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Hethuis

waar alles zelfgemaakt is

ZONDER DAT ER EEN BOUWVAKKER AAN TE PAS KWAM,
MAAKTE LIESBETH (45) VAN EEN GROOT, LEEG GEBOUW
EEN OERGEZELLIG HUIS. ZE WOONT ER MET ROBERT (49),
DOCHTER LUX (10) EN ZOON TJERK (7) .
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Liesbeth: ‘In het weekend starten we rustig
op aan de grote tafel in ons huis. Met zelf
gebakken brood, een heerlijke pot koffie,
kinderen die aan het rommelen zijn. Verder
trekken we veel naar buiten. Bij elk weertype
zitten we aan ons privéstrandje aan de Maas.
Als het koud is, stoken we een vuur. Als ik
bezig ben, zit ik het allerliefst binnen aan
tafel bij het raam, waar het heerlijk licht is.
Het minst blij ben ik met de achterkamer,
omdat daar weinig daglicht binnenkomt.
Over de rest ben ik heel tevreden.’
Ruim acht jaar woont Liesbeth nu met haar
gezin in een van de quarantainegebouwen
aan de Maas in Rotterdam. Het gebouw was
ooit bedoeld voor het in afzondering huis
vesten van mensen met een besmettelijke
ziekte als tyfus of pokken. Toen Liesbeth er
ging wonen, was het een ongebruikt atelier.
Liesbeth: ‘De eerste jaren was het hier
behoorlijk kamperen. Er was helemaal niets,
we moesten alles zelf aanleggen. Naast moe
der van twee kleine kinderen én kunstenares
was ik ook bouwvakker.’ Veel geld uitgeven
voor de bouw van haar interieur wilde ze
niet. ‘Ik vind het ontzettend leuk om het te
doen met wat ik tegenkom of nog heb liggen.
Met gevonden spullen een interieur bouwen.
Zo sleep ik regelmatig enorme balken naar
binnen of rol ik grote lappen stof uit.’
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‘De eerste jaren
hebben we hier
met z’n allen
gekampeerd’

Gaten in de muur

‘Het gebouw bestond uit twee grote delen
en een kleine ruimte. Van de kleine ruimte
maakten we slaapkamers en een inloopkast
voor de knutselspullen. Door gaten in de
muren te maken, brachten we de ruimtes
met elkaar in verbinding. De badkamer heb
ik uitgebouwd. Het achterste deel van het
huis stelde niet veel voor: een onafgewerkte
muur met een betonnen vloer en gemat
teerde r amen. Die ruimte heb ik als eerste
opgeknapt door er ramen van helder glas
in te z etten en op de grond een bruin zeil te
leggen. Ik maakte er een uitbouw, waardoor
vanuit de keuken ruimte ontstond voor de
koelkast en de oven. Het proces van het
maken vind ik zo leuk. Als er iets moet
komen, is mijn eerste gedachte niet: waar
kan ik dat kopen, maar: waar kan ik dat
van maken?’
Van het dekkleed waarmee ze een bank
bekleedde, maakte ze ook lussen waar de
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‘Nee hoor, het
hoeft echt niet
allemaal bij
elkaar te passen’
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planken van haar wandkast in hangen. De
oude A
 merican kitchen die verstopt in een
hoek van het pand stond, haalde ze naar
voren en omkleedde ze met een oude labo
ratoriumkast, waarmee ze extra bergruimte
in de keuken creëerde. Het huis is slecht
geïsoleerd. Voor de woonhoek wilde Liesbeth
daarom wollen vloerbedekking, maar dat
vond ze te duur. Dus kocht ze wollen tapijtjes
van Ikea die ze met klittenband aan de grond
vastplakte. ‘Heel handig, want je kunt ze
loshalen en uitkloppen.’

Bal door de kamer

productie, styling en tek st

e m my va n da n t zi g

fotograf ie

jansje klazinga

Van de oude planken van het schapenhok op
de boerderij van haar ouders ontwierp ze een
hoogslaper annex werkplek voor haar dochter.
Liesbeth wil zich niet laten beperken door de
inrichting van haar huis. Het gezin bewoont
250 vierkante meter oppervlak met een open
keuken en loungeplek. Daar moet iedereen
ongestoord zijn gang kunnen gaan, vindt ze.
‘Voor mij zou het niet handig zijn om overal
mooie vaasjes of glaasjes te hebben staan.
De kinderen rennen door het huis, er vliegt
weleens een bal door de kamer, dat zou
totaal niet werken in een compleet gestyled
huis. Het gaat mij om een lekker huis, wat
niet betekent dat alles tot in de puntjes bij
elkaar past. Voor mij gaat een interieur
vooral over de som der delen. Over welke
verhalen de spullen vertellen. Die hoeven
door anderen niet begrepen te worden, want
zij kennen de geschiedenis erachter niet.
Zo kan er ergens bij mij in het interieur een
krukje staan dat iedereen lelijk vindt, maar
dat voor mij prachtig is omdat er een verhaal
achter schuilgaat.’

120

Een ruig atelier

Het kunstatelier van Liesbeth kun je goed
vergelijken met haar huis. Het is een ruige,
grote ruimte vol contrasten. De verfijning
zit hem in de bloemen die ze er droogt voor
haar handgemaakte glaspanelen. ‘Ik ben
enorm van de details. Als ik naar iets kijk,
zoom ik helemaal in. Eigenlijk ben ik best
een perfectionist. Dat moet ook, want ik
werk met prachtige technieken waar je heel
precies voor moet zijn. Ik kan uren buiten
rondlopen totdat ik het juiste gevoel krijg bij
de dingen die ik zie. Daarom werkt deze plek
ook zo ontzettend goed voor mij.’
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