Binnenkijken

Franse weelde
Wie houdt van oude
Franse houten meubels
en antieke decoraties
hoeft niet helemaal naar
het zuiden af te reizen.
De Limburgse boerderij en woonwinkel van
Marly en Wiel Geurts
staat er vol mee.

1

in een
Limburgse
hoeve
1 Rondom de hoeve ligt een groot gazon met
enkele oude fruitbomen. 2 “De originele verf
van meubels is heilig bij ons, maar deze kast
had een saaie kleur. Daarom schilderde ik hem
in de kleur Light Blue van Farrow & Ball.”
3 Wiel en Marly Geurts.

3
2
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Adresboek

Dit boudoirfauteuiltje uit
de 19de eeuw verkeerde in
een goede staat toen Wiel
het vond. De glanzende
stof is nog origineel.

Antiek en Brocante

“De vlooienmarkt op zondag in L’Isle
sur la Sorgue. Als we in Zuid-Frankrijk
zijn, rijden we er zeker langs. Voor ons
als handelaren is het vrij prijzig, maar
de sfeer is er fantastisch.”
“De Kloosterstraat in Antwerpen met
al zijn antiekzaakjes.”

“We droomden
van een plek waar
we konden wonen
en werken”

Bloemen

Claud Bloemen en Decoraties in Venlo,
op afspraak via 06-200 377 47: “Claud
heeft het echt in de vingers.”
“Natuurlijk halen we rozen hier bij de
kwekers in Lottum.”

Meubels
“We zitten op onze stoelen van
Giorgetti uren aan tafel. We verkopen
ze trouwens ook.” www.giorgetti-spa.it

Wooninspiratie

Walda Pairon Interior,
Kapellensteenweg 544, HeideKalmthout (B): “Haar spullen zijn
heel erg smaakvol.” www.waldapairon.be
Axel Vervoordt (Kanaal), Stokerijstraat 15-19, Wijnegem (B):
“Het is geweldig om rond te lopen
in deze oude moutfabriek met antiek
en kunst.” www.axel-vervoordt.com

Stoffen
“Wij verkopen L.Rubelli, De le Cuona en
Voghi, want dat zijn prachtige, rijke
stoffen voor meubels en gordijnen.”
www.rubelli.com, www.delecuona.co.uk,
www.voghi.it

De boerderij van Marly en Wiel Geurts
staat midden in het Noord-Limburgse
dorpje Broekhuizenvorst. Het veld
erachter staat vol rozenstruiken. “Het
uitzicht kregen we er gratis bij toen
we dit huis tien jaar geleden kochten”,
vertelt Wiel. “Het is net een schilderij.”
Ook binnen is het een plaatje. Ieder
vertrek ademt geschiedenis. Limburgse
geschiedenis, dankzij een jarenlange
zorgvuldige restauratie. En opvallend
genoeg ook Fránse geschiedenis. Marly
en Wiel halen namelijk al dertig jaar lang
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oude meubels en woondecoraties uit
Frankrijk. Indien nodig knappen ze de
spullen op, waarna ze een plekje krijgen
in huis óf in de voormalige koeienstal.
Want daar, onder een metershoog dak
met oude eiken balken, richtten Marly en
Wiel hun winkel Lignum Antiquum in.

Dienstbodekastje
Wiel weet nog goed hoe zijn passie
voor oude, Franse spullen begon. “Ik
was een jaar of 18 toen ik van een boer
uit het dorp een oud dienstbodekastje

kreeg. Het verkeerde in slechte staat,
maar ik zag er wel wat in en besloot het
op te knappen. Dat lukte aardig en ik
heb het later verkocht voor een leuke
prijs. Omdat ik zo veel plezier had in
het opknappen, ben ik gaan rondvragen
hoe ik aan oude spullen kon komen.
Ik kwam al snel in Frankrijk uit. Marly
hield ook van antiek én we waren beiden
dol op de Franse sfeer in Frankrijk. Toen
wij net samenwoonden, gingen we voor
de eerste keer samen naar een markt
voor antiekhandelaars in Normandië. >

De grenen vitrinekast in de winkel heeft nog zijn oude
gele verf. De stoel rechts is bekleed met een oud Frans
tafelkleed, wat in Frankrijk veel gebeurt. Een klant kan
de fauteuil laten bekleden in een stof naar keuze.
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De kranen boven het bad
zijn afkomstig van een oude
Belgische waterpomp,
geplaatst in een modern
pomphuis.

