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De Jordaan op z’n smalst

Wie Merel (31) en Ruben (30, 
accountmanager) 
Waar Amsterdam
Soort huis smal pand uit 
de 19de eeuw in de  
Amsterdamse Jordaan
Woonoppervlakte 70 m2

Merel en Ruben wonen 
op slechts 70 vierkante 
meter, maar dan wel 
op vijf woonlagen, 
waardoor hun huis veel 
groter aanvoelt. Elke 
verdieping heeft hier 
zijn eigen functie.

1 het huis met de klokgevel is 
van Merel en ruben. hier is goed  
te zien dat de eerste verdieping  
een lager plafond heeft dan de 
andere verdiepingen. 2 het 
groene tafeltje in de keuken 
komt van de weldaad op de 
noordermarkt. de stoelen 
hebben ze gekocht bij een 
sale van ijm Colour, een 
nederlands verfmerk en 
-producent. de vaas vonden 
ze in een tweedehands winkel. 
de lamp is van ontwerpduo. 
het bordje aan de muur is van 
donna wilson. het lijstje met 
de print kocht Merel in de 
webshop van haar zus. achter 
de tafel inbouwkasten, waarin 
onder meer de kapstok en de 
wasmachine en droger zijn 
weggewerkt. de houten vloer 
is geschilderd in ral-kleur 
7032. de verf hebben ze laten 
mengen bij de bouwmarkt.

op de tweede verdieping is de woonkamer annex 
werkkamer. het draadstoeltje hebben Merel en 
ruben gekocht bij de sale van ijm Colour, net als 
het kleine salontafeltje. Merel: ‘Meestal ligt er een 
schapenvel in de draadstoel, hij zit echt heerlijk!’  
de bank is gekocht bij ikea. de kussens komen 
overal vandaan. in de vensterbank staat een houten 
lamp van Muuto. de pastoe-kast hebben ze op 
Marktplaats gevonden, daarop een schilderij dat ze 
meenamen van een sale bij ijm Colour. 
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Toen Merel en Ruben dit huis bekeken, voelde het 
meteen goed. Ze woonden op dat moment nog in 
een huurhuis in de Jordaan in Amsterdam en 
wilden graag in de buurt blijven wonen. Op hun 
wensenlijstje stond een heel huis, een schaars goed 
in de Amsterdamse wijk waar je veel beneden- en 
bovenwoningen hebt. Een tuin was geen harde eis 
en uit ervaring wisten ze dat Jordanezen bij mooi 
weer hun tafel en stoelen op straat zetten en voor 
de deur leven. Dit huis had zelfs een dakterras, een 
leuke bijkomstigheid. Merel: ‘Het huis is smal en 
hoog met vijf verdiepingen. Het zag er goed 
onderhouden uit, alleen maakten de bewoners 
naar ons idee niet optimaal gebruik van de 
ruimtes. Er was bijvoorbeeld helemaal geen 
werkruimte en ook opbergruimte was schaars. Er 
zitten heel veel trappen in, maar omdat het huis zo 
goed aanvoelde, hebben we dat voor lief genomen.’

Nieuwe indeling
Alle etages zijn drie meter breed en vijf meter diep, 
dus Merel en Ruben denken er goed over na hoe ze 
de ruimtes willen gebruiken. Het is al vrij snel 
duidelijk dat ze de bovenste twee verdiepingen 
voor douchen en slapen gebruiken en de drie 
verdiepingen daaronder om te wonen, werken en 
eten. Op de begane grond laten ze een keuken 
plaatsen en op bijna alle verdiepingen worden 
inbouwkasten gemaakt. Op de derde verdieping 
– die helemaal uit een badkamer bestaat - laten ze 
het gigantische bad vervangen door een douche. > 

‘ In de inbouwkast in de keuken zitten 
meterkast, kapstok, wasmachine, 
droger en keukenspullen verstopt’

Merel spaart servies, maar 
door de beperkte ruimte 
doet ze het nu wat rustiger 
aan met haar verzameling. 
het blauwe servies en de 
vaas komen uit een 
tweedehandswinkel. de tafel 
kochten ze bij de weldaad 
op de noordermarkt. het 
bordje aan de muur is van 
donna wilson, de lamp is van 
ontwerpduo. de stoffen op 
tafel namen Merel en ruben 
mee uit denemarken.

