
Villa 
d’Arte

Nr. 3 | juli / augustus 2019
Prijs: € 5,95 

BP

KUNST 
Alisa Lim A Po  

IS IN HAAR ELEMENT   
•

FOTOGRAFIE 
Iconisch Hollywood
DOOR EVA SERENY 

INTERIEUR
CASA CAT BA  

bohémien chique  
•  

REIZEN
ONONTDEKT LIMPOPO
het echte, pure Afrika

issue
Nr. 3

n
r. 3 | ju

li / au
g

u
stu

s 20
19 jaarg

an
g

 22



interieurinterieur

Holbox, een klein eiland voor de noordkust  
van het Mexicaanse schiereiland Yucatán, is het  
nieuwe eldorado voor liefhebbers van ongerepte  

natuur. Colette Balateau en Pierre-Marie Bainvel  
vielen er zo hard voor dat ze hun thuisland  

Frankrijk voorgoed vaarwel zeiden, om hier  
helemaal opnieuw te beginnen. 

tekst anne-catherine scoffoni
fotografie cécile perrinet-lhermitte

CASA
BA
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Ook al ligt Cancún op slechts enkele kilometers 
afstand, dit veertig kilometer lange, paradijselijke 
oord is een wereld verwijderd van massatoerisme, 
hoteltorens en package deals. Om te beginnen is 
het genesteld in het Yum Balam-natuurreservaat. 
Omgeven door kristalhelder, smaragdblauw water 
is het eiland een toevluchtsoord voor vogels, fla-
mingo's en andere exotische dieren. Een wirwar 
van zanderige straatjes met kleurrijke huizen en 
opvallende street-art geeft een bohémien gevoel 
aan deze parel, waar het hele jaar door de zon 
schijnt. Het is dan ook enkel en alleen te danken 
aan de lastige bereikbaarheid dat Holbox nog on-
aangetast is gebleven door het massatoerisme. 
Desalniettemin is het zo'n plek waar de hashtag 
"#nooitmeernaarhuis" voor gemaakt is. En dit 
was exact het gevoel dat Colette en Pierre-Marie 
ervoeren toen ze Holbox voor het eerst bezochten 
in 2017.

'Holbox is van oorsprong een vissersdorpje, dat 
ondanks de toenemende belangstelling van bui-
tenaf zijn ziel heeft weten te behouden. We hebben 
nog de juiste verhouding tussen locals en toeristen, 
en er heerst een gevoel van "buena onda". Je ziet 
bijna uitsluitend blije gezichten en men is altijd be-
reid een ander te helpen. Ook wij werden met open 
armen ontvangen,' aldus Colette.

Het Franse koppel besloot enkele jaren geleden 
hun banen in het bedrijfsleven en hun levens in 
Bordeaux vaarwel te zeggen en de wereld rond te 
reizen tot ze dé perfecte plek gevonden om een 
lang gekoesterde droom in vervulling te zien gaan: 
een vakantievilla openen voor gasten. De reis leid-
de hen van Zuid-Europa naar Vietnam en van Bra-
zilië naar Florida, alvorens ze in Mexico belandden 
en verliefd werden op Holbox.

Colette: 'In augustus 2017 maakten we een reis van 
drie weken naar Yucatán, waarvan we de laatste 
week op Holbox doorbrachten, alwaar we een klei-
ne cabin pal aan het strand hadden gehuurd. Di-
rect toen we aankwamen, zei ik al tegen mijn man: 
'Maar dit is het paradijs! Ik wil hier wonen!!' Het 
was een grapje, maar het werd werkelijkheid.' 

Boven 
De originele stenen 
wenteltrap is behouden 
gebleven en zorgt voor een 
interessant grafisch detail 

Linkerpagina
Aan de muur van de 
woonkamer ‘Jungle’ van 
La Maison Pernoise uit 
Frankrijk
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De zitzakken op het terras zijn van Marezto Decoraciones, een creatief 
ambachtsatelier opgericht door een jong stel uit Playa Del Carmen

Ondanks de toenemende
belangstelling van buitenaf 
heeft Holbox zijn ziel  
weten te behouden’

‘

De sfeer in Casa Cat Ba, dat in Venue Report 2019 nog werd uitgeroepen tot  
een van de hotste bestemmingen ter wereld is exotisch, stijlvol en boho chic
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Een vriend van Colette en Pierre-Marie, die in 
Marrakesh woonde, maar Holbox al vaak bezocht 
had, bracht hen in contact met een fotograaf die 
er woonde en die hen op zijn beurt tipte dat er een 
huis te koop stond, pal naast de cabin waar ze op 
dat moment logeerden.

