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I N S P I R A T I O N
OR IENTA L

Marion en Ted wonen in het vooroorlogse huis dat Marions opa voor zijn gezin liet bouwen. 

Beneden werd met zeven gezinsleden geleefd, boven lagen de aardappelen opgeslagen. 

De schuine vloeren op de bovenverdieping herinneren nog aan deze tijd.

TEKST WILMA TJALSMA – FOTOGRAFIE ANNEKE GAMBON

In het voetspoor van opa

De eettafel bij de keuken kochten Ted en Marion bij Hamsmade. De Hoffz-lamp bij Deco Enzo. 
Op tafel staan diverse accessoires: een kandelaar van Hamsmade en een pot van Voorhaven 7. 
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Kies voor zowel 
je meubels als vloer 
voor houtsoorten 
met hetzelfde patina:
dat brengt eenheid 
in je huis.

TYPISCHE ORIENTAL
Tijdloos, sober en warm. 
Met linken naar het 
roemrijke verleden van 
Nederland én naar de 
mystiek van het Oosten. 
Zo zou je deze stijl nog het 
best kunnen omschrijven. 
Het kleurenpalet speelt 
met clair-obscur, van 
gedempte grijstonen tot 
lichtere crèmetinten, vaak 
aangebracht met een 
tactiele kalkverf. In de 
voorwerpen vermoed je een 
heel verhaal. Het interieur 
als collectief geheugen.

De bank hebben Marion en Ted al ruim vijftien jaar. Deze is opnieuw gestoffeerd en voorzien van nieuw binnenwerk. De kussens en plaid zijn van Hamsmade. 
Naast de bank staat een houten bankje dat Ted maakte van hout dat hij langs de weg vond. De poef is bij Hamsmade gekocht, de salontafel bij Woonwinkel De Potstal. 
Erboven hangt een lamp van Hoffz (via Woonwinkel De Potstal). De accessoires zijn gekocht bij Deco Enzo en Hamsmade.

OMA IN HUIS

Dit is Marions ouderlijke huis.  Opa, tui-

nier van beroep, liet het in 1908 bouwen. 

Het zeven personen tellende gezin woonde 

beneden, waar iedereen  bij elkaar sliep in 

bedstedes, want boven lagen de aardappelen 

opgeslagen. Een van de zonen, Marions va-

der,  trouwde en trok met zijn  jonge vrouw 

in bij zijn ouders. In de jaren daarna wer-

den hun drie kinderen hier geboren, onder 

wie Marion. Oma bleef na de dood van opa 

inwonen bij haar zoon en diens gezin. Ma-

rion: “Dat was toen heel gewoon en eigenlijk 

ook heel erg gezellig. Mijn ouders hadden de 

bedstedes al lang verwijderd en boven slaap-

kamers gemaakt, maar het huis was wel een 

stuk kleiner dan nu. Oma beschikte over een 

eigen  kamer en slaapkamer  en  de overige 

ruimtes deelden we met elkaar.” Uiteindelijk 

verliet iedereen het ouderlijke nest, oma over-

leed en Marions ouders hadden voor het eerst 

het huis voor zichzelf.

HUIS GEKOCHT ÉN VERKOCHT

“Nadat mijn moeder was overleden, wilde 

mijn vader ons huis verkopen.  Dat be-

richt kwam op een erg onhandig moment: 

ik had net die week met mijn partner Ted 

het koopcontract van ons eerste eigen huis 

getekend! Maar ik kon het  niet  laten  ge-

beuren dat er vreemden in ons ouderlijke 

huis gingen wonen.” En dus zetten Ted 

en Marion nog diezelfde middag hun huis 

weer te koop en kochten  ze  het huis 

van  haar  vader.” Marions ouders  hadden 

in de loop van de tijd al behoorlijk wat ver-

bouwd. Toen Ted en Marion hier kwamen 

wonen, hoefden ze het alleen nog te schil-

deren. De eerste  rigoureuze verbouwing 

kwam er toen Ted twee openslaande 

deuren langs de weg vond.  Die konden 

mooi op de plek van het kozijn in de ach-

terkamer komen. Maar als je dan toch 

gaat breken, waarom dan niet meteen een 

stukje  uitbouwen?  “Zo is onze tuinka-

mer ontstaan. Een heerlijke, lichte ruimte 

met rondom glas, inclusief  de deuren die  

Ted vond.”

