
Wissel rond de eettafel 
stoelen af met een leuk 
bankje. Zet de variatie 
door in de stijl, zoals  
hier het robuuste  
bankje (Andrea Brugi) 
met de retrostoelen 
(designklassieker  
De Mier ontworpen 
door Arne Jacobsen). 

Italiaans rustiek meets Scandinavisch design
Hoe eenvoudig en sfeervol kan een eethoek zijn? Op de oude, 
Deense tafel staan antieke potten uit Puglia en liggen 
snijplanken van Andrea Brugi. De houtkachel is de enige 
warmtebron in huis.
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2  Zomers in Seeland

Dit zomerhuisje vlakbij Kopenhagen is een van de gevolgen van een 
prachtig liefdesverhaal in Toscane. Maar het is niet alleen gezwijmel. 
Er wordt ook gewerkt. Samen runnen de Deense Samina en Italiaan 

Andrea een bedrijf in handgemaakte producten van (olijf)hout.  
De zomers brengen ze door in Denemarken, weg van de hitte, vlak bij zee.

Fotografie: Birgitta Wolfgang/Sisters Agency • Tekst: Josefine Berzant • Tekstbewerking: Louël de Jong

De bewoners
Wie Samina Langholz, 

Andrea Brugi en 
dochter Gloria.
Wat Een houten 

vakantiehuis uit 1974.
Waar Vejby, op het 

Deense eiland Seeland, 
50 km ten noorden van 

Kopenhagen.
Waarom Denemarken is 
Samina’s geboorteland. 

Het gezin woont in 
Toscane, Italië, maar ‘s 

zomers verblijven ze hier.

Het zomerhuisje ligt aan het Kattegat, 
een zeestraat die deel uitmaakt van de 
verbinding tussen de Noordzee en de 

Oostzee. De straat kreeg z’n naam 
eeuwen geleden van Nederlandse 

zeelieden. Kattegat betekent nauwe 
doorgang. Het woord wordt ook 

gebruikt in het Duits, Deens en Engels.
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Scandinavische eenvoud, Italiaanse jaren 50-lampen, 
rommelmarktvondsten en persoonlijke souvenirs 
bepalen de authentieke sfeer in de woonkamer.

Durf neer te zetten en op te 
hangen wat jíj mooi vindt.  
Die collectie maakt je huis 
echt van jou. Zoals hier het 
kleed dat gekocht werd op  
een vakantie in Turkije, het 
houtmozaïek van Samina 
tegen de achterwand, de 
vitrinekast van de 
rommelmarkt  in Tisvilde aan 
de muur links. Een lichte basis 
kan kleur en variatie hebben.
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Eenvoud siert
Samina houdt van eenvoud en 
dat zie je in haar kleurgebruik. 
Ze koos voor neutrale kleuren 
als Felt van Little Greene en 
Historical White van Painting 
the Past, in combinatie met de 
houten vloer (vergelijkbare 
kleur: Deeg van Histor).

V.l.n.r.: Deeg  (Histor ) • Felt 
(Little Greene) • Historical  
White (Painting the Past)
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Het dak rust op zwart-
geverfde balken die van voor 

naar achter als een ruggengraat 
door het huisje lopen. Ze geven 

het strandhuis extra karakter..

Creatief nonchalant
Zet schilderijen, litho’s en andere ingelijste 
werken eens tegen de muur, in plaats van 
ze op te hangen. Dit geeft een minder 
statisch en meer speels effect. Het 
houtmozaïek staat hier op een bankje van 
Andrea Brugi. De grote console in de 
slaapkamer, met daarop onder andere een 
antieke kroonluchter, was de eerste tafel 
die Andrea en Samina samen maakten.
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openen en buiten te ontbijten, en in de 
avond een vuurtje te maken. Omdat het 
huis niet groot is, voelen en horen we 
elkaar voortdurend. We zijn hier echt 
samen.”

