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NIET DENKEN, GEWOON DOEN. 
ZO WERDEN ACTEUR CYNTHIA 
ABMA (53) EN HAAR MAN TOM 
EIGENAREN VAN DEZE FRANSE 
BOERDERIJ. WIE LIEF IS, MAG 
GERUST KOMEN LOGEREN.



DOORKIJKJE
De honderd jaar oude eiken trap werd gevonden 
op de Franse Marktplaats: leboncoin.fr. De ijzeren 
leuning is gemaakt door de lokale smid, de houten 
krukjes door Tom zelf. De tegelvloer met houtlook 
in de woonkamer is van Lapeyre. De muur en deur 
in de living zijn geschilderd in de kleur Amsterdam 
Green van Annie Sloan.

AUTO VOL ZILVER “Mijn moeder kon zomaar ineens de hal en 
het plafond donkerbruin verven. Kwam mijn vader thuis van zijn 
werk, zag alles er anders uit. Ik herinner me hoe we vroeger met z’n 
drieën naar antiekbeurzen gingen. De fijnste vakanties waren naar 
Engeland, om te schatgraven. Reden we terug met een topzware 
auto vol hotelzilver en theepotten.”
WOONSTIJL “Ons huis in Frankrijk, Maison Mayet, heeft de sfeer 
van een oude boerderij maar met de gemakken van nu. Het is een 
mix van stoer en oud. Heel anders dan hoe we het thuis in Am-
sterdam hebben ingericht. Daar is het ook eclectisch, met kunst 
aan de muur en een grote chesterfield, maar ook een stuk strakker.”
BIKINI’S EN SKI’S “We zochten een fijne plek die vanaf Amster-
dam binnen een dag te rijden is, waar je ook met de trein en het 
vliegtuig naartoe kunt én het hele jaar door plezier hebt. Mayet  
ligt in Puy-de-Dôme, een uurtje van Clermont-Ferrand; in de  
zomer kanoën we op een van de rivieren in de buurt, in de winter 
zitten we maar een uurtje van een wintersportgebied vandaan.”
DUURSTE AANKOOP “Het nieuwe dak was voor ons budget 
een stevige verrassing. Gelukkig kwamen we, doordat we voor 
een woonmagazine een column schreven over de verbouwing, in  
contact met bedrijven die net zo enthousiast waren als wij over ons 
verbouwavontuur-op-afstand. Ik ben te nuchter voor het woord 
‘influencer’, maar we zijn leuke en fijne samenwerkingen aangegaan  
met onder meer Mandemakers.”       
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OUD & NIEUW
De keuken is van 

Mandemakers, 
het fornuis van 
 Bertazzoni. De 

blauwe Marokkaan-
se tegels boven het 

aanrecht komen 
van designtegels.nl.

‘ik moet 
hier altijd 
eerst een 

poos  
afkicken’

GOEDE BUUR
De rieten mand is 
gemaakt door de 
Franse buurman. 
Op de muren de 
kleur Old White 

van Annie Sloan. 



