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A
NGLOFIELEN
IN HART EN NIEREN
Sylvia en Harrie noemen zichzelf
overtuigd echte ‘Engeland-gangers’.
Sinds jaar en dag zijn ze verzot op
die authentieke Engelse plattelandstijl. Wat ooit begon als een zoektocht naar leuke spullen om hun
eigen woning in te richten, groeide
al snel uit tot een ware obsessie en
uiteindelijk tot een eigen interieurzaak. Een verhaal over passie,
geluk, tegenslagen en hondjes, heel
veel hondjes...

‘Het huis in typische Georgian-stijl is
een kopie van een bestaande woning in Engeland’
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We rijden in de richting van het stadje Doorn bij
Utrecht, langs prachtige kastelen en door groene
bossen die enkele kilometer verderop overgaan in
natuurpark Utrechtse Heuvelrug. Op de grens tussen Doorn en het natuurgebied, aan de rand van een
rustige wijk, ontmoeten we Sylvia en Harrie in hun
nieuwbouwvilla gebouwd met oude materialen te
midden van de bossen. “Onze tuin ligt eigenlijk al
in het natuurpark”, vertelt Sylvia zichtbaar trots.
“Het is hier echt zalig wonen: het is een ideale
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omgeving voor de kinderen om op te groeien en
toch zitten we tegelijk vlakbij het dorp, de school, de
winkels, ...”, aldus een stralende gastvrouw.
Sinds de showroom vorige zomer afbrandde, doen
dit huis en het typisch Engelse tuingebouw dienst als
showroom voor de klanten van Miss Marple. Dat is
de interieurzaak die het stel zo’n tien jaar geleden
zijn gestart. “Het begon allemaal met het zoeken
naar spullen voor de inrichting van ons huis. Of nee,

eigenlijk begon het allemaal al veel vroeger. Die liefde voor Engeland kennen we immers al heel lang. Zo
lang als ik weet, gaan wij elk jaar op vakantie naar
Engeland. Toen we doorhadden dat in eigen land ook
veel mensen die Engelse spullen mooi vonden, ben
ik een cursus interior decorator en cursussen over de
Engelse manier van gordijnen maken gaan volgen”,
aldus Sylvia. “En van het een kwam het ander: voor
we het goed en wel beseften zaten we er midden in,
adviseerde ik klanten over kleuren, stoffen, behang
en meubels. Miss Marple was geboren!”
Nog steeds is de familie Veerman vaak aan de andere kant van het Kanaal terug te vinden. “Bij elke trip
hebben we achteraf wel een duizend of tweeduizend
kilometer extra op de teller staan”, aldus Sylvia. Dat
ze daarbij ook schatten van leuke decoratiespullen
aantreffen, blijkt wanneer we worden rondgeleid in
de privé-woning van het gezin. Die ademt namelijk
zowel aan de buiten- als aan de binnenkant pure
Engelse stijl. Aan de buitenkant valt in de eerste
plaats de typische Georgian architectuur op. “Het
huis is een kopie van een bestaande woning in

‘Ook de typisch Engelse
gastvrijheid hebben
ze hier onder de knie’
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Engeland”, vertelt onze gastvrouw. “We reden er toevallig langs, zijn onmiddellijk gestopt en hebben
gevraagd of we even binnen een kijkje mochten
nemen. Bij dat bezoekje hebben we alles met onze
ogen gestolen: de bouwstijl, maar ook de volledige
indeling hebben we hier in Doorn nagemaakt. Alles
is exact hetzelfde, tot zelfs de stenen portiek toe!”
Op het dak staat een grote schoorsteen met zogenaamde ‘crownpot’ die ze zelf met de vrachtwagen
uit Engeland hebben meegebracht. De voorgevel is
erg symmetrisch opgetrokken met in het midden
een portaal en twee rijen van zes ‘sash windows’ of
guillotineramen. En naast de voordeur vinden we

een ‘shoescraper’ in de vorm van een hoefijzer. Uit
Engeland natuurlijk! “Het zijn die kleine details die
het ‘m doen, vind je niet?”
Wanneer de voordeur opengaat worden we hartelijk
begroet door maar liefst vier honden: drie Jack
Russells en een Pointer, die ons voor de rest van de
dag zullen vergezellen. Voor wie er nog aan twijfelde: het zijn Engelse jachthonden. Jacht is dan ook
een alomtegenwoordig thema in het interieur van de
Veermans. “De jacht is immers een typisch Engels
gegeven. We jagen zelf niet, maar we houden wel
van die hele sfeer en entourage. We gaan dan ook

regelmatig naar jachtbijeenkomsten in Engeland.
Wat je daar allemaal ziet! Honden, antiek, kledij, tuinen, eten, ... Allemaal typische dingen uit het
Engelse buitenleven. Supergezellig gewoon.”
We worden binnengeleid in de woonkamer met parket gelegd in een Hongaarse punt en een grote witstenen Franse schouw. Frans? Inderdaad! Maar dat
is dan ook zowat het enige in heel het huis dat niet
uit Engeland komt. Zullen we even voor u opsommen? Wat dacht u van de oude kroonluchter die ooit
een gaslamp was, maar werd omgebouwd tot een
elektrische? De paardenhoeven, een typisch verza-
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‘De zithoek met open
haard en het warme behang
maken van de keuken
een tweede woonkamer’
melobject uit de Victoriaanse periode, die werden
gebruikt als kandelaar of inktpot waardoor het overleden paard toch nog een beetje bij de familie was?
De dining aan de overkant van de hall met jachttrofeeën, kroonlijsten met ‘dental cornice’ motief uit
het Georgian tijdperk, gordijnen met teugels als
embrasses en typisch Engels ophangsysteem met
‘pelmets’? Alsof dat nog niet genoeg is, merken we
dat de televisie in het bureau van Harrie staat afgestemd op... een cricketwedstrijd! Hier ademen ze
gewoon Engeland...

ze is ook ingericht met een eethoek en zithoek.
Vooral de zithoek met open haard en het warme
behang maken van de kitchen/family room een
tweede woonkamer. “En dat was juist de bedoeling!”, lacht mevrouw. “In Engeland zie je niet
anders!” Het is het zoveelste bewijs dat deze mensen perfect weten wat er in Engeland leeft en
gebeurt. “Juist”, beaamt Sylvia volmondig. “En dat is
nu net onze troef: wij doen echt moeite om bepaalde
dingen in Engeland te pakken te krijgen, bij ons is

het allemaal authentiek. Neem nu de roedes en ‘pelmets’ waar we de gordijnen mee ophangen. Die
worden allemaal met de hand gemaakt in Engeland.
Dat soort dingen vind je hier gewoon niet.
Bovendien vinden mensen het ook leuk om het verhaal en de herkomst van een bepaald stuk te weten.
En die krijg je er bij ons in het lang en het breed
bij!”, lacht ze hartelijk. Want ook de typisch Engelse
gastvrijheid en hartelijke ontvangst hebben ze hier
onder de knie!


Na een uitgebreide rondleiding nemen we plaats in
de leefkeuken, die het hart van het huis vormt. Hier
bekleedt een druk, doch warm behang met grote
ruit de muren. Elk vertrek kreeg trouwens ander
behangpapier, en toch sluiten ze stuk voor stuk
naadloos op elkaar aan. “In de keuken vertoeven wij
zelf het meest”, legt Sylvia uit. De ruimte is er dan
ook op berekend: de keuken is niet alleen erg groot,
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