‘Typisch Monica
– dat vind
ik een groot
compliment’

Monica houdt enorm van
etnische accessoires, zoals
hier op de schouw: een
Kameroens schild met
schelpjes combineert ze
hier met een bronzen
takkenkandelaar. Minstens
net zo verliefd is ze op de
jarenzestigfoto van
cultfiguur Twiggy.

BINNENKIJKEN

Monica toverde een ‘saaie blokkendoos’
in Leidsche Rijn om tot een sfeervol
familiehuis, met oude bouwmaterialen
en warme kalktinten op de muren.
FOTOGRAFIE PEGGY JANSSEN/COCO FEATURES | TEKST ANNE VAN DEN DOOL

Monica: ‘Hier zit ik het liefst: vanaf dit
plekje in de huiskamer heb ik zicht op de
hele kamer en de achtertuin.’ Stoel van
Sissy-Boy. Blauwe schaaltjes via Parvani.

De bewoners
WIE Monica van Blitterswijk (46, creatief medewerkster bij verfspecialist

Carte Colori), Carlo (49, uitvoerder), zoons Symen (16) en Kay (14), dochter
Zoya (12), kat Skipper en hond Coco WAT een uitgebouwde tussenwoning
van 140 m² WAAR Leidsche Rijn in Utrecht, sinds 1999 WOONSMAAK
‘Een mix van allerlei stijlen: landelijk, met natuurlijke materialen, rustieke
details en een reislustige touch’ BIJZONDER Monica gebruikte historische
bouwmaterialen – waaronder oude steentjes, tegels en balken – om de
nieuwbouwwoning geschiedenis te geven
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Monica is groot fan van woonwinkel Parvani in Kamerik. Ze kocht er
de bijzettafels, het vloerkleed, de kussens, het plaid en de kandelaar.
Op de lage bijzettafel staat een griffelzee-egel van De Museumwinkel
in Nijmegen, die een groot assortiment van zulke opgezette dieren
heeft. Monica heeft de egel geprikt op een kaarsenhouder, om hem
nog beter tot zijn recht te laten komen. Bank van De Troubadour.
Lamp van De Stamkamer. De salontafel liet Monica maken door een
timmerman. Verfkleur Colosseum van Carte Colori.

Buiten waait een gure wind, maar in de woonkamer van Monica is het
warm en aangenaam. Dat komt niet alleen door de gloeiende verwarming:
de bewoonster van de tussenwoning in Leidsche Rijn heeft er alles aan
gedaan het huis om te toveren tot een knusse plek voor het hele gezin. Dat
begint al bij de keuze voor zoveel mogelijk natuurlijke materialen: rustieke
houten tafels, grote kussens en etnische beeldjes en sieraden maken
het interieur tot een mix van ver en vertrouwd. Maar vergeet vooral de
invloed van de zorgvuldig gekozen kleuren op de muren niet: de
structuur van de beige kalkverf geeft de kamers een natuurlijke
uitstraling. Monica: ‘Ik verf de wanden zeker eens in de twee jaar.’
Daarnaast geven oude bouwmaterialen het huis haar unieke stijl: het
plafond wordt ondersteund door houten balken met gebinten, op de vloer
in de uitbouw prijken originele Nijmeegse straatklinkertjes en de oude
schouw is opgemetseld met IJsselsteentjes. In de keuken liggen cementen
motieftegels, die Monica en haar man Carlo eigenhandig hebben afgebikt.
vtwonen
132018

045

Veel van haar meubels verkoopt Monica zonder veel moeite, maar deze
kast van walnotenhout gaat nooit meer weg: het is een erfstuk uit Carlo’s
familie. Aanvankelijk verfde ze hem wit, maar met de huidige donkere kleur
is Monica veel blijer: die ontdoet de kast van zijn al te tuttige uitstraling.
‘Dit is mijn rariteitenkabinet: de items vond ik vooral bij kringloopwinkels
en bij De Museumwinkel in Nijmegen.’ Op de planken staan onder meer
oude stempels, maskers uit Venetië en een degenkrab. De coconvaas in de
vensterbank is een replica van een exemplaar uit de Han-dynastie, gekocht
bij het Wereldmuseum in Rotterdam. Lamp van Hoffz. Bankje van Het Kabinet.
Bank van One World Interiors.
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Monica’s fascinatie voor verre culturen komt
duidelijk terug in haar interieur. Ze bezoekt graag
etnische musea, zoals het Volkenkundemuseum
in Leiden en het Wereldmuseum in Rotterdam.
Ook haar lievelingswinkel Parvani importeert veel
bijzondere items uit Afrika, Indonesië en India. Voor
zulke bijzondere buitenlandse details hoef
je, kortom, lang niet altijd zelf de grens over:
lokale woonwinkels en importeurs bieden een
uitkomst. Daarnaast struint Monica graag de
winkels van de musea die zij graag bezoekt af. Ook
Marktplaats is uiteraard een aanrader. Daarnaast
bewerkt Monica objecten graag zelf met kalkverf; zo
gaf ze ooit een rubberen speelgoedvarkentje uit de
kringloopwinkel een historisch stenen uiterlijk door
er met haar kwast overheen te gaan.