BIJZONDER EFFECT

De eerste verbouwing smaakte naar meer. 

De keuken werd het volgende project. 

“We hadden een blauwe keuken. Dat was 

niet  meer echt onze stijl. We besloten de 

keuken uit te bouwen en een nieuwe keu-

ken  te plaatsen  richting de tuin.” Doordat 

de tuinkamer en de keuken op verschil-

lende momenten zijn aangebouwd, zijn er 

twee aparte ruimtes ontstaan, die weliswaar 

naast elkaar liggen maar  worden geschei-

den door een raampartij. Dit geeft een bij-

zonder effect en maakt het huis anders.

VROLIJKE BOEL

De stijl van Ted en Marion was in de be-

ginjaren vrolijk. Marion wisselde nog wel 

eens van kleur, zodat roze kozijnen, vrolijk 

behang en de blauwe keuken de revue pas-

seerden. Hun huidige stijl ontstond in stap-

jes. “We begonnen boven deze  landelijke 

stijl door te voeren. Toen dat klaar was, viel 

het beneden erg tegen. Het contrast was 

zo groot dat we besloten door te zetten en 

ruimte voor ruimte dezelfde sobere woon-

stijl te geven.” Soms is Marion bang dat 

ze straks denkt dat ze genoeg heeft van die 

donkere kleuren. “Maar vooralsnog zijn 

we hier erg blij mee. Ik ben nooit klaar, ik 

verzin telkens weer iets nieuws. Ted zegt 

dan: ‘Voor mij hoeft het niet’, maar vervol-

gens gaan wij samen aan de slag en beaamt 

hij achteraf dat het weer mooier is gewor-

den.” Hun laatste project staat in de tuin: 

een zwart, houten huisje, door Marion in-

gericht met meubels waar ze binnen geen 

plek meer voor heeft.

THUISKOMEN

Marion vertelt dat ze een paar favoriete 

winkels heeft, die ze regelmatig bezoekt: 

De Potstal en Hamsmade. “Het voelt daar 

als thuiskomen, in  zo’n  fijne, warme sfeer 

en inspiratievolle omgeving.” Een leuke bij-

komstigheid is dat ze tijdens het winkelen 

gelijkgestemden ontmoet. Dames die net 

als zij fan zijn van deze woonstijl. “Ik volg 

ze sowieso op Instagram, maar het is nog 

leuker sinds ik  er een aantal  heb  ontmoet 

tijdens open dagen. Je hebt een speciale klik 

als je van dezelfde mooie dingen houdt.” •

“De tuinkamer is onze favoriete ruimte”
MARION

S T Y L I N G T I P
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Wie voor donkere kleuren op de 
muren kiest, gaat best voor een 
plafond in een lichtere kleur. Anders 
verzwaar je de ruimte, 
en maak je ze visueel kleiner.

Het dressoir in de ‘tussenkamer’ is een oude winkelkast. Het grenen exemplaar 
is door Marion behandeld met een mix van restjes verf. De lampenvoet komt 
van De Stamkamer, de kap is van Aura Peeperkorn.

De kwaststrepen die kalkverf 
altijd met zich meebrengt, brengen 
leven en structuur in je muur.

Stukken die al generaties 
lang in de familie meegaan,
geef je in een huis als dit 
een tweede leven.