in Brussel. Ik ga altijd overal op zoek naar 
 oude champagnekoelers.”
MEERWERK “Het dak was er slechter aan  
toe dan gedacht, dus dat moest volledig  
worden vervangen. En we hebben een  
nieuwe verdieping gebouwd om extra 
slaapkamers te creëren. De jongens vonden  
het slopen en sjouwen wel leuk; de eerste 
maanden hebben we niks anders gedaan 
dan puinruimen.”
DIERBAAR BRIEFJE “Ik was zeventien  
toen ik in een Delfts antiekwinkeltje een 
oud-Hollandse kast kocht. Daar zit nog 
steeds een briefje in waarop mijn vader in 
zijn priegelhandschrift de datum schreef 
en: ‘Opgehaald door Hetty, Harry en 
Cynthia’. Bij elke verhuizing heb ik de 
nieuwe datum op dat briefje geschreven. 
De laatste jaren stond de kast op de kamer 
van Vic in Amsterdam, maar die zei: ‘Leuk 
hoor, maar ik wil nu iets straks van Ikea.’ 
Dus de kast is verhuisd naar Frankrijk, 
met weer een nieuwe datum en vers adres 
op het briefje.” 
À LOUER “We hebben nu al mensen die 
vragen of ons huis te huur is. Lezers die 
met net zo veel liefde met het huis willen 
omgaan als wij doen, mogen altijd een 
mailtje sturen.”
SETLIEFDE “Het was 1994, ik speelde een 
van de hoofdrollen in de tv-serie De laatste  
carrière. Tom deed de Filmacademie en 
werkte daarnaast als camera-assistent 
bij die productie. Dus het begon heel 
cliché; een liefde die op de set ontstond. 
 Inmiddels bijna dertig jaar later zijn we 
nog steeds hartstikke blij met elkaar. Zelfs 
na vier jaar verbouwen.”

CYNTHIA ABMA

‘Tom en ik 
kunnen heel 
goed samen 
verbouwen’

ONKRUID “Het huis had tien jaar leeg- 
gestaan, was 120 jaar oud en overwoekerd 
met onkruid. Binnen kon je er vanwege 
de rommel amper doorheen kijken. Maar 
toch: we droomden al zo lang van een huis 
in Frankrijk. Daarbij hebben we geleerd 
dat alles in het leven zomaar ineens anders  
kan zijn. Mijn vader stierf plotseling 
toen ik 35 was. Misschien kiezen we er  
daardoor nu bewuster voor om zo’n grote 
beslissing te nemen. Dat is dus ook mijn 
advies: twijfel niet te lang, je leeft nú,  
gewoon doen!”
HANDEN UIT DE MOUWEN “Ik hou van 
verven, het is zo mindful. En verbouwen 
doen Tom en ik al samen sinds 1995, toen 
we ons eerste huis kochten. We kunnen 
dat heel goed met z’n tweetjes, omdat we 
even perfectionistisch zijn en ja: dan doe je 
er dus vier jaar over. Omdat Tom freelance 
producer is, kon hij wel vaker tussendoor 
die kant op. Laatst rekenden we het uit: 
in totaal heeft hij hier anderhalf jaar in z’n 
eentje gezeten om te verbouwen.”
ADRESJES “Van Dijk & Ko in Amsterdam, 
malagoon.com en leboncoin.fr, de Franse  
Marktplaats. Ook al heel lang favoriet:  
de brocante- en antiekmarkt in L’Isle-sur-
la-Sorgue en de markt op het Vossenplein 
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ZOEK EN GIJ ...
... zult vinden. Het 
schoolbankje komt 
van de antiekmarkt 
in L’Isle-sur-la-Sorgue, 
de stoelen en krukjes 
van ressourcerielare-
mise.fr. Ingelijste foto 
Brigitte Bardot via 
artphotolimited.com.  



SLAAPKAMER
Tafeltje van Van Dijk & Ko. 
Beddengoed en plaid zijn 
van Malagoon.  

VOORKANT HUIS 
De stoelen kreeg Cynthia 
van vrienden voor haar 
vijftigste verjaardag, de 
klaptafel is van een 
plaatselijke brocantemarkt. 
Geborduurde linnen 
tafelloper van Huize Jolie, 
plaid van Malagoon.

