
Het nieuwe
huizenvirus

Toegegeven, ik woon in een prachtig huis. Veel 
mensen zouden er jaloers op zijn. En toch pluis 
ik elke week de advertenties van makelaars in 
de krant uit, kijk ik regelmatig op internet naar de 
mooiste huizen. Want ooit willen wij in ons droom-
huis gaan wonen. Onlangs kwam ik er weer een 
tegen, zo’n droomhuis . Op internet, deze keer. De 
site van de makelaar liet een prachtig jaren- dertig-
huis zien. Ik kreeg er de kriebels van in mijn buik: 
ik was verliefd op een huis. 

De foto’s bevestigden mijn gevoel. Een woon- én 
eetkamer en dan ook nog een prachtige oud-
erwetse schuifdeur met glas-in-lood ertussen. 
Hoge kamers, een haard, ingebouwde kasten, 
een ’kinderbadkamer’ en een grote badkamer ’en 
suite’. En dat alles voor een voor ons met veel 
moeite misschien net te betalen prijs. Ik droomde 
al weg. Zag onze oudste al naar school gaan drie 
straten verderop, de jongste naar de dagopvang in 
de buurt, ik deed in gedachten al boodschappen 
bij de supermarkt daar vlakbij. Ik was ’s nachts na 
mijn werk al eens langsgereden en ook de ligging 
was, hoewel niet ideaal, goed. In het donker zag 
het er ook indrukwekkend en prachtig uit. 
De prijs was het enige wat ons nog zorgen baarde. 
Maar als we er nou zo in zouden kunnen trekken, 
scheelt dat al. En zo zag het er wel uit. Mooie 
houten vloeren. De keuken had een modern geel 
kleurtje. Met een likje verf is het al behoorlijk leef-
baar. Dus via internet de brochure opgevraagd bij 
de makelaar. 

Op zaterdagmorgen lag die in de bus en we zagen 
er dezelfde prachtige foto’s in en dezelfde omschri-
jving als op internet. Gelukkig waren de platte-
gronden er voor wat extra informatie. En hoera, 
de indeling en grootte van de kamers was perfect 
geschikt voor ons gezin. We konden onszelf niet 
langer inhouden. Het makelaarskantoor was dicht 
in het weekend, dus we reden op eigen houtje 
naar ons droomhuis . 
Opgetogen parkeerden we de auto in de buurt, op 
het pad ging ons net iets te ver. Het stond leeg, 
dus we voelden ons niet geremd om onbeschoft 
door de ramen te gluren. En toen stortten we met 
een klap uit onze roze wolk naar beneden. De hal 
was sinds de bouw van het huis in de jaren vijftig 
niet veranderd en slecht onderhouden. De vloer in 
de woonkamer was niet van hout, maar van lami-
naat met flinke krassen. 
De eetkamer was een donker hol, omdat de ramen 
op het noorden lagen en werden afgeschermd 
door de muur van de hoge garage van de buren. 
De keuken was weliswaar geel, maar met scheef-
hangende, tientallen jaren oude kastjes en een 
even oud aanrechtblad compleet met kringen, zeil 

op de vloer, kortom: rijp voor een nieuwe keuken. 
De buitenkant van het huis was ook niet in al te 
beste staat. Een kamer was ooit garage en het 
metselwerk onder het raam was met een heel 
andere kleur aangevuld. 
En hoe langer we keken hoe meer scheuren we 
zagen. Gedesillusioneerd reden we naar huis. Op 
maandag hebben we de makelaar gebeld om door 
te geven dat we geen interesse hadden. Ze klonk 
niet verrast. Toch waren we aangestoken door het 
’nieuwe huizen virus’. Want toen we in onze eerste 
(huur)woning trokken wisten we al dat we ooit sa-
men in ons droomhuis wilden gaan wonen. Daar 
was het inmiddels misschien wel de juiste tijd voor. 
We gaan in ieder geval hard op zoek naar hoe we 
dat voor elkaar kunnen krijgen. Een week later kre-
gen we een mailtje van de makelaar: het huis was 
flink in prijs gezakt. Maar niet genoeg naar ons zin.
Wij dromen en zoeken verder.
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