De terracotta kruiken vond Monica in de tuin van
haar ouders en in brocantewinkels. Het opgezette
struisvogeltje komt uit De Museumwinkel in Nijmegen.
Het kettinkje en de schelpen zijn van Parvani. Lamp van
Tonone. IJzeren markttafel uit India via Sober & Stoer
Wonen. Oude mangelbak van Hoeve Hofackers. Het
krukje was een hoge barkruk uit een kringloopwinkel;
Monica zaagde een flink stuk van de oorspronkelijk
felgele poten.
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Toen Monica in 2000 bij partner Carlo introk, overlegde ze
aanvankelijk nog over nieuwe aankopen. Al gauw merkte ze
echter dat hij altijd even aan haar keuzes moest wennen, maar
daarna altijd zonder moeite overstag ging. Wel houdt ze altijd
vast aan de iets-erin-iets-eruit-regel, om ervoor te zorgen
dat het huis niet te vol raakt. Ze krijgt dan ook regelmatig
kopers over de vloer, die haar spullen op Marktplaats hebben
zien staan. Toch waait Monica zeker niet met alle winden van de
interieurbladen mee. ‘Veel mensen leven nu volgens de mode
van tijdschriften en winkels, en meten zichzelf zo van de ene op
de andere dag een nieuwe stijl aan. En dat terwijl een combinatie
van invloeden juist het interessantst is.’ Monica’s gouden tip
is dan ook: gooi je oude spullen niet steeds weg, maar verwerk
ze in je nieuwe interieur. ‘Mensen kunnen mij, als ik een nieuwe
aanwinst laat zien, geen groter compliment geven dan door te
zeggen: dat is echt iets voor jou. Zelfs als zij het stiekem een stuk
minder mooi vinden.’

3

1
1 De Afrikaanse verentooi is een
juju hat uit Kameroen. Monica
kocht hem bij een Afrikaanse
man die ieder jaar terugkeerde
naar zijn geboorteland. Het
plateau met windlicht op tafel is
van Duran. Achter het glas een
oud metalen betaalmiddel uit
Indonesië. De ketting kocht
Monica op een verzamelbeurs.
2 De koeienhoorn zag ze bij een
kringloopwinkel. ‘Hij komt uit
Oostenrijk, en had oorspronkelijk
dus zo’n lelijk rood koordje.’ Het
gebedskettinkje kocht Monica bij
het Wereldmuseum in Rotterdam.
3 Dit keukenmeubel, dat Monica
op een verzamelaarsbeurs vond,
beschilderde ze met dezelfde
kalkverf als de muur. Koperen
pannetjes via marktplaats.nl.
Oude boenborstel via een
brocantewinkel. Terracotta pot
en oude azijnfles gevonden op
marktjes in Frankrijk.
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De metalen plafondlamp was ooit een oude
ketel die Monica vond via marktplaats.nl.
De roze koelkast van Smeg is een echte
blikvanger. ‘Men vraagt vaak wat Carlo
van die aankoop vond. Hij had er gek
genoeg geen problemen mee.’ Het houten
beeld kocht Monica bij de kringloopwinkel.
‘Oorspronkelijk was het een stelletje, maar
de man vond ik een stuk minder mooi
dan de vrouw. Nu heb ik een beetje spijt
dat ik die twee uit elkaar heb getrokken.’
De cementmotieftegels kocht ze bij een
kleine handelaar in bouwmaterialen.
Kleed via Dutchbone.
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Een hemelbed, maar dan anders – dat is dit bijzondere
meubel van Combitex. De lades zijn ideaal om veel
spullen in op te ruimen; zo blijft de kamer van dochter
Zoya netjes. Het donkere doek dat over het bed is
gespannen was oorspronkelijk een legertent, ook van
Combitex, net als de Zwitserse legerdeken. Lamp van
Dutchbone. Stoel van Loods 5. Oude markttafel van
One World Interiors. Kussens van Dutchbone, Zuiver en
Stapelgoed. Verfkleur Cipria van Carte Colori.

