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Studentenkamer
wordt familiehuis

Ze woonde hier al als studente, maar 
inmiddels is de voormalige drukkerij in 
Den Haag het thuis van Joeri van Beek 
en haar gezin. Maar voor het zover was, 
onderging het pand diverse metamor-
foses vol verrassende wendingen. 

Wie Joeri van Beek (38, grafisch 
ontwerper atelier Pro, kunstenaar 
Schoonheid van het Niets), Stefan 
(40, stafmedewerker Van Gogh 
Museum), Wibe (9) en Loek (6)
Wat huis uit begin twintigste eeuw, 
Oppervlakte 150 m2 met een  
kleine achtertuin
Waar Rivierenbuurt in Den Haag

Het Haagse huis ligt in de rivierenbuurt, een oude wijk in opkomst. ‘we kijken uit op 
een gracht en zwaaien naar de rondvaartboten die voorbijkomen.’ op het pand werd 
toen Joeri zwanger was van haar eerste zoon nog een extra etage gebouwd.

1 ‘omdat ze dachten dat wij 
de ladekast nooit meer in 
elkaar zouden kunnen 
krijgen, hebben de vorige 
eigenaren de lades 
genummerd. De kast stamt 
uit begin 19de eeuw, ik denk 
dat ze er erg aan gehecht 
waren.’ 2 op de wandplan-
ken eigen werk Schoonheid 
van het niets uit de serie 
Vergeten gezichten: foto’s 
van alledaagse materialen 
waarin gezichten zijn te 
ontdekken. ‘Dit is roestig 
metaal, met gaten waarin 
kleine keien liggen. ik zie er 
een opa en oma in.’

ook in Joeri’s werkkamer 
staat een prachtige 
ladekast, voor een appel 
en een ei gekocht van 
een sluitende doe-het-
zelfzaak. lamp mega 
tolomeo is van artemide, 
het vloerkleed is van ikea. 
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Ze woont al bijna haar hele leven in Den 

Haag, vertelt Joeri van beek. ‘ook mijn 

studententijd heb ik hier doorgebracht. 

eerst op een studentenkamertje, maar 

toen mijn zus een andere studentenwoning 

zocht, besloten mijn ouders een huis te 

kopen dat we konden delen, als investe-

ring. Dat is nu zeventien jaar geleden. De 

keuze voor dit pand lag niet bepaald voor 

de hand: het was verwaarloosd, vuil en 

stond vol met troep. maar het had 

prachtige grote ramen en mooie hoge 

plafonds, en we zagen alle vier de enorme 

potentie ervan. mijn vader is architect, mijn 

zus studeerde architectuur en ik architec-

tonische vormgeving, dit was een mooi 

project voor ons!’

multifunctionele badkamerdoos

Het pand is zo’n honderd jaar oud en ooit 

in gebruik geweest als drukkerij, later als 

autoverhuurbedrijf; de auto’s reden zó de 

huidige keuken in. Voor het in bezit komt 

van Joeri’s ouders, is het bewoond 

geweest door een zwerver. net als Joeri > 

De keuken, met een rvs 
werkblad, is van brugman 
keukens. ‘we vonden ’m 
goed passen bij het 
industriële gevoel van het 
pand. om dezelfde reden 
hebben we de afvoer van de 
afzuigkap in het zicht gelaten.’

1 ‘toen we thuiskwamen van een vakantie 
vonden we de keuken wat saai en hebben we 
deze rail opgehangen!’ Het oude eierrekje was 
van Stefans moeder. 2 luiken geven toegang tot 
de bergruimte onder de keukenvloer, ‘ze hebben 
allemaal een gestempeld nummer dat correspon-
deert met een lijst van wat we waar bewaren. niet 
dat die nog helemaal up to date is, maar grote 
dingen als de tent weten we te vinden – onder 
nummer 15! Voor de kinderen is die ruimte een 
groot avontuur, hier halen ze een lamp tevoor-
schijn die Stefan op straat heeft gevonden.’ 3 ‘om 
tien over acht ’s ochtends moeten we de deur uit; 
deze pijlen helpen de jongens daaraan 
herinneren.’ 4 rond de eettafel staan stoelen van 
gispen en tripp trapps. aan twee waslijntjes 
hangen (aan)tekeningen en memorabilia.
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Onder de verhoogde keuken-
vloer zit enorm veel bergruimte 
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(en de andere gezinsleden) een enthou-

siast verzamelaar, maar dan van afval. 

