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[Ideale ruimte]

Een keukenblad
om op te eten
Een ruimte in huis die bijna volmaakt is.
Deze keer: een woonkamer vol blikvangers.
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et is een feest van licht, kleur en beton als de
middagzon door de metershoge glazen pui
naar binnen valt. De gegoten vloer en nietgestucte muren geven de schatten van dit huis
alle kans om te shinen.
Eva Brouwer woont er met man en zoon. Bij aankoop
was het huis alleen nog maar een tekening op Funda. Een
architect had een kavel voor een zelfbouwhuis gekocht
en een tweegezinswoning ontworpen. Zelf zou hij boven
gaan wonen; hij zocht kopers voor de onderste vier verdiepingen. „We moesten eerst hospiteren”, zegt Brouwer.
Het klikte.
Dat het interieur uitbundig zou zijn stond bij voorbaat vast: „Ik ben zelf ook extravert”. Haar shocking pink
fauteuil ging mee naar het nieuwe huis, en ook een groot
theatraal tuinlandschap van Gé-Karel van der Sterren,
geverfd in behoorlijk shocking blauw.
Twee lange ‘spinnenpoten’ (wandlampen van het Italiaanse designmerk Flos) steken vanaf de muren ver de kamer in. Op een minipodium in het halletje staat de porceleinen panter die ze ooit vond op Marktplaats. Een andere
blikvanger: het keukenblad, dat veel weg heeft van een
nougatreep. „Af en toe bijt ik er een stukje af.” Ze maakte
het blad zelf, in een terrazzo-werkplaats in Den Bosch. Je
moest marmeren plankjes stukslaan en de brokken vastlijmen in een mal. Daarna ging er beton overheen en werd
het gepolijst. „Ik heb er ook een fossiel ingestopt van fossielen.nl, kijk, een ammoniet. 130 miljoen jaar oud.”
Op de vloer liggen kussens en zeegroene kleedjes.
Daar bivakkeert het gezin het liefst, zegt Brouwer. Dan
liggen ze door de dakramen naar de wolken te kijken en
doen wie het eerst een meeuw ziet.
Wat is niet ideaal? „Opruimen is een ongoing struggle
als je in een designhuis wil wonen. Niet mijn sterkste
kant. Maar het huis heeft echt zijn best gedaan, en wij
hebben ons best gedaan voor het huis. Dan is het zonde
als je er onzorgvuldig mee omgaat.”
Heeft�u�een�ideale�kinderkamer,�garage,�bibliotheek?�Stuur
uw�foto’s�en�info�naar�hetblad@nrc.nl�o.v.v.�Ideale r�u�i�m�te
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