan worden. 
Miranda zoekt een goede natuursteenvloer voor 
haar nieuwe woonkamer en keuken. Samen 
zoeken we op internet naar een betrouwbaar 
bedrijf en een mooie kleur. Ingeborg heeft onenig-
heid met de buurvrouw over de grootte van haar 
uitbouw. We hebben het over de regels, vergun-
ningen, inspraakprocedures en de zin en onzin 
daarvan. We bedenken dat je, met een beetje 
geduld en tact, een heel eind kunt komen en je 
eigen uitbouw kunt maken. Annemieke en Marcel 
en hun buren hebben een twee-onder-een-kapper 

ontworpen in een jaren dertig-stijl die je tegen-
woordig bijna nergens meer ziet. Met een dak alsof 
het een paddestoel is. We filosoferen dat het toch 
zo jammer is dat veel vrije sectorhuizen dertien in 
een dozijn lijken. Het dromerigste verhaal is ech-
ter dat van Remon. Hij woont nu in een prachtig 
design-appartement in de stad. Dat staat te koop, 
omdat hij een romantisch boerderijtje (met bijge-
bouw) op het platteland ver weg heeft gekocht. 
Dat gaat hij opknappen en er een Bed & Breakfast 
van maken. Hij en zijn vriendin geven hun baan op 
en gaan gewoon hun droom waar maken. Je zou 
er een televisieprogramma van maken (dat doen 
heel wat omroepen tegenwoordig ook). Wij zijn 

nu druk bezig met ons nieuwe huis, met de korte 
termijn (al duurt het door allerlei procedures nog 
wel even voor we echt gaan bouwen). Maar soms 
droom ik ook wel eens over nog later. Misschien 
beginnen wij ook nog wel eens een B&B. Ergens 
in Noord-Italië aan een meer. Een oud kasteeltje 
of zo’n echt oud Italiaans boederijtje. Helemaal op-
knappen zoals wij dat mooi vinden. En dan in het 
bijgebouw gasten ontvangen. Hoewel, een pen-
sionnetje is dan misschien een beter idee. Want 
dat ontbijt, zo vroeg op, dát lukt me echt niet. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