‘alles wat door de buren op straat werd 

gezet, haalde hij naar binnen. op het laatst 

kon hij zijn eigen voordeur niet meer in. Hij 

zette een ladder in de tuin naar de ramen 

op de eerste verdieping, dat werd zijn 

nieuwe toegang.’ Het huis wordt uitge-

ruimd en in tweeën verdeeld: Joeri gaat op 

1-hoog wonen, haar zus op de parterre, 

waar een nieuwe pui wordt geplaatst. ‘in 

het midden van beide verdiepingen 

bouwden we een grote multifunctionele 

doos. De badkamer zat erin, de keuken 

ernaast, en de slaapruimte erbovenop.’ na 

de zussen trekken ook hun liefdes in het 

huis, maar als Joeri zwanger wordt, wordt 

haar etage te klein. ‘Dankzij de doortas-

tendheid van mijn vader is er toen in drie 

maanden tijd een verdieping bovenop 

gezet. in die periode woonden Stefan en ik 

bij mijn ouders. iedere avond gingen we 

kijken en zagen we hoe het huis groeide. 

net als mijn buik! De verbouwing was net 

voor de bevalling klaar.’ >

1 De ladekast is afkomstig van een doe-het-zelfzaak die zijn deuren sloot. ‘op sommige lades 
zitten nog de oude labels. we hebben ’m jaren onder de vloer bewaard, tot hij hier terecht kon. 
De kinderen hebben er ook een paar lades in.’ 2 Door de keukenvloer te verhogen, ontstond 
daaronder flink veel bergruimte. Zo verbergt het trapje een logeerbed, met twee matrassen voor 
dubbele beslaping. 3 ‘Deze kast kregen we van Stefans moeder. Hij is al lang in de familie, haar 
vader heeft hem ooit geel geverfd. Hij staat vol met van alles: onze verzameling oude isolatoren, 
stenen en schelpen, voorwerpen die Stefan heeft gevonden met zijn metaaldetector, en het 
zwarte mannetje dat hij maakte als kind.’

1

3

2

op de bank, een klassieker van 
mart Visser, liggen kussens van 
ikea. erboven groene blaadjes 
leaves van richard Hutten voor 
ngispen, en etsen gemaakt én 
uitgeleend door Stefans vader. 
De lamp is van Vitra. Het tafeltje 
van de rommelmarkt kreeg een 
nieuw berkenmultiplex blad. 

De kast is een erfstuk. Hij biedt 
plek aan alle verzamelingen 
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opgetilde keuken en verborgen bergplek

als ook Joeri’s zus zwanger wordt, besluit 

die te gaan verhuizen. Joeri en Stefan 

kopen het huis van haar ouders en zijn dan 

de trotse eigenaren van maar liefst 150 

vierkante meter. Daar moet nog wel even 

één geheel van worden gemaakt, een klus 

die ze klaren met hulp van een bevriend 

architect. op de parterre bevinden zich nu 

de entree – met de mooie, grote oude 

roededeuren – een woonkamer en de 

keuken. ‘Die hebben we, zoals mijn zus 

ook had gedaan, ‘opgetild’, zodat ‘ie op 

een soort podium staat. Daaronder 

hebben we nu massa’s bergruimte, en 

bovendien kunnen we nu naar buiten 

kijken als we aan tafel zitten. Het plafond is 

zo hoog, dat je nog steeds een ruimtelijk 

gevoel hebt.’ op de eerste verdieping 

staat nog steeds de grote doos met daarin 

de badkamer, aan weerszijden zijn de 

ouderlijke slaapkamer en Joeri’s werk-

kamer. op de tweede verdieping huizen 

de jongenskamers en is de toegang tot 

een dakterras. 