Marly: “Dit sierlijke
tafeltje werd vroeger in
de slagerij gebruikt om
vlees te etaleren. Het
marmer voelt koud aan
en functioneerde dus als
een soort koelvitrine.”

Op het spoelreservoir van
het badkamertoilet prijkt
een antiek, Frans gietijzeren
ornament. Vermoedelijk komt
het uit een voordeur of poort.

“Alles is met veel
aandacht afgewerkt”
In onze oude stationcar konden we
precies twee kasten meenemen, die
volgepakt waren met andere oude
vondsten.”
Al snel raakten Marly en Wiel bekend in
het wereldje van handelaars. Ze kregen
goede tips en belandden op de beste
markten. Eens in de twee weken vertrokken ze twee dagen naar Frankrijk. Marly:
“We woonden in die tijd in de binnenstad
van Venlo in een smal, oud pand. Op de
zolder knapten we spullen op. De meubels zetten we gewoon in ons huis, waar

22

at Home november 2008

onze klanten ook kwamen. Later, toen we
steeds vaker naar Frankrijk gingen, konden we de aankopen stallen in de oude
champignonkwekerij van mijn ouders.
Een tuinhuis deed dienst als showroom.
Maar ondertussen bleven we dromen
van een plek waar we konden wonen
én werken. En toen kwam dit huis...”

Gemeentehuis
De sfeervolle stenen hoeve van Marly
en Wiel werd in 1863 gebouwd voor de
burgemeester van Broekhuizenvorst.

Deze burgemeester was tegelijk ook boer
en kreeg een statige boerderij in carrévorm rond een sfeervolle binnenplaats.
Marly: “Je ziet aan alles dat hier geen
doorsnee boer woonde. Het metselwerk
is bijzonder netjes en er waren meerdere
open haarden met hoge schouwen. Alles
is met veel aandacht afgewerkt.”
Het voorhuis had een voorname uit
straling, want dit was destijds ook het
gemeentehuis. In onze keuken zat
vroeger een loketbediende en de
opkamer was in gebruik als trouwkamer.

Uiteindelijk hebben hier drie generaties
burgemeesters gewoond.” Wiel: “Toen
we hier voor het eerst kwamen, was
duidelijk dat we ontzettend veel moesten
verbouwen. Maar we konden er best
wonen en ondertussen het huis naar
onze smaak opknappen en inrichten.”

Tuinkamer
De grootscheepse verbouwing startte
in de kalverenstal achter het voorhuis.
Het was een perfecte plek voor een
woonkamer, voelden Marly en Wiel

direct. De nieuwe woonkamer hield
een oud karakter dankzij enorme eiken
houten balken die de oude hooizolder
droegen. De houten deeldeuren werden
vervangen door glazen deuren, zodat
Marly en Wiel nu op de binnenplaats
kijken. Deze is in mediterrane sfeer
ingericht met een stenen fontein en
bomen als vijg en olijf.
Aan de andere zijde van de woonkamer
werd een grote serre gebouwd. Hij is
vervaardigd van nieuw ijzer maar werd
op traditionele wijze gezet. Zo werd er >

Bezoeken?

De winkel van Marly en Wiel, Lignum
Antiquum, is open op woensdag,
donderdag en vrijdag van 13.00 tot
18.00 uur, zaterdag tussen 10.00 en
17.00 uur én op afspraak. Het woonhuis kun je op speciale open dagen
bezoeken (zie pagina 27).
Adres: Broekhuizerweg 36, Broekhuizenvorst.
Op www.lignum-antiquum.nl vind je meer
informatie, of bel 077-463 80 90.
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“We zijn dol
op de uitstraling
en afwerking
van oud hout”
Boven de keukendeur
hangt één van de
rariteiten waar Marly
en Wiel zo dol op zijn.
De gipsen nar uit België
is dan ook niet te koop.

