
25

SJIEKwonen in Limburg

Toen ze 18-19 waren kochten Pascalle 
en Patrick uit Kinrooi een eindje over 
de grens, in het Nederlandse Grathem, 
een oud huis. Ze stripten het tot al-
leen de muren nog stonden. Om het 
daarna in vier jaar  weer helemaal op 
te bouwen. Maar Patrick wilde graag 
een werkplaats aan huis. Daar hadden 
ze meer ruimte voor nodig: ze zochten 
een geschikte bouwgrond en vonden 
die in België. Heel bijzonder aan dit 
Hollands huis op Belgische bodem: het 
is er Kerstmis vanaf oktober.

KERST
 VANAF OKTOBER

BEWONERS 
Pascalle (42, zaakvoerder/interieurstyliste 
woonwinkel ’t Hoogehuys, www.hooge-
huys.be), Patrick (43, zelfstandig interieur-
bouwer), Fauve (17), Faye (15), Soleil (12), 
shetlandpony’s, poes en honden

WOONOPPERVLAKTE 
420 m2 

TOTALE OPPERVLAKTE
40 are

GEBOUWD
In 2000-2001

HUIS- & INTERIEURSTIJL
Landelijk met stoere, robuuste materialen

WAAR
Kessenich (Kinrooi)
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DOOR FRÉDÉRIQUE KALMÈS 
FOTO‘S LUC DAELEMANS

De ouders van Pascalle hadden de stap van Ne-
derland naar België als eerste gezet, toen ze een 
oude boerderij kochten aan de overkant van de 
straat. Pascalle: “Patrick heeft die boerderij he-
lemaal opgeknapt. We kwamen hier dus vaak en 
zo zagen we dat er een bouwgrond te koop stond, 
wat verderop. Eigenlijk waren het twee aanpalende 
stukken, één van 9 en één van 11 meter breed en 
elk 200 meter diep. Het eerste stuk hadden we al 
gekocht van particulieren, het tweede zou openbaar 
worden verkocht. Het was een lang, smal stuk en 
we dachten dat er niet veel interesse voor zou zijn.  
Maar op de eerste koopdag dreef er toch een andere 
bieder de prijs omhoog, omdat hij verkeerdelijk 
dacht dat hij voor de twee gronden tegelijk aan het 
bieden was. Waardoor die grond uiteindelijk meer 
heeft gekost dan we gepland hadden.”
Patrick werkt al 17 jaar als interieurbouwer, maar 
is  van opleiding eigenlijk elektronicus. “Ik vond 
daar geen voldoening in”, zegt Patrick. “Hout was 
altijd mijn echte passie, ik schep er plezier in om 
iets te maken dat mooi is. In elektronica kon ik 
dat ei niet kwijt.” Pascalle: “Toen ik zwanger was 

van onze oudste dochter heeft dan ook hij zijn 
baan opgezegd.” “En dan ben ik achteraan in het 
schuurtje begonnen met zelf meubelen te maken,” 
vult Patrick aan. “We zouden wel zien hoe het liep.”  
En het liep goed, de zaak breidde al snel uit en er 
moest een echte werkplaats komen. “En die konden 
we niet bijbouwen aan ons huis in Nederland.”

WERKPLAATS
“We hebben de grond in 1999 gekocht en in 2001 
zijn we ingetrokken. Het plan dat we indienden 
was met werkplaats eraan vast, maar die werkplaats 
heeft Patrick uiteindelijk toch elders ingericht. Om-
dat we er wel de goedkeuring voor hadden, hebben 
we onze plannen snel kunnen omgooien: het werd 
geen werkplaats maar een woonwinkel. Die is heel 
klein in de hal gestart, maar door het succes hebben 
we ondertussen al een stuk moeten toevoegen aan 
het huis. We hadden ervaring met bouwen. Toen 
we drie jaar verkering hadden, hebben we samen 
al een huis opgeknapt. Met andere middelen uiter-
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HET MATERIAAL DAT JE GEBRUIKT MOET 
UITSTRALING HEBBEN, MAAKT NIET UIT 
OF JE GRENEN OF EIK GEBRUIKT. HET 
GAAT OM DE AFWERKING’’ ’’

aard, we moesten telkens sparen voor we weer iets 
nieuws konden verwezenlijken. Ons vorig huis was 
bij aankoop een echte bouwval, we hebben er vier 
jaar aan opgeknapt. Maar na amper een week op 
de huizenmarkt, was het al verkocht… Twee jaar 
geleden is dat huis nog eens van eigenaar veranderd 
en de huidige inwoners hebben ons nu gevraagd 
om hun huis in te richten. Het is een prettig idee om 
‘ons huis’ nog eens een keertje helemaal opnieuw 
te mogen decoreren”, lacht Pascalle.