BINNENKIJKEN

‘Als vriendjes en vriendinnetjes komen spelen, zeggen ze altijd:
bij jou verandert iedere week wel iets’, beaamt ook jongste dochter
Zoya. De kamers van de kinderen zijn door Monica ingericht, maar
met goedkeuring van zonen en dochter. Ook in deze ruimtes
komt de voorkeur voor gewassen tinten en historische
voorwerpen uit de woonkamer terug. Zo is het bureau van
zoon Kay een oude markttafel, erop prijkt een oud ijzeren
medicijnenkoffertje. Natuurlijk ging Monica ook in deze kamers
los met haar verfkwast. ‘Ik werk het liefst met mijn handen.
Van niets word ik blijer dan van een emmer kalkverf. In een ver
verleden heb ik ook weleens een cursus landschapsschilderen
gedaan, maar daar vond ik niets aan. Wel is de verfindustrie een
echte mannenwereld: ik sta standaard naast mannen in overalls
op de steigers.’ Geen probleem voor Monica: ook in haar eigen
huis stuukte ze er lustig op los.

3

1
1 Bureaulamp en bureaustoel
van Zuiver. De honkbalknuppel
kreeg ze bij de lokale sportclub,
de oude honkballen vond ze
erbij op een vlooienmarkt. Ster
van Blokker. Plaid van H&M.
Verfkleur Ink van Carte Colori.
2 Oude ventilator van Vroeger
& Toen. Timmermanskistje voor
gereedschap gekocht in
De Bosrand in Soest. Verfkleur
Design Roest van Strikolith.
3 Bed van Jysk. Vloerkleed Indian
Block van Dutchbone. Markttafel
annex bureau van Vroeger
& Toen. Medicijnkoffertje van
Oldwood. Monkey lamp van
Seletti (via fonq.nl). Behang van
Stapelgoed. Plaid van Zuiver.
Plaksterren van En Las Nubes.
Verfkleur Ink van Carte Colori.
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Aan de muur hangt een doek met
daarop een foto die Monica liet
maken van dochter Zoya tijdens een
fotoworkshop. Ze koos ervoor de foto
niet te spannen, maar op te hangen
aan een tak. ‘Het deed even pijn het
canvas te moeten verfrommelen,
maar ik ben erg tevreden met het
resultaat.’ Kastje en vaas van
Dutchbone. Chinese kistjes van
Rivièra Maison. Vlinders van Sukha
Amsterdam.
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Monica geeft objecten graag een
nieuw leven: ‘De lamp in Zoya’s kamer
is gemaakt van een omgekeerde
mand van Karwei.’ Het houten paard
vond ze bij een kringloopwinkel; haar
vader zette er een nieuwe onderstel
onder. Aan de muur hangt een ram
van plastic, gemonteerd op oude
steigerdelen. De oude munitiekist
vond Monica bij Combitex. Kussen en
hangstoel van Sissy-Boy. Plaid van
Zuiver. Kussens via Parvani.
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rechts: Het hoofdbord van het bed maakte Monica zelf van steigerhout. Het
gedecoreerde kussen is gemaakt van een oud Marokkaans bruidskleed dat ze
vond bij The Souks in Amsterdam. Op het hoofdbord staat een Makenge-mand
uit Afrika, gekocht bij Parvani. Consoles van Ariadne. ‘Door de tafeltjes aan de
wand te bevestigen, blijft de vloer vrij. Dat zorgt voor meer ruimte.’ Tafellamp
van Artemide. Stonewash plaid van Hammam34. Hanglamp van Dutchbone.
1 De kast in de slaapkamer – ooit gekocht bij Het Kabinet in Bunnik – is het
enige overblijfsel van Carlo’s oude interieur. ‘Hij heeft inmiddels al talloze
kleuren gehad.’ De stoel vond Monica op marktplaats.nl en liet ze opnieuw
bekleden. Het behang via Praxis beschilderde ze met kalkverf, waardoor de
medaillons wat zijn vervaagd. Springbok via Huiden en Vachten in Geffen.
Sprei van HK Living. Verfkleur Flax van Carte Colori. 2 Achter dit gordijn heeft
Monica de wasmachine en de droger verstopt. Spiegel van een kringloopwinkel.
Lamp van Karwei. Metallic verfkleur Tin van Carte Coloi.
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