
Eerste 
liefde 

Ooit naar een keuken op zoek geweest? Wij 
dus niet. Als voorbereiding op ons nieuw te bou-
wen huis gingen we er al enige tijd geleden voor 
op pad. Ons huidige huis is ook nieuw gebouwd, 
maar er hoorde een standaardkeuken bij. Ons geld 
zat vrijwel allemaal in de aankoop van het huis, 
dus de keuken bleef standaard, met slechts een 
enkele aanpassing van bijvoorbeeld de hoogte 
van het werkblad. Nu willen we voor ons droom-
huis ook echt een droomkeuken uitzoeken. Op 
internet hebben we al een beetje gesnuffeld. Maar 
eigenlijk lopen onze smaken nogal uiteen. De een 
houdt van modern en strak, de ander wil wat meer 
gezelligheid. We nemen daarom de functie van de 
keuken als leidraad. 
We willen een echte woonkeuken, waar het fijn is 
om te verblijven. Echt het hart van het huis, dat 
misschien straks nog meer wordt gebruikt dan de 
woonkamer. Een ruimte waar de kinderen kunnen 
zitten tekenen of een spelletje doen aan een grote 
tafel terwijl wij het eten klaarmaken en vragen 
wat ze op school hebben gedaan. Ik idealiseer 
het een beetje, natuurlijk, maar het is dan ook 
een droomkeuken, nietwaar? Bij zo’n plaatje past 
geen strakke moderne keuken. Want wees nou 
eerlijk: hoe kun je rustig eten staan koken als je je 
ondertussen zorgen moet maken over mogelijke 
viltstiftstrepen op de ahornhouten tafel of een van 
de spierwitte stoeltjes? Een landelijke keuken dus 
maar, dat past ook meer bij de stijl van het huis 
die wij voor ogen hebben. Met dat beeld reden 
we richting een klein dozijn ’keukenboeren’. Dat 

die term vreselijk verouderd is bleek 
direct al. Het aanzien van al die win-
kels is tegenwoordig zeer verzorgd. 
Ze nodigen stuk voor stuk erg uit tot 
binnenkomen en verder rondkijken. 
We bereidden ons voor op een lange 
dag en veel meters keukens kijken. 
Niemand was dan ook verbaasder 
dan wij, toen we echt letterlijk bij de 
eerste keuken die we zagen in de 
allereerste keukenzaak waar we bin-
nenliepen alletwee, ja alletwee, direct 
zeiden: dat is ’m. Goed, dit show-
roommodel was wel erg ruim. Dat 
grote eilandfornuis van twee bij twee 
meter is niks voor ons, veel te groot 
en te professioneel. Maar verder was 
de hele sfeer, de kleur van de kastjes, de vorm van 
de lades, de grote eettafel, perfect voor ons. Het 
was dat we alleen maar gingen kijken en nog niet 
eens de tekeningen van ons huis hadden, anders 
zou je bijna zeggen ’inpakken en wegwezen’. 
Natuurlijk gaan wij niet over een nacht ijs. Bij geen 
enkele aankoop, dus ook niet bij zoiets groots als 
een keuken. Dus we besloten dat we toch op zijn 
minst de rest van de keukens in de zaak moesten 
bekijken. Daar zaten ook mooie bij, maar die 
eerste, die bleef het toch helemaal. Naïef als we 
waren, en nogmaals, nog niet van plan die dag 
een keuken te kopen, gingen we terug naar onze 
eerste ’liefde’. Toen pas zagen we het prijskaartje. 
En we verbleekten. Want het bedrag was toch wel 
een beetje hoger dan we voor een keuken in ons 
hoofd hadden. Ik was nog optimistisch: “Och, dat 
komt natuurlijk door dat kookstel en dat willen we 
toch niet hebben.” Maar nee, voor het kookstel 
hadden we nog een keer zo’n zelfde bedrag neer 

moeten tellen, wist de verkoper ons te vertellen. 
We bleven nog even zitten op de heerlijke keuken-
stoelen vlakbij de mooie wasbak. Beduusd van het 
enorme bedrag en om toch nog even te dromen 
van zo’n keuken. Daarna verlieten we enigszins te-
leurgesteld de winkel. We hebben die dag nog drie 
keukenzaken van binnen gezien. Maar nergens 
vonden we zo’n mooie keuken als die allereerste. 
Gelukkig konden we de aankoop nog even uitstel-
len. Dat hebben we dan ook maar gedaan. Als we 
straks de tekeningen hebben en precies weten 
hoe groot onze keuken wordt, hoeveel kastjes 
erin passen en hoe groot die gezellige tafel moet 
zijn, dan gaan we wel eens terug. Wie weet is er 
dan net een showroommodel te koop? En anders 
zoeken we net zo lang tot we een net zo mooie, of 
nog mooiere, keuken hebben gevonden. 
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