291

290
Alomtegenwoordig in het interieur zijn
stoere kruiken, waarvan sommige tot
lamp omgebouwd werden. Deze zijn
te vinden bij Puur Wonen.

ALS HET NIET
PERFECT MOÉT ZIJN

JE HOORT WELEENS OPPEREN DAT EEN DROOMHUIS NOOIT HELEMAAL ÀF IS.
SOPHIE KAN DAT BEAMEN. AL RUIM TIEN JAAR WOONT ZE IN HAAR HUIDIGE HUIS,
MAAR NOG STEEDS VERANDERT ZE REGELMATIG IETS, ZONDER TE RAKEN AAN
DE STOERE, WARME, PURE SFEER.
Tekst Bert De Pau – Fotografie Claude Smekens
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De wanden in de woonkamer zijn geverfd met kalkverf
Palladio van Carte Colori. De salontafel is een oude
Chinese tafel. Het krukje ernaast komt ook uit China en
was vroeger een studentenkrukje. Vandaag is het een
geliefde zitplek voor de dochter van Sophie. De zitbank
is een recente aanwinst in de collectie van Puur Wonen.

“De woonkamer bestond vroeger
uit drie afzonderlijke ruimtes”
Sophie Bertels
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“Ik heb altijd al een passie voor
wonen en inrichten gehad”
Sophie Bertels

GEEN SCHRIK

SOPHIE BERTELS
- styliste “In een interieur moet je niet
altijd braaf binnen de lijntjes
kleuren. Integendeel: hier
en daar een contrast maakt
het geheel juist spannender
en interessanter. In ons huis
zie je dat ook. In de keuken
bijvoorbeeld contrasteren de
strakke verlichtingsarmaturen
met de oude decoraties en
het industriële fornuis en
hebben de tafelpoten een licht
vrouwelijk karakter in een voor
het overige stoer interieur.
In de woonkamer idem: de
lampen boven de eettafel zou
je niet meteen associëren met
een landelijke sfeer, maar hier
passen ze wonderwel.”

De oude deuren tegen de keukenwand
lagen bij het afval op een camping in
Frankrijk, klaar om afgevoerd te worden.

Wie het huis gezien heeft voor Sophie het een
decennium geleden kocht, zou het vandaag niet
meer herkennen. Het zestig jaar oude huis was
volledig uitgeleefd, er zaten vreemde kleuren op
de muren, er lag overal vasttapijt, zelfs in de badkamer … Voor haar was dat echter geen struikelblok, want Sophie zag meteen het potentieel.
“Dat heb ik altijd al gehad”, zegt ze. “Van zodra
ik ergens binnenstap, zie ik meteen voor me hoe
ik het zou aanpakken. Dat was hier ook zo. Collega’s en vrienden reageerden verschrikt toen ze het
huis zagen net nadat ik het gekocht had, maar ik
was er gerust in.” Met goede moed begon ze aan
de zware verbouwingen. Eerst kampeerde ze in
de oranjerie terwijl ze de bovenverdieping onder
handen nam en toen die klaar was, verhuisde ze
daarheen en kwam de gelijkvloerse verdieping aan
bod. Rode draad doorheen dit hele proces was dat
ze telkens een budgetvriendelijke oplossing zocht.
“De keuken is daar een goed voorbeeld van. Het
lijkt een maatwerkkeuken, maar in werkelijkheid
is het een Ikea-keuken die gepimpt is met nieuwe
deurknopjes en met een zelfgemaakt werkblad van
betonstuc. De oude arduinen pompbak komt oorspronkelijk uit een kasteel uit Frankrijk.”
SPANNENDE IMPERFECTIES

Zelfs na afloop van de verbouwingswerken is er
nog veel veranderd. De huidige keuken bijvoorbeeld is al de tweede die ze installeerde. Ook de
sfeer in het interieur evolueerde in die meer dan
tien jaar mee met de bewoners. “Aanvankelijk was

de inrichting klassiek landelijk, met heel wat seriewerk qua decoraties”, beschrijft Sophie. “Later
benn ik op zoek gegaan naar exclusievere, unieke
stukken. We hebben enkele favoriete adresjes waar
ik het heerlijk vind om rond te struinen op zoek
naar ‘schatten’. Ik vind het vooral leuk als een decoratief item niet perfect is. Kleine scheurtjes of
een ontbrekend hoekje maken het spannender. En
tegelijk ook stoerder en puurder, de interieurstijl
waarin ik miij het meest thuis voel. Ook de dominerende natuurtinten sluiten hier perfect bij aan.
Zoiets zou je niet van mij verwachten als je mijn
kledingkeuze ziet, want op dat vlak ga ik meestal
juist voor heel felle kleuren.”
BLIJVEN VERANDEREN

