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KERST
met een glansje
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NATUURLIJKE MATERIALEN. IN DECEMBER BINDT ZE ORIGINELE 
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HENRIËTTE VAN BUREN

“Bloemen zorgen het hele jaar 

door voor de finishing touch. 

Een boeket vol kleur zul je hier 

echter niet snel zien. Ik hou 

van decoraties in één tint. 

Een bos gipskruid vind ik 

bijvoorbeeld prachtig. Of een 

krans mooi vergrijsde 

steeneik. Zo blijft 

de sfeer rustig.”

- styliste -

In de woonkamer staat een grijze bank van Ikea. De kussens komen uit de winkel Bell’Abitare. In het raam erachter hangen zelfgemaakte 

luiken van man Peter, geschilderd in de tint Gritti van Carte Colori. Het engelbeeld op de vensterbank was van Henriëttes ouders. De eiken 

vloerdelen in de woonkamer zijn twee keer gerookt en gewaxt om ze een mooie vergrijsde tint te geven. Het tafeltje naast de bank vond 

Henriëtte twintig jaar geleden. Tegen de kruiklamp staat een Oegstgeester (antieke dakpan). De kleur herhaalt zich in de oude koeienhoorn. 
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“Kerst moet mooi 
groen zijn, vind ik”

Henriëtte

De gemetselde schouw in de woonkamer is 

meegeverfd in de antractietgrijze kalkverf ‘Gritti’ van 

Carte Colori. De groene krans maakte Henriëtte met 

wikkeldraad vast op een basis van strokrans. De 

kerstboom, een traditionele ‘dennenboom’, staat in 

een mand van Rivièra Maison. Hij is sober opgetuigd 

met lichtjes, houten sterren en zwarte kerstballen 

voor een chic glansje. De grote dennenappels onder 

de boom komen uit een bos in Normandië.
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In de woonkamer is de oude Franse tafel gedekt met een zwart tafelkleed, 

zelfgemaakt door Henriëtte uit stof die ze vond bij de stoffenmarkt in 

Utrecht (NL). Ze is dol op het servies van Nordal, dat ze met de zwarte 

bloemetjes echt bij de feestdagen vindt passen. Het servies komt, net als 

de kaarsen en het kussen op de Hongaarse bank, van Bell’Abitare. 

De lamp is van HK Living. De stoelen kocht Henriëtte bij 

Vrouwtje Bunt, ze verfde ze zelf in een lichtgrijze tint.
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GROTE KERSTBOOM

Een grote krans van dennengroen op de voordeur heet bezoekers 

welkom bij Henriëtte en Peter in Nijkerk (NL). Er staat een kerst-

boom met lampjes en er branden kaarsen in grote lantaarns. Het 

tafereeltje zet direct de toon: deze bewoners zijn sfeermakers pur 

sang. Binnen branden overal donkere waskaarsen op houten kande-

laars. Theelichtjes fonkelen in glanzend verzilverd glas. De friszoete 

geur van dennentakken en eucalyptusblad komt je in iedere ruimte 

tegemoet. Vooral in de woonkamer, waar naast de open haard een 

kerstboom staat die reikt tot aan het plafond. “De piek paste er niet 

meer op”, zegt Henriëtte lachend.

VERGRIJSDE EIKENTAKKEN

Henriëtte verzamelt in de decembermaand volop groen voor de aan-

kleding van haar kersthuis. Takken van de grillige vliegden bijvoor-

beeld. Henriëtte zet ze solo in flessen en kruiken en bindt er losse 

boeketten mee in groentinten. Ook mooie, vergrijsde oude eikentak-

ken vond ze in het bos. Ze maakte er onder meer een grote, houten 

kerstster van die een wand in de woonkamer siert. Maar de feest-

periode begint traditiegetrouw met het ophalen van de kerstboom. 

En dat doen ze samen met dochters Jasmijn en Charlotte tijdens een 

winterfeest van het bedrijf van Henriëttes broer. “Een heel gezellige 

dag: er staan honderden dennenbomen klaar in een grote, feestelijk 

versierde tent en je mag er zelf eentje uitkiezen.”

ZWART GLANSJE

Henriëtte versierde de kerstboom met lichtjes, grote houten sterren 

en kleine kristallen pegels. “Ik wilde de sfeer wat ingetogen hou-

den, maar Peter kwam toch met de zwarte kerstballen van vorig 

jaar aan. Hij vond de boom te kaal. Dat zwarte glansje maakt het 

Een detail van het Nordal-servies in combinatie met antiek Engels zilveren bestek op een servet van Hennes & Maurits. De guirlande is door 

Henriëtte gemaakt. Hij bestaat uit tientallen kleine toefjes groen die ze opbond aan een lang, dik touw.
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Een blik in de keuken, op maat gemaakt door 

Ruitenberg Keukens en Interieurbouw. Het werkblad 

is vervaardigd uit Belgisch hardsteen. De tegeltjes 

zijn oude witjes, het fornuis is van Bosch.
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In de oude grespot staat een eenvoudig boeket van groene materialen als eucalyptusblad en -bessen en dennentakken. De stoofpeertjes 

voor het kerstdiner zijn gemaakt door Henriëttes moeder.
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inderdaad af.” Voor de kerstboom is de lange, Franse tafel gedekt 

met een klassiek zwart kleed. Henriëtte viel voor de linnen stof, dat 

een subtiel kanten randje heeft.

