
FAMILIEHUIS

Zij wonen hier: Annemarie (32, runt de Bed & Breakfast), 
haar man Ramon (30, verhuurt oude 2CV’s op het eiland)  
en hun zoon Xavier (1).

ANNEMARIE: “Omdat ik in Nederland niet goed wist wat ik 
met mijn carrière moest, besloot ik een paar maanden 
naar Ibiza te gaan. In het huis waar ik via via terechtkwam, 
ontmoette ik Ramon. Mijn leven op het eiland begon met 
werken in een winkel, maar al gauw ontdekte ik hoeveel 
meer plezier ik had in het entertainen van de gasten die 
bij ons over de vloer kwamen. Het moment dat Ramon en 
ik verliefd op elkaar werden, was voor ons het startsein om 
naar een finca (een traditionele Spaanse boerderij, red.) uit 
te kijken waar we onze gezamenlijke passie voor koken en 
het ontvangen van gasten in praktijk konden brengen.”

ORIGINEEL EN NAGEMAAKT
“Van origine was deze plek een nederzetting van acht 
Moorse boerderijen, die zelfvoorzienend waren. De huizen 
in het dorp zijn met de ruggen naar elkaar toe gebouwd 
waardoor men weinig last van elkaar had. Vanwege de 
warmte zijn finca’s uitgerust met kleine ramen, vloeren 
van leisteen en dikke cementen muren. En zo origineel is 
het allemaal gebleven. Onze boerderij staat op de Wereld
erfgoedlijst van Unesco. De zelfgemaakte replica van de 
oorspronkelijke keuken doet niet onder voor het origineel. 
Ook besloten we de wastafel en het bad zelf te maken. Dat 
scheelde ook ongelooflijk veel geld. Het werd een robuuste 
wasbak van cement. Het ruige spul dat Ramon maakt, past 
ontzettend goed in deze oude boerse finca. >

Wonen in Ibiza’s 
oudste finca

Leven op Ibiza is heerlijk en afwis

selend. Vooral als je huis ’s zomers 

gebruikt wordt als Bed & Breakfast. 

Xavier, het zoontje van Annemarie  

en Ramon, schuifelt gewoon lekker 

tussen de gasten door.
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< Voor het interieur van de Bed & Breakfast struinden we al
lerlei antiekmarkten af. We kochten tweedehands meubels 
bij de kringloop en brachten veel bezoekjes aan de hout
handel. Onze inrichting is echt langzaam gegroeid. Hier 
een sprei, daar een kussen, zo blijf ik steeds veranderen. 
Ik vind als rasechte verzamelaar altijd weer nieuwe din
gen: van lampjes en schilderijtjes tot een mooi gordijn.” 

RONDE TORENKAMER
“Over de kamers ben ik heel tevreden. De ronde toren
kamer met lichtkoepel in het midden is veruit de mooiste 
kamer, omdat het zo’n lichte ruimte is. De andere kamers 
hebben savinahouten plafonds en zijn vrij donker vanwe
ge de kleine raampjes. Voordeel is wel dat de kamers door 
hun dikke muren in de zomer heerlijk koel zijn. En dan 
hebben we nog speciale casita’s (gastenverblijven) gemaakt 
in wat vroeger de stallen waren. In een oud Citroënbusje 
in de tuin hebben we een buitenkeuken voor onze gasten 
 gemaakt. Maar ze zijn ook welkom om bij ons aan tafel een 
borrel te komen drinken. Net waar ze zelf zin in hebben.
Wij slapen zelf boven. Wanneer Xavier huilt, heb ik hier het 
gevoel dat we op veilige afstand van onze gasten liggen. Ik 
gebruik de oude houten ladekast die de vorige bewoners 

‘De kamers zijn  
door hun dikke  
muren in de zomer 
heerlijk koel’

1 “We leven op Ibiza grotendeels buiten. Eten doen we,  
vaak samen met onze gasten, aan deze lange tafel.”

2 “De potkachel vond ik bij een plaatselijke boer in zijn  
schuur. Verder staan en liggen er veel spullen van over  
de hele wereld: een rieten mand uit Nigeria en het  
kleed komt uit Marokko.”

3 “De plafonds zijn van savinahout, een ontzettend 
harde houtsoort uit Ibiza.”

4 “Geboorteklompjes van Xavier.”

5 “Samen eten, lol maken en doen waar wij en de 
gasten zelf zin in hebben; daar gaat het ons om.”

6 “De gele deur van een Deux Chevaux aan de muur is  
de deur van mijn eigen eerste ‘lelijke eendje’.”
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hebben achtergelaten, als commode. Een oude boekenkast 
werd kledingkast en het tweedehands ledikant heb ik met 
nieuwe lakentjes opgemaakt.”

DUCKDINER
“Toen Ramon nog alleen zijn ‘Eendjes’ verhuurde, organi
seerde hij voor de huurders een ‘Duckdiner’ bij hem thuis. 
Dat zijn we blijven doen, met het verschil dat nu ook de 
mensen aanschuiven die bij ons logeren. De opbrengst 
van deze diners schenken we aan goede doelen, zoals 
een  waterput slaan in Afrika of hulp aan zwerfhonden en 
 katten op Ibiza. Onze gasten zijn vaak verbazingwekkend 
 gelijkgestemd. We eten samen, maken lol met elkaar en 
doen vooral waar we zelf zin in hebben. Leven en laten 
 leven is mijn credo. Toen ik net op Ibiza woonde, kreeg ik 
vaak van vrienden te horen: ‘Is het niet klein, zo’n eiland? 
Zonder theater, film, een echte stad?’ Maar wat is het ver
schil met een dorp in Nederland, vraag ik me dan af. En hoe 
vaak ga je thuis naar theater of naar de stad? Ik heb een 
uitstekend leven op Ibiza. Doe mijn eigen ding en haal uit 
alles het beste. Natuurlijk mis ik mijn vrienden en familie, 
maar ook dat wordt steeds minder. Heerlijk eten, het leuk
ste huis van het eiland... ik kan hier prima uit de voeten.” ◾

‘Onze zelfgemaakte  
keuken doet  
niet  onder voor  
het  origineel’ 

<

7 “De houten tafel en de lange bank in onze 
woon/eetkamer is zelfgemaakt. Het materiaal 
 is – heel simpel – de dwarsdoorsnede van een 
grote boom.”

8 “Qua inrichting wil ik graag dat spullen een  
geschiedenis hebben.”

9 “Xaviers kamer staat vol tweedehands meu-
bels: een oude houten ladenkast als commode, 
een boekenkast als kledingkast en ook het 
ledikant heb ik via via gekocht.”

10 “Ramon maakte dit heerlijke loungebed zelf. Het 
kinderstoeltje komt van Sluiz, een leuke woon winkel  
op Ibiza. De stof van de door mij genaaide kussens 
komt echt uit Peru.”
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