Huis in beweging

Zowel Joeri als Stefan hebben een 

speciaal oog voor de schoonheid van het 

alledaagse, de Schoonheid van het niets, 

zoals Joeri het noemt. Ze legt het allemaal 

vast met haar camera. ‘ik verander of 

manipuleer niks; ik neem iets zoals het  

is en zoals ik het zie op straat, in een 

haven, aan het strand, overal.’ Stefan  

vindt alledaagse schoonheid met zijn > 

1 De trap is met zilververf geschilderd en 
bekleed met zwart linoleum. ‘De woorden 
Verbooden te rooken kwamen vaag door 
lagen verf heen; ze dateren waarschijnlijk 
uit de tijd dat er een drukkerij in het pand 
was gevestigd. met zwarte verf heb ik ze 
weer zichtbaar gemaakt.’ 2 Verzamelstuk-
ken sieren de wand in de ouderlijke 
slaapkamer. er hangen onder meer twee 
pistolen van Stefans oma en oude 
landkaarten gekregen van zijn vader.  
De kast was van Joeri’s oma, de oude 
dokterstas erbovenop van Stefans opa, 
die huisarts was. 3 een patrijspoort, met 
een pvc-buis verbonden met de 
buitenwand, laat frisse lucht binnen in de 
badkamerdoos. bad en wand zijn 
betegeld met tegels van 15x15 cm. De 
kraan is van Dornbracht, de wastafel van 
Duravit. 4 omdat het dakterras alleen 
bereikbaar was via loeks kamer (rechts), 
werd er een extra toegang gemaakt op 
de overloop. ‘een ideale plek om de was 
op te hangen!’ 5 Doorkijkje van de 
werkkamer naar de slaapkamer, met 
daartussen de badkamerdoos. Deze is 
getimmerd van betonplex en deels 
betegeld. De trapleuning is dichtgemaakt 
met canvas. net als beneden ligt ook hier 
een vloer van gelakt berkentriplex.
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Het dakterras is nu 
bereikbaar via de 
extra overloop
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metaaldetector en ook de kinderen 

worden blij van een schelp, steen of scherf. 

alles wat mooi is, neemt de familie mee 

naar huis. oók die vondst van de rommel-

markt of uit het grofvuil. ‘Vroeg of laat komt 

het wel ergens op zijn plek. Daardoor is dit 

huis altijd in beweging, en ieder stuk vertelt 

wel een verhaal. we vinden het leuk om 

met de boel te schuiven; meubels moeten 

geen behang zijn dat nooit verandert. Het 

enige wat eigenlijk altijd blijft zoals het is, is 

de witte basis; de meeste vloeren, wanden 

en plafonds zijn wit. Het huis is vrij smal, 

kleuren zouden het alleen nog maar 

smaller maken. wibe heeft wel een gele 

wand in zijn kamer, en de badkamerdoos 

kreeg een paar blauwe wanden om al dat 

hout wat op te frissen. Sommige plafonds 

– gemaakt van grote multiplex platen –  

gaven we een dunne zilverlaag, waar de 

houtnerf nog doorheen schijnt. leuk en 

levendig! of we hier ooit nog weggaan? De 

toekomst zal het leren. Zeker is dat het 

moeilijk zal zijn om weer een plek te vinden 

waarop we zo ons stempel kunnen 

drukken als we hier hebben gedaan.’ •

Kijk voor een impressie 
van het intrigerende 
fotografiewerk van 

Joeri op joerivanbeek.nl

1 2

een dertig jaar oude werktafel 
werd gered uit het kantoor 
waar Joeri werkt; voorzien van 
een nieuw blad functioneert ‘ie 
nu perfect als wibes bureau. 
De poster is gekocht bij een 
speelgoedwinkel.
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1 ‘mijn opa was vaak aan het 
tekenen en schilderen. na zijn 
dood koos ik uit zijn spullen dit 
sigarendoosje met zijn 
potloden en gummetjes. Zo 
zag het eruit en zo zal ik het 
altijd bewaren. een stilleven, 
een doosje waarin de tijd 
stilstaat.’ 2 De kamer van wibe, 
met een grote schuifdeur die is 
afgewerkt met stroken 
berkentriplex. Stefan maakte 
de schatkist op het kastje. De 
lamp was een erfstuk van een 
oud-oom.