In de hoek van de tuinkamer staat 
een tafeltje dat van Marions oma 

is geweest. Het is kaal gemaakt 
en vervolgens met verdunde beits 
van Esatto behandeld. De kussens 

kocht Marion bij Hamsmade. 
De vloerkandelaar komt van 

Woonwinkel De Potstal.
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SLEETS
Het sleetse karakter en het 
donkere patina maken het 
hout net nog interessanter. 
Het hoeft niet altijd allemaal 
zo perfect te zijn. Ook 
oneffenheden kunnen zorgen 
voor een mooie, warme 
uitstraling.  
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De eettafel in de tuinkamer (via Marktplaats) was wit. Deze is kaal gemaakt en heeft een laag Black Truffle van Pure & Original gekregen. Het onderstel is behandeld met 
beits. De bankjes maakte Ted van oud hout dat eerder dienst deed als beschoeiing van de sloot. De lamp van Hoffz is gekocht bij Deco Enzo. De stoeltjes zijn kopieën van 
Thonet-stoeltjes. Het vachtje op de bank en de kussens zijn van Hamsmade.

Herstoffeer een oude zetel 
in de kleuren van de ruimte 
waarin hij terechtkomt.

In de hoek van de keuken staan stoeltjes van Woonwinkel De Potstal. De bankjes maakte Ted van sloophout. De 
accessoires zijn van Deco Enzo en De Potstal.

S T Y L I N G T I P
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Breng kalkverf niet aan op een 
nieuwe houten wand, want die kan 
nog krimpen en dan komt de verf er 
af. Op oude houten wanden 
kan het perfect: eerst voorstrijken, 
dan kalken!

Keukenkruiden in 
mooie aardewerken 
potjes brengen
leven in je keuken.

De keuken is een paar jaar geleden door Ted geplaatst en geverfd in de kleur Gritti van Carte Colori. Boven het aanrecht hangt een oude eiken plank die op zolder lag. 
Erop staan accessoires van Hamsmade. De zwarte lamp boven het fornuis kocht Marion eveneens bij Hamsmade.

Tot in de kleinste details werd consequent voor hetzelfde patina gekozen: kruiden in aardewerken potjes.

MOOI ÉN PRAKTISCH
Gebruiksvoorwerpen 
hoeven niet altijd enkel een 
praktische functie te hebben, 
ze kunnen ook op decoratief 
vlak heel er mooi zijn. Zoals 
deze prachtige kookpotten, 
die recht uit de tijd van 
grootmoeder lijken te komen. 
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Meta Bos-Weiman, 
eigenaar en kleurenontwikkelaar 

van Carte Colori

cartecolori.nl

“Wie voor kalkverf wil kiezen 
moet zich eerst en vooral 
afvragen: vind ik het wel 
mooi? Kalkverf geeft een 
poederig effect en kenmerkt 
zich door de kwaststrepen die 
zichtbaar blijven. Bovendien 
dien je eerst goed te checken 
hoe de ondergrond is. De 
kalk zal reageren volgens 
de zuigkracht van de muur. 
Kalkverf kan zowel binnen als 
buiten gebruikt worden, zowel 
bij nieuwbouw als restauratie. 
Zelfs in een badkamer, al 
valt het aan te raden tussen 
wastafel en spiegel matte 
beschermvernis aan te 
brengen. In de keuken moet 
je oppassen met vetvlekken, 
dus daar beter geen kalkverf 
boven het kookgedeelte en 
aanrecht. Vlekken kun je het 
beste meteen met lauw water 
afnemen.”

• E X P E R T• 
AAN HET WOORD
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Wees niet bang 
om voor vrij 
monumentale 
accessoires te 
kiezen. Ze geven 
je interieur meteen 
een bijzonder, 
luxueus cachet.

Het bedtextiel is van House in Style, de
grijze plaid van H&M Home. De sierkussens 

van Arte Pura kocht Marion online.

Het bankje maakte Ted van hout dat jarenlang buiten heeft gelegen. Op het bankje staat een pot van 
Woonwinkel De Potstal. Het trapje is een ontwerp van Ted, geïnspireerd op een exemplaar van Hoffz.

S T Y L I N G T I P

155