Stijl: willekeurig
Elke zomer blijven ze er drie maanden. 
Om familie en Deense vrienden terug te 
zien, maar er wordt ook gewerkt. De 
inrichting van het huisje bestaat uit 
Deens design, vlooienmarktvondsten en 
Andrea’s houten ontwerpen. En veel 
spullen met een persoonlijk verhaal of 
reisherinnering.“Onze stijl is willekeurig. 
Het is net wat we tegenkomen en wat ons 
aanspreekt. Zo ontstaat een authentieke 
en unieke sfeer in huis. Klassiekers die ik 
vind op rommelmarkten combineer ik 
met een strakke litho of moderne lamp.”

Vlooienmarkt
Tijdens hun zomers in Denemarken staan 
Samina en Andrea iedere zaterdag op de 
vlooienmarkt van Tisvilde, waar ze een 
vaste kraam hebben. Ze verkopen 
Italiaans brocante en antiek, hun 
resterende voorraad snijplanken en eigen 
olijfolie, gemaakt door Andrea’s ouders 
op hun agriturismo (poggiobaroni.com).
Enerzijds is er dus het succesvolle bedrijf 
Andrea Brugi, anderzijds de verkoop op 
de Deense rommelmarkt. “Dat is voor 
ons al lang geen hobby meer. Het is een 
manier van leven geworden. We genieten 
van het speuren naar unieke, mooie 
dingen op Italiaanse rommelmarkten en 
ze dan op deze manier weer verkopen”, 
zegt Samina. Ze houden evengoed van 
hun bestaan in Denemarken als van hun 
dagelijkse leven in Toscane. Door de 
jaarlijkse zomervakantie in Vejby blijft 
ook Gloria verbonden met haar Deense 
roots. “Al is het maar drie maanden, de 
tijd hier is een groot en belangrijk deel 
van ons leven.”

vakantie te zijn”, zegt Samina.
Toch, écht vakantie vieren ze elke zomer 
in Denemarken. Dus als de Denen 
afreizen naar Zuid-Europese 
bestemmingen, trekt dit gezin naar het 
Noorden. Weg van de Toscaanse hitte, op 
naar de koele wind. Het zomerhuisje ligt 
in Vejby, op Denemarkens grootste 
eiland Seeland, vijftig kilometer ten 
noorden van Kopenhagen.
Toen Samina de woning ooit kocht, was 
ze niet meteen ondersteboven. Het 
houtwerk was donkerbruin, de kozijnen 
waren rood, in de tuin stonden alleen wat 
verpieterde struiken. “Maar in het huisje 
ernaast woonde een goede vriendin, zij 
heeft me overgehaald het te kopen. Een 
behoorlijke stap hoor, ik was toen pas 29 
- vlak voordat ik naar Italië op vakantie 
ging en Andrea ontmoette. Ik heb geen 
seconde spijt gehad. Nog steeds is mijn 
vriendin onze buurvrouw, sowieso is dit 
een geweldige plek om te wonen met 
uitsluitend aardige, gastvrije mensen. 
Geregeld drinken we koffie bij elkaar, of 
we eten samen.”

Eenvoudig leven
Noeste arbeid, liefde en geduld waren 
nodig het vakantiehuis te laten zijn wat 
het nu is. Het oorspronkelijke huisje was 
35 vierkante meter en erg vervallen. Tot 
drie jaar geleden sliepen ze met hun 
dochter Gloria op een kamer. Toen kwam 
er een flinke aanbouw. Andrea maakte 
een kopie van het originele huisje en 
spiegelde het. Resultaat: 70 vierkante 
meter nu, met twee slaapkamers, een 
gecombineerde woonkamer/keuken en 
een badkamer. Ook is er een klein 
gastenverblijf in de tuin. “In Italië wonen 
we in een stenen herenhuis uit 1675, met 
drie verdiepingen en een dakterras. Hier 
in Denemarken is het leuk te genieten 
van het eenvoudige leven en de tuin. Het 
is heerlijk ‘s ochtends de deuren te 

