
Het 
huis
met plek 
voor iedereen

108 kekmama



wonen

Kathelijne en Guido zochten én von-
den het huis van hun dromen: een drie 
etages tellende woning in hun favoriete 
buurt. En daar wonen ze nu met veel 
plezier, met hun dochters.
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'De beletage is De 
lichtste ruimte, 
Dáár moest De 
woonkeuken komen'

110 kekmama



wonen

Kathelijne: ‘We waren al twee jaar op zoek naar een geschikt 
huis. Ik had geen zin in een donkere woning met een laag souter-
rain, waarvoor je in Amsterdam al de hoofdprijs moet betalen. 
Bij dit huis voelde het meteen goed. Ik dacht: ‘Dit is een gaaf 
pand, hier kunnen we wat mee.’ Elke etage had nog een eigen 
keuken en een eigen badkamer. Wij hebben er weer één huis van 
gemaakt, een echte uitdaging.
We schakelden een architectenbureau in om een bouwplan te 
maken. De architecten vroegen ons om op een A4 een wensen-
lijst in te leveren. Guido en ik zijn samen een weekend op pad 
gegaan om eens rustig na te denken over wat we precies wilden. 
Het werd ons vrij snel duidelijk: de kinderen kregen allemaal een 
eigen slaapkamer met een gemeenschappelijke badkamer op de 
eerste etage, en wij een aparte slaapkamer met badkamer bene-
den in het souterrain. Iedereen raadde ons aan om de keuken 
beneden aan de tuinkant te maken, maar ik ging daar niet in 
mee. De beletage is de lichtste ruimte, dáár moest de woon-
keuken komen. Dat is per slot van rekening de plek waar je de 
meeste tijd doorbrengt.’ 

Reuze boekenkast
‘De architecten kwamen met het plan om naar het souterrain 
toe een groot trapgat te maken, waardoor je daar extra lichtinval 
krijgt. In de extra open ruimte was plek voor een diepe boe-
kenkast, die van de beletage naar beneden loopt. Kom je bij ons 
binnen, dan kun je je jas ophangen in de garderobekast, die we 
wegwerkten aan de achterkant van de boekenkast. Ook de ‘was-
tunnel’ van twee hoog helemaal naar beneden zit erin verwerkt. 
Het woongedeelte op de beletage werd verhoogd, waardoor we nu 
gemakkelijk over de geparkeerde auto’s in de straat kunnen kij-
ken. Een ‘loopbrug’ scheidt de woonkeuken van het zitgedeelte. 
In het huis zaten al geen oude ornamenten meer, wat het verge-
makkelijkte om alles strak te maken. Maar de oude trap naar de 
eerste etage wilde ik perse houden. Ik vond het niet nodig om die 
te vervangen. Hij staat nu prachtig in de lak. 
De boekenkast is gemaakt door een meubelmaker. Ik vind ’m 
prachtig geworden: het grenen hout is met staal geborsteld en 
daaroverheen is twee keer een beitswassing aangebracht. Hij 
maakte voor ons ook de keuken.’ >
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Boven full colour
‘Ik mag dan een uitgesproken smaak hebben, maar ik houd 
natuurlijk wel rekening met mijn kinderen. Om te beginnen is 
de immens grote tafel in de woonkeuken er voor hen. Ze kunnen 
eraan knutselen en huiswerk maken. We kunnen er gemakkelijk 
met veertien man aan zitten; handig als we eters hebben. 
In het woongedeelte voeren ‘mijn’ kleuren de boventoon. Boven 
is hun afdeling, dus daar werd het full colour. We hadden geen 
geld om boven dezelfde houten vloer als beneden neer te leggen. 
Het werd daarom een simpele houten vloer die ik wit schilderde. 
De meiden moeten zich vrij voelen en vooral niet het gevoel heb-
ben dat er nergens een vlek op mag komen.’

Kunst in huis
‘Oorspronkelijk werkte ik in de modebranche, maar toen ik 
veertig was, besloot ik voor mezelf te beginnen. Ik wist al wat 
ik wilde gaan verkopen. Op Ibiza had ik de immense strand-
handdoeken van kunstenaar Ali Lamu ontdekt: van prachtige 
Afrikaanse stof met een heerlijke badstof binnenkant. Toen ik 
tijdens een yoga retraitereis naar Afrika één stap over de drempel 
van Ali’s winkeltje zette en daar ook zijn kunst zag, wist ik het: 

dit ging ik verkopen. Twee grote schilderijen rijker en met dozen 
vol strandhanddoeken keerde ik naar huis terug. Eenmaal thuis 
vroeg Guido: ‘Wat ga je daarmee doen?’ Aan de muur hangen, 
was mijn antwoord. Tijdens een verkoop bij mij thuis raakte ik 
in één keer al mijn handdoeken kwijt. Mijn bedrijf (De Strand-
handdoek, red.) was geboren.’

Oase van rust
‘Mijn liefde voor Afrika is groot, maar een stad als Amsterdam 
zou ik nooit willen missen. Mijn achtertuin is groen en een oase 
van rust en aan de voorkant hebben we het Vondelpark. Ik vind 
het fijn om onderdeel uit te maken van zo’n prachtige stad. 
Thuis kan ik me af en toe helemaal terugtrekken. Dan zit ik het 
liefst op mijn yogakussen op de verhoogde vloer in onze slaap-
kamer. Maar ook de andere plekken in ons huis waardeer ik. 
Vooral in de weekenden, als we met z’n allen zijn. Uitslapen en 
dan heerlijk ontbijten aan de grote tafel, de hele dag in pyjama 
lopen en lekker borrelen in de zithoek voor de tv. Heerlijk. Ons 
huis is een prachtige plek geworden, waar plaats is voor iedereen 
en we lekker onszelf kunnen zijn. Ali Lamu vat het op één van 
zijn schilderijen treffend samen: May you live all the color. ’
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