
Ik zie lichtblauwe plafonds. Ciske: ‘Het was
de eerste kleur in huis, hierop hebben we alle
andere kleuren gebaseerd. Ik vond het wel bij
zo’n oud huis passen, een gekleurd plafond.
Vroeger was het allemaal groen hier, de kleur
van de streek.’
Want jullie zijn verhuisd naar Zaandam. ‘Als
je dat vijf jaar geleden aan Maaike had ver-
teld, had ze je voor gek verklaard. Ze is gebo-
ren in Amsterdam en wilde niet weg, maar
met een kinderwagen drie trappen op is ook
niet alles en de Zaanstreek bleef erg achter
qua prijs. Waar anders kun je voor twee ton
een vrijstaand huis kopen? Ja, de balken
waren rot, maar ik ben houtbewerker, daar
schrik ik niet van. Ik mis de stad niet, de
ruimte in en om het huis vind ik meer waard
dan bioscopen en cafés in de buurt.’
Zaandam heeft óók een imposante ge-
schiedenis. ‘Ja, tsaar Peter de Grote kwam in
1697 nog kijken naar de wereldberoemde
scheepswerven. Elke straat in deze buurt
vormde vroeger een toegangsweg naar een

zaagmolen voor de schepen. De arbeiders in
die molens woonden in dit soort zulke huis-
jes. In 1975 zijn twee daarvan samengevoegd
tot het huis waar we nu wonen. Dat was ook
gelijk de laatste grote verbouwing.’
Er moest dus wel wat gebeuren. ‘Alleen de
keuken was recent, maar die heb ik er meteen
uitgehaald. Tja, als je keukens maakt voor je
werk, kan je dat doen. Een nieuwe kan ik
voor een klein bedrag maken.’
Doen jullie de verbouwing met z’n
tweeën? ‘Over de kleuren beslissen we echt
samen. De meubels teken ik, dan laat ik ze
zien aan Maaike, en als zij ze goed vindt,
maak ik ze. Op Tweede Kerstdag 2016 zijn we
begonnen, ik denk dat we nu halverwege zijn.
Beneden is het helemaal af, tenminste, bin-
nen. Binnenkort gaat de voorgevel eraf, die is
ook rot en dan maak ik meteen nieuwe ramen
en deuren. Dat vind ik leuk.’
Wanneer denk je dat het klaar is?
‘Nou, ik hoop nooit. Stel je voor: zit je met
een boek op de bank.’
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Maria
De Heilige

Maagd Maria
staat gewoon
bij Xenos. 30 cm
hoog, € 10
xenos.nl

Buffet
Mintgroen metalen buffet met sleutel op

reuzenformaat, ontworpen door Studio
Job voor Lensvelt. 120 cm breed, vanaf
€ 1.284. lensvelt.nl

Pakhuis
Drie verdie-

pingen tellend
houten pop-
penpakhuis
met open ach-
terkant. 75 cm
hoog, € 125.
elfenbos.nl

Kas
Aluminium

‘Popular 46’-
tuinkas van
Royal Well. 
€ 499.
kemerinktuin-
trends.nl
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