De knappe Italiaan Andrea Brugi groeit 
op in de heuvels van Toscane, in 
Montemerano, een dorp met maar 370 
inwoners. Het leven is er kalm en warm, 
de stad ver weg, de natuur dichtbij. De 
eeuwenoude olijfgaarden intrigeren hem 
van jongs af aan. Zo groeit een passie 
voor hout. Op een dag in 2004 verschijnt 
de Deense toerist Samina Langholz in 
het dorp. Ze lopen elkaar tegen het lijf op 
een kleine piazza en het is liefde op het 
eerste gezicht. Een aantal maanden later 
trekt ze bij hem in. ‘Soulmates’ noemen 
ze elkaar.

Lokaal olijfhout
“Ze kwam zomaar binnenwaaien uit het 
Noorden”, schrijft Andrea daarover op 
andreabrugi.com. Inmiddels runt het stel 
het bedrijf Andrea Brugi. Ze ontwerpen 
en maken handgemaakte snijplanken 
van lokaal olijfhout - soms wel 400 tot 
1000 jaar oud. Deze bomen zijn 
beschermd en worden alleen gekapt als 
ze geen vruchten meer dragen. Andrea’s 
vroege fascinatie voor de grillige 
olijfbomen zette hem ertoe hout te gaan 
bewerken. De collectie ligt in winkels 
over de hele wereld, van New York tot 
Brussel. Naast snijplanken ontwerpt het 
koppel krukken van eikenhout, eettafels 
op bestelling en andere houten 
voorwerpen, zoals lepels en kommen. 
“Het is het hout dat de vormen en het 
ontwerp bepaalt. Ook Samina heeft grote 
invloed op mijn werk. Ons succes komt 
volgens mij door een bijzondere 
samensmelting: haar Scandinavische 
gevoel voor esthetiek en mijn organische, 
rustieke wortels.’

Weg van de Toscaanse hitte
Ze hebben inmiddels een dochter, Gloria, 
de woon- en werkplaats is nog altijd 
Montemerano. “We werken hard, maar 
nog steeds heb ik het gevoel daar op 

‘Omdat het huis niet groot is, voelen en horen we elkaar voortdurend. We zijn hier echt samen’
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‘Het is het hout dat de vormen en het ontwerp bepaalt. Ook Samina heeft grote invloed op mijn werk’
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Bijzonder contrast,  
deze antieke kroonluchter 
(gekocht op een vlooien-

markt in Warschau) met 
daaronder de twee 

designklokjes van 
Georg Jensen.

Keep it simple
Het keukenmeubel 
maakte Andrea zelf van 
multiplex. Eenvoudig en 
open. Praktisch en 
overzichtelijk. Minder 
spullen, minder rommel - 
meer tijd voor jezelf.

Voorjaar 2018 verscheen het boek 
Woodworking - Traditional Craft for Modern 
Living. Aan de hand van een aantal simpele 

technieken leren Andrea Brugi en Samina 
Langholz je hierin twintig mooie 

woonobjecten te maken.
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De lange robuuste 
tafel is gemaakt door 
Andrea (net als de 
snijplanken) en te 
bestellen in alle maten 
(andreabrugi.com). 
De safaristoelen zijn 
rommelmarktvondsten, 
over de rieten sofa 
hangt een plaid van 
Aiayu (aiayu.com).

‘Want er waren nu ook heerlijke zoete witte druiven tussen 
de blauwe door’ (uit De Druivenplukkers van A. den Doolaard)

Een zonnescherm is fijn maar de comfortabelste schaduw ontstaat door 
groen. Met een parasol- of dakboom (bijvoorbeeld een plataan of moerbei) 
creëer je zo’n natuurlijke overkapping. Of begeleid een druivenstruik, zoals 
hier. Pluk je in het najaar zo lekkere snacks boven je hoofd.
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‘De tijd hier is een groot en belangrijk deel van ons leven’
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