
Wachten
 

Wat kan er in een jaar tijd veel gebeuren. En 
wat is er in een jaar tijd weinig gebeurd aan de 
bouw van ons huis. We kwamen er deze week 
achter dat wij zelf vorig jaar omstreeks deze tijd 
precies even ver waren als nu. Wij wisten toen al 
precies welk huis we waar wilden bouwen. Door 
allerlei externe factoren is de eerste steen echter 
nog steeds niet gelegd. 

Om ons heen is in het afgelopen jaar wel veel ve-
randerd. In onze straat bijvoorbeeld zijn van de 36 
huizen er vier van eigenaar gewisseld. Een van de 
oude buren heeft een huis gekocht waar wij an-
derhalf jaar geleden zelf nog zijn gaan kijken. Een 
romantische witte boerderij met een flink stuk land 
erachter. Wij vonden het toen heel goed om daar 
te hebben rondgekeken, vooral omdat we daarna 
beter wisten wat we níet wilden. We vonden het 
huis te ver van de voorzieningen waar wij gebruik 
van maken, het was wel een erg groot stuk grond 
(een boomgaard is schitterend, maar niks voor 
ons) en vooral: we vonden dat er nog te veel aan 

het huis gedaan 
moest worden. 
Onlangs zijn we 
op bezoek gew-
eest bij de buren 
die het huis wél 
gekocht hebben. 
En inderdaad: ze 
hebben er heel 
veel aan gedaan. 
Van een kale 
bovenverdieping 
hebben ze heerli-
jke kinderkamers 
gemaakt en een 
extra badkamer. 
Het bijgebouw 
is opgeknapt. 
Om maar wat 
’kleinigheden’ te 
noemen. Het is 
echt heel mooi 
geworden en ze 
wonen er met 

veel plezier. Hun kinderen zeiden zelfs dat ’het net 
is alsof we hier altijd op vakantie zijn’. Een beter 
gevoel kun je niet hebben bij een huis, lijkt me. En 
toch waren we ook na dat bezoek blij dat wij niet 
de boerderij hebben gekocht. Want hoe mooi het 
huis nu ook is, na al dat werk moet er nog steeds 
veel aan gebeuren. Dat hoort nou eenmaal bij 
een oud huis. Dat is misschien ook wel wat het 
huis zijn karakter geeft. Maar het is niet wat wij 
willen. Dan blijf je bezig, dat gaat te lang duren. 
Maar wat is lang? Een jaar verder zitten de bu-
ren wel heerlijk op hun nieuwe plekje en wij niet. 
We hadden ook al lang en breed in een ander 
huis kunnen wonen, dat we vorig jaar wel bíjna 
hadden gekocht. Op een plek waar we weg van 
waren. Ook daar moest wat werk verzet worden, 
geld aan besteed worden bovenop de vraagprijs. 
En dan was het nog niet ons droomhuis . En de 
tekeningen waar we het afgelopen jaar telkens 
naar hebben gekeken, beloven ons wél dat droom-
huis . Helemaal perfect krijg je het natuurlijk nooit, 
dat realiseren we ons ook wel. Maar het komt 
héél dicht in de buurt. We hoeven er niks voor te 
verbouwen, dat niet. Maar, eh, het moet nog wél 
helemaal worden gebouwd. We zijn niet van plan 
op de bouwplaats te gaan wonen, dus we zitten 
niet een jaar lang in de rommel, zoals met een 
verbouwing. Maar het grote nadeel van bouwen 
hebben we nu wel ontdekt: je moet er geduld voor 
hebben. Vooral veel geduld. En ook al wonen we 
nu ook nog heel prettig, we zouden zo graag al in 
ons droomhuis wonen. Alsof je een vakantie boekt 
en moet zeggen ’dan gaan we volgend jaar wel’. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