1 & 2 de keuken is van kvik en 
boven het aanrechtblad zitten 
antieke witjes die Merel en 
ruben vonden bij jan van 
ijken (oudebouwmaterialen.
nl). de kraan is ook van kvik. 
de broodplank met de huisjes 
is van tas-ka, het bordje van 
donna wilson en de emaillen 
theepot op het aanrecht van 
de emaillekeizer. de theedoek 
hebben Merel en ruben 
meegenomen uit denemarken.  
op de plank boven het 
aanrecht staat servies en een 
vaasje van lenneke wispelwey.  
het mosterdgele stoeltje 
kochten ze bij een sale van ijm 
Coulour en de tafel is van de 
weldaad op de noordermarkt. 
3 Merel verzamelt oud servies; 
dit is een mooi oud bordje uit 
een tweedehandswinkel. ze 
vindt het leuk om nieuw en 
oud servies met elkaar te 
combineren.
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Door deze ingreep ontstaat ruimte om een extra 
kamer te creëren. Alle trappen worden voorzien 
van leuningen en in een nis op de tweede 
verdieping worden een bureau en boekenplanken 
op maat gemaakt. Een slimme oplossing waardoor 
er geen extra tafel en kast hoeven te worden 
geplaatst. ‘Alle inbouwkasten zijn voorzien van 
een kliksysteem, zodat deurgrepen niet nodig 
waren. Het ziet er net even strakker uit. In de 
inbouwkast in de keuken zitten een meterkast, 
kapstok, wasmachine, droger en keukenspullen 
verstopt. Het is een klein huis, dus je moet zorgen 
dat je al je spullen en rommeltjes goed kunt 
opbergen. Doordat we zoveel opbergruimte 
hebben, blijft het huis overzichtelijk en netjes.’

Nieuwe keuken
‘De begane grond werd door de vorige bewoners 
nauwelijks gebruikt, maar wij hebben er onze 
keuken laten plaatsen. Als je nu met bood-
schappen het huis binnenkomt, hoef je ze niet 
twee trappen op te sjouwen. Mijn zus kwam met 
de tip om de keuken over de hele lengte te 
plaatsen, waardoor de ruimte groter lijkt. Ruben 
en ik vielen voor een strakke, witte keuken van 
Kvik. De frontjes zijn horizontaal gestroomlijnd, 
waardoor je niet ziet dat er een vaatwasser in het 
keukenblok zit. Ook dat benadrukt de lengte van 
de ruimte. Onze wensen voor de keuken waren 
niet zo ingewikkeld: een ruime ijskast, een 
vaatwasser, een groot fornuis, genoeg werkblad > 

‘ Ik houd van felle kleuren, maar  
hier ben ik er voorzichtig mee,  
het is al snel too much’

de eettafel lloyd op de 
eerste verdieping 
kochten Merel en ruben 
bij edwin pelser in den 
haag. de houten stoel 
komt van Marktplaats,  
de oranje en gele stoel 
zijn van ijm Colour en 
de stoel achteraan is van 
hay. de lampen zijn van 
studio snowpuppe. de 
vaas van papierpulp is 
van serax en de blauwe 
theepot van email is van 
de emaillekeizer. aan de 
muur hangt een doek 
van Mara skujeniece. 

1 de bank is van ikea, de plaid van scholten 
en Baijings. het schilderij heeft Merel 
zelfgemaakt. de kussens kocht ze lang 
geleden bij de webshop van haar zus: 
visjebijdethee.com. 2 de eettafel lloyd  
op de eerste verdieping kochten Merel en 
ruben bij edwin pelser in den haag. de 
houten stoel komt van Marktplaats, de 
oranje en gele stoel zijn van ijm Colour en 
de stoel links is van hay. de lamp is van 
studio snowpuppe. aan de muur hangt een 
doek van Mara skujeniece. rechts staat een 
pastoe-kastje dat ze ook op Marktplaats 
hebben gevonden, daarop staat een pot die 
gemaakt is van papier-maché. 3 de pastoe- 
kast hebben Merel en ruben op Markt-
plaats gevonden, daarop een schilderij dat 
ze meenamen van een sale bij ijm Colour. 
de vaas kochten ze bij &klevering.

1 

2

3



36 | 101 | juni 2014 juni 2014 | 101 | 37

en opbergruimte. Op een plank boven het 
aanrechtblad staan glazen, bekers en kommetjes, 
waardoor we in de lades veel ruimte overhouden 
voor pannen en voorraad. Boven het aanrechtblad 
zitten antieke witjes van Jan van IJken. We hebben 
verschillende partijen tegels gecombineerd 
waardoor er verschil in grootte en kleur is, maar 
dat geeft juist een speels effect. De oude tegels 
vormen een mooi contrast met de strakke keuken. 
We eten een verdieping hoger en scheppen de 
borden meestal in de keuken op. Het is een vrij 
lage verdieping, waardoor we wel gezellig door 
kunnen kletsen met de gasten die boven aan tafel 
zitten. In de keuken hebben we een klein tafeltje 
neergezet, zodat hier tijdens het koken ook 
iemand kan zitten.’ 

