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De ontdekking van een gedeelde passie voor ‘all things British’ brengt een jong stel ertoe
om te beginnen aan een avontuur dat meer dan 25 jaar zal duren: een ingrijpende
verbouwing en verfraaiing van een nogal onooglijke stal. Niet gehinderd door enige ervaring
of  aarzeling, tackelen twee groentjes een totale metamorfose van exterieur, interieur en omlig-
gend terrein, tot er een Engelse estate in miniatuur ontstaat, met een hoog gehalte
aan authenticiteit en glamour. Een klein Downton Abbey in de polder.

Het verhaal achter de foto’s is verrassend boeiend, informatief  en humoristisch; een
eclectische mix van het project in chronologische volgorde, achtergrond over architectuur,
interior design en stijlstromingen, in een onderhoudende mix van anekdotes, technische
uitleg en reisverhalen, alles doorspekt met een enorme passie voor historie, ambacht,
buitenleven en schoonheid. Een boek om je in te verliezen. Het boek is een eerbetoon aan een 
helft van het koppel, na diens overlijden in 2018.

Zaterdag jl. overhandigde Suzanne het eerste exemplaar aan Josephine Rombouts, auteur van 
‘Cliffrock Castle’, ‘Terug naar Cliffrock Castle’ en ‘De weg naar Cliffrock Castle’.

Over ‘De love affair van een Hollands huis’ zei Josephine:

“Elk verhaal is het waard om verteld te worden, maar sommige mensen kunnen heel goed vertellen. Suzanne kan 
het zo vertellen dat het voelbaar wordt. Je kunt het ruiken, je kunt het proeven, je mag het horen, je kunt het voelen, 
ze betrekt alles erbij zodat je echt meekomt in het verhaal.”

Het boek bevat een schat aan informatie over stijl en architectuur en nuttige adressen, telt 248 
pagina’s, meer dan 300 illustraties en is een gebonden, luxe uitgave.

Voor € 35,- is het te bestellen bij waandersdekunst.nl of  via www.thebritishexperience.nl en te 
koop via de boekhandel in Nederland en België. (ISBN 978 94 6262 326 2)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Casteels  
(info@thebritishexperience.nl)

“Het is een heel afwisselend, rijk verhaal.  
Een sprookje dat waarheid werd.”
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