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“We gaan het water niet over”, riep wijlen Jan de Wit destijds toen Loes aan 

de andere kant van de Lek haar lievelingshuis zag staan. Het magische beeld 

van de oude boerderij, omgebouwd tot weelderig landhuis met idyllische 

tuin, leek enige tijd een onbereikbaar ideaal. Tot Jan zich overgaf, want, zo 

verzuchtte hij: “Loes heeft het huis van haar dromen gevonden.” 
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DDe uit 1780 stammende boerderij in Maurik, de Betuwe, kent een enorme 
historie die door het stadsarchief is gedocumenteerd in een zogenaamde 
woongeschiedenis. Feilloos noemt Loes me de namen van de verschil-
lende bewoners en ze toont foto’s van een paard en wagen die in latere 
tijden transformeerden in een T-Ford. Evenals de eeuwenlange historie 
van de bewoners, staan alle lagen behang en schrootjes symbool voor 
de enorme geschiedenis die het pand kent. Doel van Loes en Jan was 
om het pand zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen. Loes: 
“Toen we de plafonds verwijderden, kwamen er donkerblauwe balken 
tevoorschijn. Bovendien stuitten we op Delftsblauw behang uit 1900.” De 
boerderij is zelfs een rijksmonument en de boom in de voortuin een ge-
meentelijk monument.

HERGEBRUIK
Jan, die een keiharde werker was, kreeg het voor elkaar om in twee maan-
den tijd het huis volledig in originele staat terug te brengen. Wanden 
werden gesloopt en plafonds verwijderd, zodat de authentieke elementen 
uit de tijd van voor Napoleon weer naar boven kwamen. Originele ma-
terialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt. Wat overbleef was een stijlvol 
huis met balkenplafonds, dik in de roomkleurige verf gezet. Op de vloer 
ligt prachtig Frans eiken, afgewisseld met oude plavuizen. Zowel in de 
keuken als in de woonkamer staat een sfeervolle houtkachel. Loes: “Het 
is echt een familiehuis. Ik heb vier kinderen waarvan een groot deel in 
de weekenden hiernaartoe komt. De ruime woonkamer, vroeger de koei-
enstal, de uitgebroken verbouwde keuken, maar ook de slaapzolder bo-
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ven worden allemaal nog heel actief gebruikt. De vorige bewoner - allang 
geen boer meer van beroep - had het huis al wel verbouwd, maar boven, 
waar nu alle kleinkinderen slapen, keek je zo tegen de dakpannen aan. Er 
is heel wat gebeurd voordat wij erin trokken.”

KARAKTERISTIEK INTERIEUR
Het karakteristieke interieur komt voor het overgrote deel van Het  
Kabinet in Bunnik. Loes: “De winkel staat erom bekend dat ze unieke 
stukken verkopen. Neem bijvoorbeeld mijn ‘herinneringskast’ in de 
woonkamer, die is afkomstig uit een supermarkt op een Indonesische 
Kampong, zo is mij verteld. De historie achter de meubelstukken bij Het 
Kabinet spreekt mij erg aan. Het blad van mijn keukentafel is weer ge-
maakt van oud teakhout afkomstig van houten huizen in Indonesië. Als je 

naar de onderkant van het blad kijkt, zie je de oude verflaag van de huizen 
nog zitten. Dat vind ik zo ontzettend bijzonder.” Behalve de meubels heeft 
Loes op diverse plekken in huis authentieke accessoires staan. Loes: “Jan 
en ik hebben vroeger veel gereisd. Uit elk land nam ik een Boeddhabeeld 
mee. In Mongolië kwam ik bijvoorbeeld boven op een berg een man tegen 
die prachtige Boeddha’s verkocht. Zo breidde mijn verzameling in de loop 
der jaren behoorlijk uit. Op een oud offertafeltje dat ik bij Het Kabinet 
heb gekocht, heb ik al mijn Boeddha’s bij elkaar gezet.”