‘de eerste 
maanden 
was het 
alleen 

maar puin-
ruimen’



‘er zijn 
dagen dat 

je hier 
níéts hoort’

SPULLEN MET EEN VERHAAL “Het four-
niturenkastje dat ik 25 jaar geleden kocht, 
de tapijten die erfstukken zijn van oma 
Simone, de groene Dame Jeanne-vaas die 
we in de schuur vonden en een nieuw leven  
gaven, de Belgische aardappelmanden van 
Toms opa die wij nu gebruiken voor de 
houtkachel, het metalen bed van vrienden 
en de honderd jaar oude eiken trap die we 
na twee jaar zoeken vonden via de Franse  
Marktplaats en die achterop de pick-up 
mee naar huis ging.”
OP DE VERLANGLIJST “Een zwembad 
in de tuin zou wel gaaf zijn. Maar dat is 
hartstikke duur en we hebben dichtbij een 
meer en rivieren om in te zwemmen.”
ALS GOD IN FRANKRIJK “Het leven  
hier is totaal het tegenovergestelde van 
 Amsterdam. Er zijn dagen dat je op 
het platteland níéts hoort.  Centrale 
 verwarming is er niet, maar beneden 
 hebben we een houtkachel. Je moet er wel 
wat voor doen om het huis warm te  krijgen. 
Een boer uit de buurt levert het hout, 
 oftewel: hij kiepert af en toe een paar kuub 
in de tuin. Dat stapelen wij op, omdat het 
eerst minimaal anderhalf jaar moet drogen. 
Daarna zagen we alles in stukken en sjou-
wen die berg terug naar de schuur. Back to 

nature dus, een goede tegenhanger van de 
wereld waarin we werken. Al moet ik eerst 
altijd een paar dagen afkicken voordat ik 
die telefoon eindelijk eens echt wégleg.”
PEPERDUUR “Eikenhouten vloeren zijn 
in Frankrijk onbetaalbaar, dus die hebben 
we in Nederland gekocht en in een bus  
geduwd. Hoe vaak we die 900 kilometer 
niet op en neer zijn gereden!”
EH ... “‘Ga nu eerst eens genieten!’, zegt 
iedereen. Gaan we zeker doen. Maar we 
hebben ook alweer nieuwe plannen. De 
droom van Tom is om zelf een volledig  
houten huis te bouwen. Die plannen  
worden momenteel uitgewerkt. Waarom 
ook niet, dacht ik, ik zie ons al helemaal  
zitten op zo’n brede veranda. Je moet altijd 
blijven dromen, toch?”  

CYNTHIA CYNTHIA 
ABMAABMA

GEBOREN 31 mei 1969 in 
Rotterdam IS acteur, intimiteits

coördinator, columniste 
BEKEND VAN series als GTST, 
Spijkerhoek, Vrouwenvleugel, 
De Erfenis, Hollands Hoop en 

SpangaS de Campus THEATER 
Hendrik Groen, zolang er leven 
is FILM Ome Cor WOONT in 
Amsterdam en Mayet, Frankrijk 
MET man Tom en hun zoons Vic 
(18) en Joe (13) INSTAGRAM 

@cynthiaabma en @maisonmayet
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CYNTHIA ABMA
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CYNTHIA

‘JE MOET
 ALTIJD

 BLIJVEN
  DROMEN’

GERECYCLED HOUT 
Extra zitje, of als verhoging 

voor je kamerplanten 
(€ 89,99, xenos.nl).

LICHTPUNT 
Geïnspireerd op de traditionele 

petroleumlamp (€ 17,99, ikea.com).

VERZAMEL 
MAAR

Houtbak 
gemaakt van 
staal (€ 199, 
blomus.com).

BOTER, 
KAAS EN 
EIEREN 
leg je op 
dit porselei-
nen bordje 
(€ 4,99, 
hm.com). 

NACHTKIJKER 
Prachtkleur voor 

op de muur (750 
ml vanaf € 52, 

farrow-ball.com). 

DIEGO 
DE VAAS
Heeft een 

hoogte van 42 
cm en is duur-

zaam gemaakt 
(€ 43,49, 

leenbakker.nl). 

OP DE BANK 
Deze zachte sprei van wol 

meet 130 x 170 cm 
(€ 49,90, rituals.com).  

W
O

N
E
N

123
SHOPPING

BOTER, 
KAAS EN 
EIEREN 
leg je op 
dit porselei-
nen bordje 
(€ 4,99, 
hm.com). 