GEDROOGDE LAVENDEL EN DENNENTAKKEN

Een lange, groene guirlande deelt de tafel in twee. Handwerk van 

Henriëtte, die voor de slinger tientallen kleine toefjes bond van 

eucalyptus, Skimmia, gedroogde lavendel en dennentakken. “Ik 

vind het heel leuk om te ‘prutsen’ met groen. Kransen maak ik 

graag zelf en ik houd van het binden van eenvoudige boeketten 

in ton-sur-ton tinten. Zo’n guirlande is heel veel werk en maak ik 

niet elk jaar.”

SCHALEN, KRUIKEN EN POTTEN

Trends in kerstdecoraties volgt Henriëtte niet. En dat geldt eigenlijk 

voor haar hele interieur: ze volgt haar eigen gevoel. “Ik ben dol op an-

tieke spulletjes en Franse brocante. Hetzelfde geldt ook voor dierbare 

items; die wil ik om me heen hebben.” Het mixen en matchen van de 

uiteenlopende verzameling van Henriëtte is soms wel een uitdaging. 

Haar geheim: ze haalt niet alles uit de kast. “Peter en ik gaan al jaren 

regelmatig naar Frankrijk, waar we altijd brocantemarkten en depots 

afstruinen naar meubelen, schalen, kruiken en potten. Maar we eta-

leren niet alle schatten tegelijkertijd in ons huis, dan wordt het veel te 

druk. Ik maak regelmatig andere combinaties, waarbij ik schik op 

vorm en kleur. Zo bewaar ik rust en creëer ik eenheid.”

Het oude tafeltje op de slaapkamer was van Henriëttes oudtante. De oude apothekerspotten en parfumflesjes vond ze in Frankrijk. De borstel en 

handspiegel kreeg ze van haar ouders, evenals de grote spiegel.

48



“Zonder dierbare 
items haal je de 
persoonlijkheid uit 
je interieur”
Henriëtte

In de master bedroom is het bed opgemaakt met beddengoed 

van BeddenspecalistFrans Poorter. Een oud Frans wijntafeltje 

doet hier dienst als nachtkastje. De lamp is van Leen Bakker, 

de kruik komt uit Frankrijk. Ernaast staat een oud-zilveren 

Mariabeeldje met kindje Jezus. Boven het bed hangt een klein 

bakelieten beeldje van een engeltje, een dierbaar item dat 

Henriëtte meenam uit haar ouderlijke huis.
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Het bedlinnen is van Beddenspecialist Frans Poorter. De gebreide 

sprei is van Blokker. Het oude nachttafeltje heeft een marmeren 

blad. Er staat een lampje op van HK Living. 

De kruk met netbonten cover is van Leen Bakker.
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MOOIE KERSTTRADITIES

De kerstdagen vieren Henriëtte en Peter en hun dochters met familie. 

Ook hier houden ze mooie kersttradities in ere. Een gezamenlijke 

wandeling naar het bos met Friese stabij Doeke. Een klein cadeau-

tje aan de kersttafel en een familieportret bij de haard. En zodra de 

kerstdagen voorbij zijn, gaan alle groendecoraties het huis weer uit. 

“Dat deed mijn moeder vroeger al. Mijn vader was 1 januari jarig 

en dan zat het huis vól familie. Voor de kerstboom was dan geen 

plek meer.” Dit jaar tuigen Henriëtte en Peter de kerstboom voor het 

eerst op in hun nieuwe huis. “We hebben in dit jarenzeventighuis een 

jarendertigsfeer gecreëerd. Maar stiekem zijn we al die tijd blijven 

dromen van een écht jarendertighuis met al z’n mooie karakteristieke 

details. Dat hebben we nu gevonden. We kijken er heel erg naar uit 

om daar onze sfeer en persoonlijkheid in te brengen.” •

“Antieke spulletjes 
laat ik hier in huis 
echt staan, ook al 
zijn ze niet in de 
mode”
Henriëtte

De tafel in de veranda is gemaakt van Belgisch hardsteen. Erboven zorgt een ijzeren kandelaar met echte kaarsjes en versierd met takken 

vliegden van de Veluwe voor sfeerlicht. De krans met lichtjes maakte Henriëtte van druiventakken, de mosbal is ook een eigen werk. In de pot 

staat een kerstroos (Helleborus). Peter bouwde de veranda van Douglashout zelf achter het huis. Het hout is in een grijze beits gezet. Middelpunt 

is de open haard die een neef er inbouwde. De wand is afgewerkt met beton-ciré. Naast het vuur ontstond een knusse nis die Henriëtte als 

bankje aankleedde met zachte kussens en plaids van Bell’Abitare.
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