
Bo11cn: van /mit en zij11 de imposante 
ramett op atelier'!finetinJ!ell ,~oed te zim, 
111aardoor ee11 zee van Iicht he/Intis 
bi11nenva/t. 
Rechts:alsje itt he/ 'atelier' zit, lijkt he/ 
IICI eetl bcetje <!f)e lmite11 bem. Voor het 
mam staat ee11 oude Jirenetl kleemwkers
tafel. Groot, Pierkant e11 laag. Dochter 
Babs: 'Vme,~er zat 111CI1 met ge,ourvm 
bmeu op de tafel. Daar komi de term 
klccrmakerszil vandaau.' 
Onder: Lmk Appels en zijtJ gezitl, 
met i11 her rood dochter Babs. 

Binnenkijken bij Louk Appels 

Een Bourgondisch 
lanclhuis in de 
Brabantse bossen 

Wie Louk Appels over zijn huis hoort praten, kan niet anders dan mee

gesleept worden door zijn verhaal. Over de geschiedenis van het huis, zijn 

oog voor de details, zijn speurtocht naar mooie spullen. Het 'landhuis' 

rechtvaardigt dan ook die grote trots: architectuur en interieur zijn van een 

subtiele eenvoud en geven een bezoeker het gevoel meteen thuis te zijn. 
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LinksboJICil: de warme hm4rkleur van 
de rmieke grenetr 11itrinekasr uit Argentinit' 
komi mooi tot zijn reclrr in lzet voormalige 
atelier. 
Linksonder: deze Toscaa/IS anndoende 
kmner is een plek wnar je je s avonds irt 
de bank nestelt, temiddcn van de lnnde
lijke merJbe/s. Het hind van de /age tafel 
is ee11 Jndinsc opirmrmat (van bamboe) 
gelamineerd op f1011t . 
Reclzrsboven: op de voor_~nmd staat ccn 
achttiende-eeuwse tajeluir Frankrijk met 
eetl doorleifde doukere kleur. Hij past 
praclz t(~ op de donkerrode regcls. 
Vtm hiemit kijk je in her atelier met de 
hoge ramen. 
Rechtsouder: Her antieke Oostenrijkse 
kastjc dateert t•att 1830. 
Onder: Eenvoudige rerracottn vaze11 
passenmooi bij de kleuren van de kamer. 

• ..Je rnoet eerst in een 

huis lNOnen, voordat 

je over de inrichting 

kunt beslissen' 

E r zijn vee] huizen met een voor
geschiedenis; 'De vier jaargetij 
den', het prachtige landhuis 

waarin Louk Appels met zijn vier 
kinderen woc:int, heeft er een waar
over je niet snel uitgepraat raakt. Het 
werd in 1950 gebouwd door de 
beroemde architectjos Bedaux voor 
kunstenaar Lucas van Hoek. Niet zo 
maar een beeldend kunstenaar: hij 
maakte gebrandschilderde ramen 
voor kerken, in ederland maar ook 
daarbuiten. En omdat hij die 'in het 
echt' wilde beoordelen, moesten de 
ramen in het atelier zo groot zijn als 
in een kerk. Oat verklaart het hoogte
verschil tussen het voormalige atelier 
en de rest van het twintig meter lange 
huis, en maakt de architectuur ervan 
uniek. 