Wiel timmerde een nis in de hal
af met allerlei verschillende deuren
uit Frankrijk. Ze kregen bewust
geen behandeling, zodat de oude
sfeer mooi bewaard bleef.
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Ieder vertrek
ademt
geschiedenis

Achter de oude deuren
gaat een doodgewone
kledingkast schuil. Op de
17de-eeuwse dekenkist
staan twee ebbenhouten
koppen. Wiel kreeg ze
van zijn vader die in
Indonesië heeft gediend.

De slaapkamer bevindt
zich onder de oude eiken
gebinten. Ze kwamen als
verrassing onder de
schrootjes vandaan. De
groenige kleur op de muur
is Bone van Farrow & Ball.

In de hal ligt nog
de originele
tegelvloer.
Opvallend zijn
hier de dikke sierlijsten rondom de
deuren, ook nog
authentiek.

stopverf gebruikt in plaats van kit
waardoor de serre een oude uitstraling
kreeg.

Pure huisvlijt
Na de woonkamer was de voormalige
koeienstal aan de beurt. Dit was de
grootste ruimte en Marly en Wiel wilden
hier graag de winkel maken. Er kwam
een aparte stoffenkamer, waarin nu
stalen stoer linnen en glanzend satijn
liggen, en in iedere ruimte springen
bijzondere meubels in het oog. Eiken
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kloostertafels, chique kersen klepbanken,
servieskasten nog in de originele verf
en wijntafeltjes in allerlei maten. Ieder
stuk is een unicum. Marly: “We zoeken
altijd naar aparte houten meubels,
vaak 18de of 19de eeuws. En niet alleen
van Frans eiken, maar ook grenen,
kersen en noten. Of een gek beschilderd
tafeltje, pure huisvlijt maar met liefde
gemaakt. Omdat we zo dol zijn op de
uitstraling van oud hout, noemden we
ons bedrijf Lignum Antiquum. Dat is
Latijn voor oud hout.”

Sober en licht
Behalve hun winkel verfraaien Marly
en Wiel ook hun huis met vondsten uit
Frankrijk. Maar toch is bijna alles te
koop. Hun interieur wisselt daardoor
bijna maandelijks. “Als een klant de
tafel zoekt die toevallig in onze keuken
staat, verkopen we hem gewoon”, vertelt
Marly. “Ik geniet ervan als een klant
hetzelfde ziet als wij. Als hij ook valt
voor het verhaal dat een oude tafel meedraagt. Natuurlijk, soms zijn er stukken
waar je echt iets mee hebt, die breng ik

weg met pijn in mijn hart. Maar er komt
altijd wel weer iets anders moois voor in
de plaats.” Omdat het interieur zo vaak
verandert, hield Marly de kleuren
sober en licht. “Veel muren hebben een
groentint. Deze mooie, rustige kleur past
bij oud hout. De objecten die wij vinden,
komen beter tot hun recht in een rustige
omgeving.”

Trofeeën
Een vast groepje handelaren zoekt voor
Wiel en Marly naar de mooiste spullen.

Maar Wiel kan het niet laten om ook zelf
nog markten te bezoeken. “Ik ben altijd
vroeg aanwezig, er is niets leuker dan
’s nachts met de zaklamp op zoek gaan.
Thuis laden Marly en ik samen de trofeeën uit in de voormalige nette kamer van
het voorhuis. Dan bekijken we wat naar
onze restaurateur moet, wat de winkel
in kan of wat we zelf willen houden. Dat
blijft een geweldig moment.” <

Open Deur Dagen

Lignum Antiquum organiseert een
paar keer per jaar iets bijzonders, zoals
de Open Deur Dagen. Je kunt dan ook
de woonvertrekken van Marly en Wiel
bekijken. De deuren gaan binnenkort
open op 12 en 13 december van
13.00-21.00 uur en op 14 december
van 11.00-17.00 uur. Zowel de winkel
als het huis zijn dan helemaal in kerstsfeer gebracht.
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