Oud met nieuw
Veel nieuwe meubels hadden Merel en Ruben niet 
nodig. ‘In de keuken paste verder niets en in de 
eetkamer alleen een tafel en een paar stoelen. De 
stoelen hadden we al, maar er moest wel een 
nieuwe eettafel komen. Dat werd een strakke tafel 
van staal, omdat we dat mooi vinden contrasteren 
met de rest van het huis. Er is hier veel hout en ik 
vind het leuk om dat te doorbreken met een strak 
meubel. Ik heb lang nagedacht over de kleur van 
de vloer. Op alle verdiepingen lag een mooie 
eikenhouten vloer, maar ik wilde het geheel toch 
wat spannender maken. We hebben een vrij 
popperig huis en door de vloer te verven in een 
grijstint (ral-nummer 7032) is de uitstraling wat > 

in de woonkamer is in een 
nis een werkplek op maat 
gemaakt. de stoeltjes zijn 
gevonden op Markt-
plaats, de kussens kocht 
Merel in de webshop van 
haar zus. op het bureau 
ligt een mand van piet 
hein eek voor Fairtrade 
original. het bruine 
vaasje is gevonden in een 
tweedehandswinkel.

1 op de eerste verdieping is 
ook nog een zithoekje voor 
het raam gemaakt. de 
matraskussens zijn van 
Coco-Mat, de plaid van zila 
lila en de andere kussens 
vond Merel in de webshop 
van haar zus: visjebijdethee.
com. de rendierkop is van 
Frozen Fountain. het slingertje 
was een cadeautje van de 
eigenares van MondaysMilk 
(mondaysmilk.nl). 2 Merel 
en ruben lopen heel wat 
trappen op en af, maar ze zijn 
er helemaal aan gewend en 
vinden het geen probleem. 
3 de stoffen kocht Merel bij 
een inloopsale van Maria  
de haan, een bekende 
amsterdamse en voormalig 
eigenares van een bloemiste-
rij die twee keer per jaar haar 
huis openstelt voor het 
verkopen van spullen. de stof 
bovenop de stapel is van 
MondaysMilk, net als de 
babysprei onderop.

‘ Alle vijf etages in ons huis zijn 
3 meter breed en 5 meter diep’
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strakker geworden. De muren hebben we wit 
gelaten om het huis ruimtelijk te houden. Ik houd 
van felle kleuren, maar hier ben ik er voorzichtig 
mee. Het is al snel too much. Dat is ook de reden 
dat we niet veel kleine accessoires hebben. Het 
past hier gewoonweg niet. Ik vind het geweldig 
om servies te sparen, maar we hebben geen plaats 
meer in de kasten. In dit huis is het zaak om af en 
toe goed op te ruimen en spullen weg te gooien. 
Natuurlijk kan ik het niet laten om af en toe bij 
mooie interieurwinkels te kijken, zoals de Frozen 
Fountain en Sukha. Op Marktplaats kijk ik elke 
week wel even; een deel van ons interieur komt 
daar vandaan. Onze mooiste aankoop is een 
Pastoe-kast van Cees Braakman; hij staat in de 
woonkamer en achter de deurtjes hebben we de 
televisie weggewerkt.’

Ruimte genoeg 
Het huis mag dan ‘maar’ 70 vierkante meter zijn, 
het voelt voor Merel en Ruben veel ruimer. ‘Ruben 
zit soms met vrienden in de keuken en ik zit dan 
boven zonder dat we last van elkaar hebben. 
Daarom bevalt het ons zo goed om in een huis te 
wonen met veel verdiepingen. Toen we hier net 
woonden, kwamen we er in de keuken wel eens 
achter dat onze telefoon nog naast het bed lag. Dan 
baal je wel even, maar inmiddels zijn we er 
helemaal aan gewend. Je moet gewoon goed 
nadenken over waar je alles opbergt.’ ;

Inmiddels is het gezin uitgebreid met dochter 
Lola.

‘ Dit is een vrij popperig huis, 
door de vloer te verven wordt 
de uitstraling strakker’

Merel en ruben slapen in de 
nok van het huis. aan de oude 
balken hangen vlaggetjes van 
sukha. de kussenhoezen kocht 
Merel op de noordermarkt, de 
gebreide sprei is van zila lila 
en de andere plaid namen ze 
mee uit denemarken. het 
nachtkastje vonden ze bij het 
grofvuil op straat en de lamp 
kochten ze bij Friday next. 

1 een jasje van Cos en een 
jurkje van les petites. 2 in de 
op maat gemaakte inbouw-
kasten kunnen veel spullen 
worden opgeborgen. de kruk 
van ijm Colour staat voor de 
werkplek die op maat is 
gemaakt. de houten vloer is 
geschilderd in ral-nummer 
7032. 3 op het stoeltje van hay 
liggen plaids van sissy-Boy en 
scholten en Baijings. de knuffel 
is van ijm Colour.
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