EEN HUIS MET KARAKTER 
Louk Appels is makelaar, zijn vader 
was makelaar, en zijn uitspraak 'ik 
houd van huizen' komt dan ook niet 
uit de Iucht vallen. Bevlogen vertelt 
hij over zijn benadering van de 
makelaardij: 'lk wil mensen iets ver
kopen waarin ze zich thuis voelen. 
lk zeg altijd: ga er eerst maar eens in 
won en, en kijk wat het huis met j e 
doet. Daarna kun je beslissen over de 
inrichting ervan .' Zelfheeft hij tijd 
genoeg gehad om het wezen van zijn 
huis te doorgronden. Met zijn gezin 
dee] de hij zeven jaar sam en met de 
oude kunstenaar en zijn vrouw het 
'Bourgondische landhuis'. 
'Mijn droom was altijd al een huis 
van Bedaux te bewonen, dus de 
koop was snel geregeld. Lucas en zijn 
vrouw hebben hier nog een paar jaar 
gewoond, dat ging heel goed. Maar 
toen mijn vrouw Marleen en ik vrij 
snel achter elkaar nog twee kinderen 
kregen, waren zij zo nobel om te zeg
gen:"Wij hebben hier jarenlang met 
ons gezin van het huis genoten, nu is 
de beurt aan jullie" .' 

BINNEN EN BUITEN 
Twee jaar geleden is het huis hele
maal opnieuw ingericht. Louk:'Mijn 
vrouw Marleen had een enorm goede 
smaak. Zij had bedacht hoe het er 
hier uit zou gaan zien.Vier jaar gele
den is zij plotseling overleden, maar 
alle plannen heb ik in haar geest 
uitgevoerd, met behulp van Emile van 
Dijk uit Breda, een goede vriend van 
mij , en mijn dochter Babs die inte
rieurarchitectuur studeert in R otter
dam. Emile is interieuradviseur, die 
rust met spanning op de juiste manier 
weet te combineren.Als makelaar heb 
ik ook een grote betrokkenheid bij de 
sfeer van een huis, dat vind ik een 
leuke aanvulling op mijn werk .' 
Het idee voor het interi eur van 'De !> 
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vier jaargetijden', zoals het huis is 
genoemd, lag in het verlengde van het 
karakter van het huis. Het is sober van 
vormgeving, heeft niks gekunstelds, 
en biedt zo midden in de bossen een 
heellandelijke uitstraling. Louk:' Ik 
vind het belangrijk dat de manier van 
won en, en dus ook de inrichting, in 
overeenstemming is met de sfeer van 
een huis.' Zijn dochter Babs vult aan: 
'Er staan hier mooie spullen, maar 
toch heeft het huis iets ongedwon
gens.Alle kamers op de begane grond 
hebben deuren naar de tuin ,j e loopt 
lekker in en uit .' 

GENIETEN VAN ELK DETAIL 
Een rondleiding door het huis wordt 
gelardeerd met enthousiaste verhalen. 
Louk Appels houdt van de goede 
dingen des Ievens. ' Ik geniet van elk 
detail. Van de open haard, een mooi 
dienblad, van de binnenplaats waar 
we 's zomers ons glaasje wijn drinken, 
de mooie partij Belgische bakstenen 
waarvan ik een vloer heb Iaten leggen 
in het atelier, van de prenten van 
oud-Goirle die mijn verbondenheid 
met het dorp uitdrukken. Ik koop 
niet sn el iets voor het huis, maar als 
mijn oog ergens op valt, dan is het 
ook voor altijd .' D 

'Er staan hier tnooie 

spullen, tnaar toch 

heeft het huis iets 

ongedlNongens' 

Echt binnenkijken 

In de weekends van 7-8, 14-15 
en 21-22 september houdt 

Louk Appels open huis tussen 11 en 
5 uur. Tijdens deze dagen is ook 

Emile van Dijk aanwezig, en kunt u 
met hem een afspraak maken over 

kleur- en interieuradviezen. 
Ad res: Dr. Keyzerlaan 4A, Goirle, 

tel: 013-5362375. 

8tlJien: deze virri111•kast slt>nd l'rDQ!I'r i11 
em school i11.4~~e11ti11ii'. Het is ee11 1111iek 
rxcmplaar, e11 hij meet 3 bij 4 meter. 
I 'c·~(!dijkbare grote kastl'll zijtz soms re 
koop bij de gn>rere ,f!renetlll'i"kcls. 
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