
Een huis met 
een puntdak 

‘Nu hebben we een huis met een plat dak, en 
straks krijgen we een huis met een puntdak. Hè, 
mama?’ Voor ons vijfjarige zoontje is dat wel hét 
grote verschil tussen ons oude huis en ons nieuwe 

huis. Voor een kind is het nog moeilijker dan voor 
ons om te bevatten, dat we straks ergens gaan 
wonen, waar nu nog gewoon ’tuin’ is. Hij heeft nat-
uurlijk de tekeningen gezien, en inderdaad, daarop 
is een puntdak te zien. Voor hem een droom, want 
Opa, die hij adoreert, heeft ook een puntdak. 
En ónder dat puntdak zit een zolder, waar hij 
soms wel eens mag komen, samen met Opa. Hij 
vindt er de meest bijzondere schatten. Nog net 
niet vergaan speelgoed waar mijn zusje en ik 
vroeger mee speelden (poppenkastpoppen, plastic 
piepbeesten). Oude relatiegeschenken die Opa 
ooit kreeg. Voetbalplaatjes van weleer. Zelfs een 
verdwaalde Sinterklaassurprise. Opa bewaart de 
gekste dingen. 
Telkens als ons zoontje met een schat van Opa’s 
zolder thuis komt, zegt hij glunderend: “Wij krijgen 
straks óók een zolder, hè.” Hopend dat hij daar net 
zulke mooie schatten vindt, natuurlijk. 
In onze ontwerpen moesten we daar natuurlijk 
wel rekening mee houden. Want de architect zag 
eerder een huis met twee woonlagen voor zich, 
waarbij de kamers op de verdieping tegen het dak 
zouden aankijken. “Dat geeft zo’n heerlijk gevoel 
van ruimte en luxe.” Zelfs in de badkamer wilde hij 
om dezelfde redenen geen plafond. 
Wij zagen onszelf in gedachten al in een niet warm 
te stoken ruimte bibberend baden. Behalve de 
koude badkamer zagen we echter als grootste 
nadeel, het gebrek aan bergruimte. In ons huidige 
huis hebben we al onze ’troep’ in de garage staan. 
Daar past geen auto meer in. We hebben in de 
loop der jaren zo veel verzameld (vooral ik heb 
moeite met dingen weggooien, net als mijn vader) 
dat ook de overloop op de bovenste verdieping vol 
dozen staat. We hebben er speciaal stellingkasten 
voor aangeschaft. Dan kun je tot aan het plafond 

komen met stapelen. In het nieuwe huis is meer 
bergruimte dus meer noodzaak dan wens. We 
hebben met de architect een compromis bedacht. 
Boven de slaapkamers blijft het dak te zien. Boven 
de overloop, de werkkamer en natuurlijk de de 
badkamer komt een zolder. Met een vlizotrap, 
zodat we niet te veel ruimte verliezen. 
Al met al kunnen we dan behoorlijk wat dozen 
kwijt. Toch is het misschien een goed idee om 
eens rigoureus op te ruimen en wat spullen naar 
de rommelmarkt te doen. Maar aan de andere 
kant: wie weet wat we er zelf nog aan kunnen heb-
ben. Nee, ik vrees dat ons zoontje het goed ins-
chat: straks kan hij schatten vinden op onze eigen 
zolder.
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


