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Het huis met zijn witte
façade is een typisch
voorbeeld van een
vrijstaande eengezinswoning uit de jaren 80.

De bewoner
Jake Bester (creative director)
vrijstaand huis uit de jaren 80 met twee slaapkamers en een tuin
Waar Kaapstad, Zuid-Afrika
In dit huis sinds ruim vier jaar
Opvallend Veel levend groen, buiten én binnen
Wie

Wat

Jake’s liefde voor levend groen
is binnen ook te zien: in de
keuken is een mini-kwekerij
met planten die hij laat
wortelen om ze later over te
planten in zijn tuin.

Zijn eigen stekje
Wat begon als een verstandshuwelijk, groeide uit tot een
liefdevolle verbintenis. Jake: ‘Een huis is als een plant: als
je er goed voor zorgt, komt er vanzelf iets moois uit.’

Als hij thuis is, ontspant Jake zich graag in zijn weelderige
tuin, waar met opzet alleen groen- en witbloeiende
planten staan. ‘Natuurlijk sluipt er ook weleens een
andere kleur binnen, maar dat voegt alleen maar iets toe
aan mijn werk als amateur tuinman.’
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Op een bijzondere locatie dicht bij het centrum van
Kaapstad, licht en ruim, met twee slaapkamers, en
een grote tuin; dit stadshuis zou vandaag de dag
een gewild object zijn, als het te koop zou staan.
En toch… toen Jake Bester het ruim vier jaar geleden
kocht, was het zeker geen liefde op het eerste
gezicht. ‘Integendeel, ik kocht het meer met mijn
hoofd dan met mijn hart. Het leek me vooral een
goede investering, als je bedenkt dat het een vrijstaand huis is – in het zakendistrict van Kaapstad –
met een garage, een zwembad en een grote tuin.’
Voor Jake, die hiervoor in een appartement woonde,
was het een slimme aankoop in veel opzichten:
‘Ik wilde graag meer ruimte én een plek waar ik
met m’n auto op eigen terrein kon komen, zodat ik
niet langer met m’n surfboard en andere rotzooi
van en naar mijn auto hoefde te lopen. En helemaal
leuk: ik kan nu lopend of op m’n fiets of skateboard
naar mijn werk.’
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In de afgelopen vier jaar ontdeed Jake het huis van
allerlei lelijke ballast, zoals de zwarte tegelvloeren.
Daarvoor in de plaats liet hij op de benedenverdieping
een cementdekvloer leggen, die hij afwerkte met een
matglanzende lak. De trap bekleedde hij met hout,
heerlijk voor de blote voeten. De belangrijkste
verandering was het verwijderen van een paar
tussenmuren. Hierdoor ontstond een lichte, open
ruimte en een bijna naadloze overgang naar het
terras en de tuin. Jake pakte ook de keuken aan: hij
koos voor robuust beton in combinatie met hout.
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WOONIDEE Kisten zijn handige meubels: zet
ze op hun kant op elkaar en je
hebt een boekenkast. Met een
deksel zijn kisten weer ideaal als
bijzetter en salontafel.

Beneden haalde Jake een aantal muren weg, een lichte, ruime woonkamer met
open keuken was het resultaat. De vloer is een cementdekvloer met daaroverheen
een matglanzende vloerlak. Jake is een verzamelaar: meubels en accessoires koopt
hij liever niet in een woonwinkel, maar vindt hij op straat, rommelmarkten en
tijdens zijn buitenlandse reizen. De groene kast kocht hij bij een lokale kringloopwinkel. Een vriend maakte de houten tafel en stoelen. De vogelkooi komt bij
Weylandts vandaan, een winkel in Kaapstad. Erin zit een opgezette vogel.
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De meeste spullen heb
ik gevonden, gekregen
of geruild

Hoewel Jake zijn huis een
typisch vrijgezellenhuis
noemt, is het toch verre van
dat met zijn interessante
verzameling meubels en
objecten, die duidelijk iets
vertelt over de bewoner van
dit pand. De houtkachel
verwarmt het huis tijdens
de kille Kaapse winters en
ook de draaitafel maakt
geregeld overuren.