'Het was zo'n toevalstreffer! Hij zei tegen ons: "Dat 
gele huis daar staat te koop. Ik heb de sleutels, 
dus als jullie interesse hebben kunnen jullie gaan  
kijken". Het was een dag voordat we terug zou-
den vliegen naar Frankrijk, maar dat bezoekje van 
tien minuten heeft ons leven compleet op zijn kop  
gezet,' aldus Colette.

Het behoorde op dat moment toe aan een stel uit 
New York, dat er maar heel weinig tijd doorbracht. 
Het moest gemoderniseerd worden, maar Colette 
en Pierre-Marie zagen meteen het potentieel. Ook 
de locatie was perfect: in het dorp, op slechts drie 
minuten van alle restaurants en winkels.

Colette: 'Het beschikte destijds maar over twee 
kamers, maar we zagen meteen  dat we de eerste 
verdieping zouden kunnen uitbreiden en nog twee 
slaapkamers zouden kunnen realiseren, plus een 
penthouse suite met een terras op het dak.' Het 
voortvarende stel maakte en realiseerde de plan-
nen, zonder enige inbreng van een architect, en 
exact drie maanden later was alles af. Het huis was 
van onder tot boven gerenoveerd (met behoud van 
de fundering en de originele draaitrap) en had drie 
extra kamers en badkamers gekregen.
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'Het was wel een uitdaging omdat we in een land 
waren dat we niet kenden en waar we de taal niet 
spraken. Bovendien is Holbox een eiland, dus alle 
materialen moesten geïmporteerd worden, maar 
de "taal van de bouwplaats" hadden we redelijk 
snel onder de knie. Alle benodigde vergunningen 
krijgen was een zwaardere kluif, want Holbox is 
een beschermd gebied. Gelukkig hadden we een 
bestaand huis gekocht dat we "slechts" aan het  
verbouwen waren, waardoor een en ander wat  
soepeler verliep,' aldus Colette.

Links
Gevlochten strandstoelen 
uit Yucatan op het terras 
van het penthouse op de 3e 

etage, de Palapa Suite

Linksonder 
De keuken werd open-
gebroken en kreeg een  
bar op het terras

Rechtsonder
Huisgemaakte empanadas
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Naast de uitbouw werden tevens alle raamope-
ningen vergroot, zodat elke kamer voorzien kon 
worden van een groot raam. De vijf kamers zijn 
voorzien van privé-terrassen en zo ingedeeld dat je 
de turquoise zee ziet, zodra je je ogen opent.

Omdat het koppel de villa als hotel wilde gebruiken, 
moest er ook nagedacht worden over het techni-
sche aspect. Er moest een wasruimte gecreëerd 
worden, opslagruimtes en airconditioning in alle 
kamers. De open keuken op de begane vloer werd 
niet verplaatst, omdat Colette en Pierre-Marie een 
uitnodigende familiekeuken wilden die het hotel 
een huiselijke uitstraling zou geven. Tijdens de re-
novatie werd de ruimte doorgebroken naar buiten 
en kwam er ook een terras met bar, zodat gasten 
hier 's ochtends lekker buiten kunnen ontbijten en 
tijdens zonsondergang genieten van een cocktail. 
'We hebben enkel lokale vaklieden gebruikt. Dat 
was voor ons heel belangrijk en bleek ook een be-
langrijke schakel voor onze eigen integratie met de 
Holboxeños,' aldus Colette.

Interieur
Aan ideeën ook geen gebrek. Direct na hun eerste 
bezoek borrelden ze over van de inspiratie over 
de bouwkundige wijzigingen die ze konden door-
voeren om de villa nog meer te kunnen laten pro-
fiteren van de omgeving en hoe de villa een wabi 
sabi-stijl make-over te geven. Colette maakte een 
moodboard en lijst met benodigdheden per ka-
mer.. 'Ik deed het voorwerk, maar alle beslis singen 
hebben we echt samen genomen. Het was fantas-
tisch om dit project op deze manier gezamenlijk 
te kunnen doen. Het verzinnen was overigens niet 
moeilijk. Lastig werd het pas om alles ook daad-
werkelijk hier te krijgen. Holbox is ver van alles en 
bezorging is zeker geen vanzelfsprekendheid hier.' 

