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Is ze de Nederlandse Marie
Kondo? Het huis van Gaby

Suhr in Den Bosch laat in elk
geval duidelijk zien wat ze wil
uitdragen: rust. Minimalisme

voert de boventoon. 
En alles is keurig opgeruimd,

zelfs de kasten.

Huizenpaspoort
Van der Venstraat 2 
Deze hoekwoning met
plat dak is  gebouwd
in 1925. Aanvankelijk
telde het huis drie
slaapkamers. De vo-
rige bewoner heeft
één daarvan omge-
bouwd tot inloopkast
en bergkast. De straat
is overigens niet ver-

noemd naar bisschop
Wilhelmus van de Ven,
zoals vaak wordt ge-
dacht, maar naar de
negentiende-eeuwse
beeldhouwer Johan-
nes Antonius van der
Ven. Hij is de maker
van veertien apostel-
beelden in de Sint-
Janskathedraal.

keer in de tien jaar op een druilerige
zondagmiddag onder het stof tevoor-
schijn te halen zeker? Gooi weg, gooi
weg. Ik heb de herinneringen toch
nog?’’

Metamorfose
Ze verhuisde vijf jaar geleden van
een appartement naar de Van der
Venstraat, een zijstraat van de Aa.
,,Het voordeel van dit huis is dat het
aan een kant vrij is. Ik was gechar-
meerd van de lichtinval, en de buurt
sprak me aan.’’
Aanvankelijk besloot ze het eerst

aan te kijken en nog niets aan het
huis te doen. ,,Het was qua styling
toen helemaal anders dan nu.’’ Na
drie jaar was de tijd rijp. ,,Voor de
grote metamorfose. Dat kwam eigen-
lijk doordat ik ein-de-lijk de juiste
kleur voor de vloer in de woonkamer
had gevonden. Die houten vloer heb
ik vier keer in een andere houtkleur
bewerkt, maar steeds was ik ontevre-
den. Ik wilde ’m eigenlijk wit, maar
vond het ook wel weer een grote
overgang. Toch maar gedurfd. Wat
bleek? Ik werd er blij van en die vloer
bleek bepalend voor de rest.’’ 
De beer was los. De oude meuk

ging eruit en er kwam een lichtgrijze
hoekbank voor in de plaats. Samen
met een houten fauteuil, ronde bij-
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Gooi weg, gooi weg. 
Ik heb de herinneringen
toch nog?
—Gaby Suhr

DEN BOSCHAïda Jaber

G aby Suhr haalt overal meteen
de essentie uit. Oftewel: alles
wat overbodig is, doet ze weg.

Zo focust ze op wat ze echt belangrijk
vindt. Deze levenswijze straalt haar
huis in de Bossche binnenstad ook
uit. Bij Gaby thuis geen tierelantijn-
jes, frutsels, rommel of uitpuilende
manden. Zelfs niet in de kasten. Gaby
heeft een opgeruimd huis, net zo
keurig als de woning van de Japanse
opruimgoeroe en bestsellerschrijver
Marie Kondo moet zijn.
Haar omgeving straalt rust uit. ,,Dit

is wie ik ben en wat ik uitdraag. Ik
kan er oprecht niet tegen als het een
zootje is. Dat trek ik niet. Of ik geen
spullen bewaar? Zoals? Een poëzieal-
bum of oude brieven? Om ze één
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zettafeltjes en een vintage kastje van
Marktplaats ontstond er een rustige
oase. Over het kastje: ,,25 euro heb ik
ervoor betaald. Die mensen hadden
zelf niet door hoe bijzonder het is.
Het stamt uit de jaren zeventig en is
bedoeld als naaikastje waar een naai-
machine op kon staan.’’ 

Ook qua kleur op de muren hield
ze het rustig. Ze bleef trouw aan na-
turel- en pasteltinten. De lange muur
werd lichtgrijs, de andere wit en bij
de zithoek bracht ze een grijs-groene
lambrisering aan. Ze zweert bij de
verf van Farrow & Ball. ,,Die kleuren
zijn zó mooi.’’