ORIGINALITEIT
Unieke meubelstukken staan vanzelfsprekend voor originaliteit, een be-
grip dat Loes hoog in het vaandel heeft staan. “Als je bij Het Kabinet iets 
koopt, weet je zeker dat je buurvrouw niet hetzelfde object heeft staan. 
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Het tafeltje naast mijn bed is een uniek stuk uit Birma. De eendjes die ik 
heb gekocht, komen uit India, de ketting aan de wand uit China en de tas-
jes heb ik zelf op diverse rommelmarkten op de kop getikt. Het personeel 
bij Het Kabinet is heel deskundig, maar vooral ook vriendelijk. En betrok-
ken. Zodra ik de winkel binnenkom, word ik herkend. Dat komt doordat 
er al heel lang een vaste groep mensen werkt die veelal familie van elkaar 
is, waardoor ze een heel goed team vormen. Dat is voelbaar.”

WEELDERIGE TUIN
Eenvoud en strakke lijnen zijn sleutelwoorden in het verhaal van Loes 
over de inrichting van haar huis. Daartegenover staat haar bourgondische 
leefstijl die zeker een belangrijke rol in haar woonsituatie speelt. Loes: 
“Ik houd van een glas wijn. Achterin de tuin, onder het dak van de hooi-

schuur, staat een lange teaktafel waar wij regelmatig met de hele familie 
aan eten. De plek – ik noem deze de B.B.Q-hut - staat symbool voor het 
bourgondische leven waar ik zo dol op ben. In combinatie met mijn gan-
zen, kippen, geiten, schapen en een ezeltje maakt de tuin een groot onder-
deel uit van mijn interieur. Als ik de telefoon niet opneem, zeggen mijn 
kinderen: ‘Mama zal wel in de tuin werken’. Inderdaad, in het buitenleven 
ligt mijn ziel en mijn zaligheid. Sinds mijn man is overleden, kan ik door 
in de tuin te werken heel goed mijn hoofd leeg maken.”

LESS IS MORE
Aan de voorkant van de tuin heeft Loes meer orde en netheid gescha-
pen dan aan de achterkant. “Toen we het huis kochten, was het voor zo’n 
chaos. We hebben Van Dijk Tuinen uit Bunnik ingeschakeld. Ze hebben 
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bomen herplant, de bestrating aangelegd, buxusvakken gemaakt en een 
vijver aangelegd.” De eeuwenoude enorme boom in de voortuin, een Ca-
talpa, is door de gemeente bestempeld als rijksmonument. Vanwege zijn 
late, trage bloei wordt hij ook wel ambtenarenboom genoemd. Loes: “Als 
hij bloeit, hangen er trossen witte bloemen aan de boom, zo ontzettend 
mooi; het lijken net orchideeën. Je hebt voor, door de ligging aan de weg, 
niet het gevoel dat je helemaal in the ‘middle of nowehere’ zit. Terwijl je 
achter juist helemaal in je eigen wereld kunt leven.”

HET CIRKELTJE IS ROND
Waar het verhaal begon met het feit dat Jan vanwege de kinderen moeite 
had om naar de overkant van de Lek te verhuizen, wil Loes, nu ze alleen 
is, weer terug. “Ik ben op het punt aangekomen dat ik weer terug wil naar 

mijn roots. Odijk, de plaats waar mijn kinderen wonen, is voor mij net te 
ver om even koffie te gaan drinken. En denk niet dat ik genoegen neem 
met een appartement”, vertelt Loes lachend. “In Odijk wil ik weer een huis 
met een tuin, want dat herinnert mij aan de mooiste tijd van mijn leven 
die ik hier samen met mijn man Jan heb gehad.” =

Met dank aan: HET KABINET
Rumpsterweg 1-5, 3981 AK Bunnik
Tel: +31(0)30 656 70 68
www.hetkabinet.nl

Deze prachtige woning staat te koop.
Meer info via HET KABINET.