WOONWINKEL
Pascalle: “Voor we onze winkel openden, werkte 
ik halftijds als doktersassistente en halftijds in de 
kinderwinkel bij mijn zus. Ik ben daarmee gestopt, 
ik wilde met drie kinderen niet meer vijf dagen 
werken. Daarom dacht ik: Waarom zou ik niet zelf 
een winkel openen, gedurende drie dagen per week? 
Ondertussen is die winkel er al meer dan zeven 
jaar en werk ik nu geen drie maar zeven dagen per 
week”, lacht ze.
In de aanloop naar Kerstmis zet het gezin een 
aantal weekends niet alleen de winkel-, maar ook 
de huisdeuren open voor kerstshoppers. Vanaf 

eind oktober kun je het huis drie weekends be-
zoeken. En dan word je ondergedompeld in een 
waar kerstbad. Pascalle: “In september beginnen 
de voorbereidingen rond kerst. Dan trekken we 
met ons tweetjes naar een beurs in Parijs, onder 
meer om onze kerstcollectie samen te stellen. Vanaf 
oktober, als alle bestellingen zijn aangekomen, 
beginnen we kamer tot kamer her in te richten 
met kerstversiering en onze nieuwe collectie van 
decoratie en meubelen. De laatste twee weken doen 
we de groendecoratie. In totaal staan hier in en 
rond het huis toch zo’n 40 tot 50 echte kerstbo-
men opgesteld, 25 kerstkransen en een stuk of zes 
guirlandes. Mijn moeder van 83 heeft dagenlang 
kerstballen zitten prijzen. Eind november is kerst 
voor ons dan ook al beetje voorbij.”  
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“De kinderen hebben er moeite mee dat het op 
1 oktober al Kerstmis is bij ons. De oudste zucht 
dan: “Ik kan nu al niemand meer mee naar huis 
pakken, want hier is het al volop kerst. Tegen 
dat het echt Kerstmis is, verlangen we dan ook 
naar de zon. Na de openhuisdagen, blijft er ook 
nog maar één kerstboom staan in huis.”

TRENDS
“De kersttrends dit jaar: naturel, hout, riet, 
dennenappels, oude kleuren, matte kleuren, 
gecraqueleerde ballen en veel oud brons. Maar 
vooral: ontzettend veel linten. Sommige linten 
kosten wel 25 euro per lopende meter. Gek 
genoeg zijn die meteen uitverkocht. Linten 
zijn tijdloos, je kunt ze steeds hergebruiken.”
Niet alleen bij kerstmis wordt het huis opnieuw 
ingericht. Ook de andere ruimtes veranderen 
wel eens van look en aankleding. Elke twee jaar 
wordt de hele benedenverdieping geschilderd 
door Carien Huyskens van Pand17, met wie 
het echtpaar vaker samenwerkt. Patrick: “Met 
kalkverf van Carte Colori maakt zij decoratieve 
schilderwerken. En het blijft niet bij verven. De 
keuken zoals je ze nu ziet bijvoorbeeld staat hier 
nu een jaar. We moeten constant vernieuwen 
om de klanten te laten zien waar we mee bezig 
zijn. We willen ook tonen dat we niet louter 
showmodellen maken, dat hier echt geleefd 
wordt met vijf mensen. Zo kunnen klanten zien 
hoe meubels eruitzien na gebruik. Het huise-
lijke heeft ook een grote meerwaarde tegenover 
een echte showroom. De mensen vinden het 
hier meteen gezellig. Zo is eigenlijk het idee 
voor de woonwinkel ontstaan. De mensen 
kwamen vaak aan huis naar mijn meubelen 
kijken en ze bleven dan maar vragen naar de 
spullen die Pascalle gebruikte om ons huis aan 
te kleden. Nu nog trouwens. Soms leg ik me ’s 
avonds op de bank en wil ik de lamp ernaast 
aanknippen, en is die er plots niet meer.” “Ver-
kocht”, lacht Pascalle. “Persoonlijke spullen 
doen we nooit weg, maar als er vraag blijft naar 
een bepaald item uit ons interieur, dan zeg ik 
na een tijdje toch weer: Ach, pak mee.”
Patrick: “We gebruiken veel robuuste ma-
terialen, het materiaal dat je gebruikt moet 
uitstraling hebben, maakt niet uit of je grenen 
of eik gebruikt. Het gaat om de afwerking. Niet 
om de merken of dure spullen, wel om de look. 
Dit is een nieuwbouw, gebouwd met oude 
materialen, oude deuren, oude schouwen... 
Dat bouwen blijft er een beetje inzitten bij 
ons. Onze droom is om ooit in het buitenland 
een huis opknappen, maar dan moeten onze 
dochters eerst op eigen benen kunnen staan.”
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DE POTTERY-SERIE  
VAN VINCENT  
VAN DUYSEN

