
Inrichting
 

‘Je bouwt maar één keer zelf.’ We horen het 
vaak in onze omgeving. Ik waag die uitspraak te 
betwijfelen, want er zijn mensen die telkens weer 
een eigen huis bouwen, telkens groter, mooier en 
luxer. Maar ergens heb ik wel het gevoel dat het 
voor ons gaat kloppen. Je weet het nooit, natuurli-
jk, en we houden altijd alle opties open. Misschien 
bouwen we ooit nóg eens een huis, een vakan-
tiehuisje in een lekker warm land. Maar dat is dan 
toch heel iets anders. Nee, ik ga er maar vanuit 
dat dit de enige keer is dat we helemaal zelf een 
huis (laten) bouwen. We willen het dan ook in een 
keer goed doen. De basis daarvoor is er nu, het 
ontwerp van het huis. We zijn er helemaal tevre-
den over. De architect heeft ons en onze ideeën 
goed begrepen, goed geïnterpreteerd en goed 
uitgewerkt in zijn ontwerp. Maar dat (op papier) 
zo mooie plan moet straks net zo mooi worden 
ingericht, natuurlijk. 
In het huis waar we nu wonen hebben we ook gep-
robeerd een leuke inrichting bij elkaar te zoeken. 
Indertijd hadden we echter al onze spaarcenten 
in het huis zitten. Dus kwam op de vloer in eerste 
instantie vynil (een luxe woord voor gewoon zeil). 
Dat was een stuk goedkoper dan hout, en ook 
best aanvaardbaar. De gordijnen voor de glazen 
pui waren de mooiste die we konden vinden bij 
Ikea. De keuken kreeg een standaard inrichting, 
zonder inbouwkoelkast bijvoorbeeld. We namen de 
oude koelvriescombi van mijn oma gewoon mee 
uit ons oude huurhuis. Met een creatief verfje zag 
die er ineens heel modern uit. We kochten wel wat 

nieuwe meubels, een paar basisstukken. We had-
den geluk met het vinden van een hartstikke leuk 
winkeltje met houten meubels, waar de timmer-
man voor heel weinig geld een tafel op de goede 
hoogte maakte. Die gaat straks mee, al zal het 
niet meer de belangrijkste eettafel zijn. We ko-

chten in hetzelfde winkeltje ook het tv-hoekkastje 
dat nog steeds dienst doet. Het staat niet meer 
in de hoek, maar tegen het midden van de muur, 
dat wel. De bank, die we zo zorgvuldig dachten 
te hebben uitgezocht, zal straks waarschijnlijk op 
een kinderkamer eindigen. Hij zat al die jaren toch 

niet zo lekker als we verwachtten (en 
hoopten) toen we hem kochten. In de 
loop der jaren hebben we langzaam wat 
zaken vervangen en aangevuld. Maar het 
bleef moeilijk een beetje sfeer te creëren. 
Misschien ook wel omdat we niet echt 
keuzes hebben durven maken: gaan we 
nou voor modern of klassiek? Strak of 
’gezellig’? 
En vooral omdat we de verlichting altijd 
hebben onderschat. Bij de plannen voor 
ons nieuwe huis hebben we, behalve 
voor de bouw, ook geld apart gezet voor 
een bijpassende inrichting. Ik hoor van 
iedereen die ooit zelf heeft gebouwd, 
dat de bouwkosten áltijd tegenvallen. En 
dan is het potje ’inrichting’ natuurlijk het 
eerste dat sneuvelt. Maar ik hoop dat we 
nu wel wat goede basisstukken kunnen 
aanschaffen. We hebben nu op voorhand 
al duidelijk gekozen voor het tijdloze lan-
delijke, passend bij ons nieuwe huis. En 
als we daar een goed plan voor kunnen 
(laten) maken, liefst inclusief een lich-
tplan. Dan denk ik dat we straks in een 
heerlijk huis kunnen wonen. 
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bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