Tapijt
Bij de metamorfose pakte Gaby ook
meteen de bovenverdieping aan.
,,Het tapijt ging eruit, en er kwam

hout voor in de plaats. De slaapka-
mer, met inloopkast, werd geschil-
derd. Ook hier koos ik voor wit en
één gekleurde muur. Dit grijs is al de
vijfde kleur op rij. Hieraan gingen
wit, donkerbruin en twee tinten roze
vooraf. Zint het niet meer, dan gaat er
wat anders overheen. Het is ook een
karweitje van niks.’’ 

Van de andere kamer maakte Gaby
een werkkamer, ook netjes aan kant.
De ruimte is wat haar betreft overbo-
dig. ,,Ik moet het toch maar weer bij-
houden. Dat gaat niet vanzelf. Liever
zou ik kleiner wonen. Op zo’n 70
vierkante meter. Ik voel wel voor een
tiny house met uitzicht op groen. Ik
ben me al aan het oriënteren. Nog
minder bergruimte. Heerlijk.’’

Kruidenkastje
Gaby: ,,Als het moet, verkoop in mijn
hele interieur. Zelfs het Royal Albert-
servies uit de familie. Ik heb er nooit
wat mee gedaan. Ik denk dat ik alleen
het kruidenkastje in de keuken zou
houden. Dat is van mijn oma en opa
geweest en is me toch wel dierbaar.
Het gekke is dat ik het nooit bij oma
en opa heb zien hangen, maar in de
kelder bij een tante heb gespot. Als
kind zat ik er al op te azen. Ik had er
zelfs een briefje op geplakt dat ik het
wilde hebben.’’

Even 
voorstellen
Gaby Suhr (45) runt
sinds 2015 haar eigen
bedrijf: essentialiving.
Ze coacht, schrijft
een blog en ontwik-
kelde een jaarplanner
en doelenboek 
My Goals, waarin ze
mensen stappen laat
zetten om hun dro-
men te verwezenlij-
ken.

Den Bosch

Adres: Gewande 17
Prijs: € 425.000 k.k.
Bouwjaar: 1923
Bijzonderheden:
Dijkwoning in een
voormalig schoolge-
bouw met de Maas in
de achtertuin, drie
grote slaapkamers,
twee badkamers en
overdekte veranda.

Karakteristieke woningen
uit de roaring twenties

Beneden-Leeuwen

Adres: Irenestraat 2
Prijs: € 190.000 k.k.
Bouwjaar: 1924
Bijzonderheden:
Sfeervol, goed on-
derhouden en uitge-
bouwd hoekhuis. En-
kele elementen van
de bouwperiode zijn
nog aanwezig, zoals
glas-in-loodramen en
deuren en suite. Drie
slaapkamers.

Oss

Adres: Arendsvlucht
34
Prijs: € 230.000 k.k.
Bouwjaar: 1925
Bijzonderheden: De
voorgevel doet ver-
moeden dat het een
moderne woning is,
maar het pand stamt
uit 1925 en is in de
jaren negentig gere-
noveerd. Tweelaags
bijgebouw in de tuin.

Waalwijk

Adres: Hoekeinde 22
Prijs: € 159.000 k.k.
Bouwjaar: circa 1928
Bijzonderheden: In-
stapklare woning in
rustige straat, heeft
nog authentieke ele-
menten zoals tegel-
vloer en glas-in-lood-
ramen, met mogelijk-
heid om bedrijf aan
huis te houden. 

Rosmalen

Adres: Venstraat 25
Prijs: € 280.000 k.k.
Bouwjaar: 1930
Bijzonderheden: Vrij-
staande woning met
garage op een ge-
wilde locatie, goed
onderhouden achter-
tuin van 17 meter
diep en 10 meter
breed, drie slaapka-
mers.

�Alleen het 
kruidenkastje van
haar opa en oma
heeft waarde voor
Gaby Suhr. FOTO’S MARC
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Als het moet, verkoop
ik mijn hele interieur.
Zelfs het familieservies
—Gaby Suhr
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