Vincent Van Duysen is nu een archi-
tect die in de hele wereld opdrachten 
heeft - “We werken met 15 man aan 25 
projecten tegelijk.” - maar de eerste tien 
jaar van zijn carrière werkte hij alleen 
voor ‘de binnenkant’. Hij werd geboren 
in Lokeren (1962), studeerde aan het 
Sint-Lucasinstituut in Gent en trok voor 
twee jaar naar Milaan, waar hij in het 

beroemde atelier van topontwerper Ettore 
Sottsass aan de slag kon. Na zijn terugkeer 

werkte hij nog vier jaar voor interieurarchitecten 
met een klassieke opleiding. Hij was midden in de dertig 
toen hij zich voor het eerst aan een huis waagde. 
Van Duysen: “Toen ik van school kwam, in 1985, vierde 
het postmodernisme hoogtij. Een overdosis daarvan 
deed bij mij de nood aan vereenvoudiging ontstaan.” 
Voor invloeden verwijst hij steevast naar de Romaanse 
stijl - voor zijn soliditeit en het natuurlijk licht - en naar 
het werk van de benedictijner monnik Dom Hans van 
der Laan. Soliditeit? Van Duysen: “Ik zou het niet ver-
dragen als een huis van mij afgebroken werd.” 
Hij schuwt de ‘ver-gadget-ting’ in de designwereld, 
huivert voor het industriële in zijn branche, hamert op 
het ambachtelijke: “Ik voel persoonlijk geen affiniteit met 
al die koude neutrale interieurs die geen ziel hebben.” 
‘Big industry’ laat weinig heel van de integriteit die een 
designer in zijn werk probeert te leggen, vindt hij. Hij 
streeft ernaar voorwerpen te tekenen die zich integreren 
in om het even welke omgeving waarin ze terechtkomen, 
“en de gebruiker gelukkig maken.” 
Zijn populaire Pottery-opbergpottenserie, die hij meer 
dan tien jaar geleden ontwierp voor het Belgische de-
signlabel ‘When Objects Work’, moet dicht in de buurt 
komen van wat hij bedoelt. Een stapel potten en ronde 
droogplanken in het atelier van een pottenbakker inspi-
reerden hem. Elke schaal is met de hand gemaakt, in een 
getemperde kleur en de deksels verschillen in dikte. Ze 
kunnen makkelijk op elkaar worden gestapeld en zijn 
zelfs als onderzetter of dienblad geschikt. Het enorme 
succes van de Pottery-serie verklaart Van Duysen vanuit 
het archetypische, het oervormige, waar hij altijd naar 
streeft: eenvoud en warme materialen, gezandstraald 
eikenhout en keramiek. En het ambachtelijke natuurlijk. 
(mag)

VOLGENDE WEEK: DE ARTISJOKLAMP VAN 
POUL HENNINGSEN  

SJIEKwonen
[                                                    ]ELKE WEEK HET VERHAAL ACHTER EEN DESIGNICOON 

Richtprijs laagste 
exemplaar: doorsnee 30 

cm, hoogte 2 cm, hoogte 
deksel 1 cm, 134 euro. 

Foto’s Mark Segal/HBvL
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Heb jij ook een leuk 
woonverhaal? 
Meld het ons via 
sjiekoproep@hbvl.be