vtwonen
092 aug
2013

De planten water geven is een
van Jake’s favoriete dagelijkse
bezigheden. De enorme
Braziliaanse pepper tree geeft
de broodnodige schaduw.
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Jake’s bureau is een eenvoudige tafel van dennenhout. ‘Ik viel voor de strakke belijning ervan.’ De
buisstoel met leren zitting is een erfstuk. Dat Jake als
creative director in de reclamewereld werkt, is overal
in zijn huis terug te zien. In zijn slaapkamer hangen
en staan prints van bekende advertenties en staan
boeken die hem inspireren.
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Feestjes geven of in m’n
eentje lekker relaxen; alles
kan in dit huis
Jake is een fervent surfer: het
schuren van zijn board is een
belangrijke bezigheid.

‘Met hout maak je een huis huiselijk en het contras
teert mooi met het frisse wit van de muren en de
betonnen vloer’, vindt Jake. Ook zijn collectie toevallige
vondsten – vintage affiches, retro meubels en kunst
werken – dragen bij aan het warme karakter van dit
stadshuis. ‘De meeste spullen heb ik gevonden,
gekregen of geruild.’ Lachend: ‘Eigenlijk is de koelkast
mijn enige echte aankoop geweest.’ Maar misschien
is de buitenruimte wel het meest opvallende aan zijn
woonplek. ‘Ik geloof dat ik de groene vingers van mijn
oma heb geërfd. Ik wilde heel graag een weelderig
en groen exterieur creëren, om het uitzicht te verzachten. Aan de voorkant koos ik voor een groen-wit
kleurpalet. In de achtertuin, rondom het zwembad,
is alles van hout.’ Zo werd Jake’s huis een plek waar
hij feestjes kan geven én kan ontsnappen aan de
drukte van alledag. ‘Het is een superrelaxte plek.
Als ik eenmaal lekker zit, ben ook bijna niet van de
bank af te slaan.’
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WOONIDEE G
 eef je keuken een
stoere uitstraling met
een betonnen werkblad.
Laat het ter plekke
gieten, dat scheelt een
hoop sjouwwerk.

Het oorspronkelijke aanrecht verving Jake door
een dik werkblad van beton. Ook installeerde
hij een paar zwevende planken, waarop hij
zijn verzameling plantenstekjes neerzette.
De grote zwarte koelkast – de enige echte
aankoop uit een gewone winkel – is zijn trots.
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Jake zoekt verkoeling
in zijn zwembad in
de achtertuin.

Ik zie in alles een
inspirerend moodboard

Overal in huis vind je
verzamelingen van
foto’s, advertenties
en boeken.

vtwonen
096 aug
2013

Jake’s huis staat in de wijk Zonneblom in Kaapstad,
onderaan de Tafelberg. Ooit was dit een levendig deel
van Kaapstad. In de jaren 60 werd de wijk afgebroken
en lag het terrein lange tijd braak. Pas in de jaren 80
werd een rij huizen gebouwd. Maar bij die ene rij
huizen bleef het. ‘Het is een beetje een niemands
land’, vertelt Jake, ‘met al die onbebouwde stukken
land rondom mijn huis.’ Niemandsland of niet, het
maakt Jake’s huis wel des te opvallender: een
groene oase van licht en ruimte.
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Jake verzorgt zijn geliefde
gatenplant in de hoek van
de woonkamer. ‘Ik kan me
een huis zonder levend
groen gewoonweg niet
voorstellen.’
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Een ruim, licht én groen huis: zó doe je dat.

De groene vingers heb ik van
mijn oma geërfd
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1 Kijk kritisch naar vloeren, wanden en plafonds
en beperk je net als Jake tot een paar soorten
materialen en kleuren. Eén soort vloer overal
(hier beton), muren en plafonds in één kleur en
hout als terugkerend, warm element.
2 Houd het leeg en opgeruimd en gebruik kisten als
multifunctioneel (opberg)meubel.
3 Net als Jake dol op planten? Zet en hang op een
paar plekken in huis een verzameling planten.
Varieer in hoogtes en soorten.

In de grote slaapkamer is de stoel van
Eames – een erfstuk – het enige opvallende
element. Het houten bed maakte Jake zelf.
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