Hoewel Sophie zich vandaag helemaal goed voelt in
haar huis, is de kans toch reëel dat ze binnenkort
andere oorden opzoekt. Dat is het gevolg van het
onverhoopte succes van Sophies interieurzaak Puur
Wonen, waar ze pas in januari 2015 mee gestart is.
“Hoewel het voornamelijk online verkoop is, willen
mensen toch graag een kijkje komen nemen hoe de
items er in het echt uitzien”, legt ze uit. “Omdat ik
hier geen aparte ruimte voor heb, staan die artikels
gewoon in mijn woonkamer, terwijl ik eigenlijk van
rust in een interieur hou. Toen ik hier pas komen
wonen was, stonden er nog veel meer decoraties in
de woning. Naarmate ik meer zaken weggedaan
heb, kwamen de resterende items beter tot hun recht.
Het zou dus fijn zijn mocht ik ergens iets vinden
met meer ruimte om klanten te ontvangen.” Haast
is er echter niet bij. En dat ze af en toe rondkijkt,
betekent niet dat ze in haar huidige woning bij de
pakken blijft zitten. Sophie blijft plannen smeden.
“In eerste instantie wil ik de tuin verder aankleden
en daarna wil ik ook de badkamer aanpakken. Nu
hangen daar aan de wanden nog witte, houten latjes. Tien jaar geleden vond ik dit geweldig, maar nu
zou ik die willen vervangen door tadelakt. Anderen
worden er soms gek van dat ik maar dingen wil blijven veranderen, maar ik kan het niet helpen. Soms
lig ik ’s nachts wakker en ben ik in mijn hoofd interieurs aan het inrichten. Het is sterker dan mezelf,
het is een echte passie.”
•
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Omdat een eettafel in het formaat dat Sophie wilde onvindbaar bleek, liet ze
deze maken bij een schrijnwerker. Die schrok aanvankelijk niet alleen van het
formaat, maar ook van het ‘minderwaardige’ hout waaruit de tafel zou bestaan.
De tafel – die Sophie zelf uitgetekend had – is gemaakt van oude wagondelen,
inclusief de nog aanwezige nagels. Toen de schrijnwerker na afloop de tafel in
het interieur zag staan, moest hij toegeven dat zijn oorspronkelijke scepticisme
onterecht was. De vitrinekast is van teak, een houtsoort die alomtegenwoordig
was toen Sophie hier pas was komen wonen. Door ze in een donkergrijze kleur
te overschilderen, past ze ook vandaag nog in het interieur.
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Op de vloer liggen keramische tegels.
Het fornuis is van Boretti. De tafel
vonden ze bij een antiquair. Het blad
en de poten maakten oorspronkelijk
geen deel uit van dezelfde tafel.

De keuken is een model van Ikea dat opgewaardeerd werd met nieuwe deurknopjes die Sophie online vond
en een zelfgemaakt werkblad op basis van mdf met een afwerking in betonstuc.

“Een interieur moet vooral uitstralen dat
mensen er hun ziel in hebben gelegd”
Sophie Bertels
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De ouderlijke slaapkamer is qua stijl een verlengstuk
van de benedenverdieping. De linnen lakens op het
bed zijn bewust niet gestreken. Dat past in Sophies
filosofie dat niet alles perfect moét zijn om een mooi,
stoer en spannend interieur te creëren.
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Sophie hoopt de wanden van de badkamer in de toekomst met tadelakt te bekleden, maar nu zijn het nog witte,
houten latjes die de twee wastafelmeubels van Ikea omringen.
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De tuin is een verlengstuk van het interieur. Sophie wil deze nog verder aankleden, maar de rustige
natuurtinten en het robuuste hout zijn al duidelijk aanwezig.

“Vertellen over de afkomst van
oude items: ik ben er dol op”
Sophie Bertels