Het bedlinnen is van Harmony Textile uit Frankrijk, de gevlochten  
leren stoel is a�omstig van Home Deco in Guadalajara  

Casa Cat Ba is een  
unieke hideaway  
op een tropisch  
paradijs’

‘

interieur
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Linksboven
Aan de muur van Kamer 2 
‘Dromadaires’ van Les  
Maturins uit Paris

Linksonder
Amenities van Yucatan 
Senses uit Mérida, Mexico

Rechtsboven
De strandtas is van Lalla 
Marrakech uit Marrakesh

Rechts
Nooit meer naar huis
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Al deze inspanningen maken Casa Cat Ba tot wat 
het vandaag de dag is: een unieke hideaway op een 
tropisch paradijs, die in Venue Report 2019 nog 
werd uitgeroepen tot een van de hotste bestem-
mingen ter wereld.

Zijn naam ontleent het overigens aan een paradijs 
aan de andere kant van de wereld: het is vernoemd 
naar een eiland in Halong Bay in Viëtnam, waar 
Colette's moeder geboren is. 'Een visserseiland, 
net zoals dit,' aldus Colette. ‘Het is zowel een her-
innering als een eerbetoon aan mijn moeder en 
gaandeweg bleken er ook daadwerkelijk veel over-
eenkomsten te zijn tussen Yucatán en Vietnam.'

'Waar in Casa Cat Ba je ook bent, je kunt altijd de 
zee zien. Dat uitzicht is een geschenk, want het  
verveelt nooit. De kleur van het water verandert 
onder invloed van het weer zeker tien keer per 
dag,' aldus Colette.

Natuurlijke materialen
Er is voor gekozen de inrichting eenvoudig te hou-
den, met een kleurschema in lijn met de natuur lijke 
kleuren op het eiland met beige (zandkleur) als 
hoofdthema. Hetzelfde geldt voor de materialen: 
gepolijst beton, gecoat met een mengeling van fijn 
zand en lijm (in Holbox wordt dit puldio genoemd), 
onbewerkt hout, onbewerkt koper... Duurzame 
materialen die niet alleen over imperfecties be-
schikken, maar die deze zelfs naar een hoger plan 
brengen. Ook over de gekozen stoffen is zorgvul-
dig nagedacht: natuurlijke materialen in neutrale  
tinten, zoals gewassen linnen.

'De gevlochten kroonluchters en de hangmatten 
zijn in Yucatán gekocht, de overige elementen zijn 
afkomstig uit Bali, Marokko en Frankrijk,' aldus 
Colette. Tweedehands meubelen, lokaal handwerk 
en kunst van over de hele wereld geven Casa Cat 
Ba een persoonlijk en uniek tintje.
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Tot haar blijdschap ontdekte Colette enkele gewel-
dige lokale designers, zoals MA Work in Mexico- 
City (ma-work.mx), Casa T'HÔ uit Mérida, tex-
tielkunstenares Angela Damman Creations en 
Home Deco in Guadalajara, waar ze zowel het 
matzwarte keramiek genaamd Barro Negro vond, 
alsmede de mooie leren stoelen met een sterk  
etnische look.

Momenteel wonen ze zelf op drie minuten afstand 
van het hotel, maar tegen het eind van het jaar zul-
len ze op de plek waar nu nog de garage staat een 
kleiner huis gebouwd hebben; een mini Cat Ba.

‘We zijn dol op ons nieuwe leven. Het is simpeler, 
zonder de stress van grote steden. De focus is 
nu op eenvoudiger zaken, we consumeren min-
der, zijn meer in touch met de natuur. Het enige  
nadeel is dat we onze familie niet meer in de buurt 
hebben, maar dankzij alle moderne communicatie-
middelen is er dagelijks contact. Bovendien zijn er 
goede connecties naar Frankrijk vanaf de lucht-
haven van Cancún.' 

Colette: 'Als hoteliers komen we nu in contact met 
mensen van over de hele wereld. Dit zijn door-
gaans zeer waardevolle ontmoetingen. Sommigen 
van hen worden vrienden, die regelmatig terug-
keren naar Casa Cat Ba.' 

Boven
De gevlochten kroon-
luchters zijn in Yucatan 
gekocht

Ze hebben gastvrijheid dan ook hoog in het vaan-
del. Zo maken ze er een punt van iedere gast een  
gepersonaliseerd welkom te geven en dito service te 
bieden. Dit betekent dat er soms aan een verblijf een 
twaalftal mailtjes kan voorafgaan, waardoor er al 
een persoonlijke band met de gasten is opgebouwd 
voordat deze zelfs nog maar gearriveerd zijn.

'Wanneer gasten vertrekken, krijgen we meer dan 
eens te horen dat ze het gevoel hadden alsof ze hun 
vakantie bij vrienden hebben doorgebracht. Voor 
ons is er geen mooier compliment dan dat.' 

Onder
Colette Balateau en  
Pierre-Marie Bainvel


