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‘Wit geeft rust en ruimte 
en laat het appartement 
groter lijken’

Wit met  
gouden vondsten
Myla en Bernlef wonen in een appartement aan de rivier de Zaan. Ze genieten 
volop van het wonen aan het water. Net als hun zoon Siem die naar alle langs-
varende boten zwaait. De openslaande deuren van hun Franse balkon en het 
weidse uitzicht zorgen voor een permanent vakantiegevoel. 
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Wie Myla (28, freelance 
redacteur en stylist en 
mede-eigenaar van Lady 
Grey Catering), Bernlef 
(28, leerkracht in het 
speciaal onderwijs) en 
zoon Siem (2)
Waar Zaandam
Soort huis appartement 
aan de Zaan
Woonoppervlakte 82 m2 

badkamer

wc

82 m2  

lunch aan de 
keukentafel. 
zoon siem zit in 
een kinderstoel 
van Piet hein 
eek, gevonden 
op Marktplaats. 
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1 de keuken van ikea zat al in het huis toen 
Myla en bernlef het kochten. de metalen 
kruk is van kwantum. de witte broodtrommel 
is van de opa en oma van Myla geweest. de 
ronde snijplank is van combitex. de houten 
trap kochten ze tweedehands bij een 
verfwinkel. 2 siem met een theedoek van 
h&M. 3 het rijksmonument ligt aan de rivier 
de zaan.

1

3

2

Zeven jaar geleden kwamen Myla en Bernlef in dit 
rijksmonument aan de Zaan wonen. Het pand uit 1913 
was vroeger in gebruik als fabriek en is inmiddels 
omgetoverd tot een appartementencomplex. Bij de 
bezichtiging van het appartement werden ze allebei 
meteen naar het Franse balkon getrokken, waar je een 
weids uitzicht hebt over de rivier en de Verkade-
fabriek. Myla: ‘Het is een soort levend schilderij.  
We hebben geen tuin, maar zodra we de deuren 
openzetten, voelt het alsof we buiten zijn. Het geeft 
een heel vrij gevoel om zo ver weg te kunnen kijken. 
Siem vindt het ook geweldig om te zwaaien naar alle 
boten die voorbij komen.’

Wit, witter, witst
Toen Myla en Bernlef het huis kochten, zag het er heel 
anders uit. De muur in de woonkamer was 
donkerbruin en in de keuken zat een mozaïek van 
bruine en oranje tegels. Met familie en vrienden 
hebben ze hele huis wit geschilderd. Dat was een 
bewerkelijke klus, want de plafonds zijn bijna vier 
meter hoog. In de slaapkamer werden de muren 
gestuukt en geschilderd en legden Myla en Bernlef een 
houten vloer. ‘De badkamer, het toilet en de keuken 
waren vrij neutraal en omdat we niet veel budget 
hadden, besloten we dat voorlopig zo te laten.’ Beiden 
woonden op dat moment nog bij hun ouders en ze 
konden niet wachten om het huis in te richten met de 
meubels die ze inmiddels hadden verzameld. >

‘Ik heb een zwak voor oude, 
verweerde meubels’

het plafond in de woonkamer is 
bijna vier meter hoog. de witte 

lamp van loods 5 konden Myla en 
bernlef overnemen van de vorige 
bewoners. Myla: ‘daar was ik erg 

blij mee. de lamp is erg groot, maar 
valt niet op.’ de keuken is van ikea. 

een timmerman heeft de eettafel 
gemaakt. de stoelen zijn van van 

dijk en ko, de kinderstoel van Piet 
hein eek vond Myla op Markt-

plaats. het krukje met leren zitting 
vonden ze op koninginnedag.

•  In dit huis was de keuken 
vroeger betegeld met bruin en 
oranje mozaïek. De vloer was 
karamelkleurig. Het hele huis 
is met de witkwast lichter, en 
dus optisch groter, gemaakt. 

•  Bij de eettafel staat aan een 
kant een bank die je niet naar 
achter hoeft te schuiven. Dat 
scheelt weer ruimte!

Optisch groter
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3 het houten huis en het huisje van keramiek zijn cadeaus van collega’s. de kandelaar en de 
dieren van porselein zijn van &klevering, de houten speelgoedauto vonden Myla en bernlef op 
een rommelmarkt. het dressoir is van combitex. 4 het houten hobbelpaard vonden bernlef en 
Myla op een rommelmarkt. 5 in de woonkamer staat een dressoir van combitex. Myla zag het 
doek op elle inside design, het is gemaakt door studio iJm. de witte vaas is een cadeau van 
collega’s. het houten speelgoed en het huisje zijn van &klevering. de lamp kochten ze bij ikea.

1

4

‘Als we de balkondeuren open zetten, 
voelt het alsof we buiten zijn’

3

Rust en ruimte
Het interieur is grotendeels aan Myla toe te schrijven. 
Door haar werk als redacteur en stylist voor onder 
meer 101 Woonideeën komt ze veel mooie spullen 
tegen. ‘Ik heb een zwak voor oude, verweerde 
meubels en vind het juist leuk als je er een beetje naar 
moet zoeken.’ Haar favoriete woonwinkels zijn Neef 
Louis, Combitex en Van Dijk en Ko. Het zijn loodsen 
waar je kunt struinen en zomaar tegen iets bijzonders 
aan kunt lopen. Myla zoekt ook regelmatig op 
Marktplaats naar die ene gouden vondst, zoals de 
kinderstoel van Piet Hein Eek die ze na de geboorte 
van zoon Siem vond. Ook op onverwachte plekken 
zoals rommelmarkten en sample sales kan Myla altijd 
goed slagen. ‘De school van Bernlef ging een tijd 
geleden verhuizen en ik heb toen oude krukjes, 
landkaarten en een oude werkbank overgenomen. Ik 
liep als een gek door de school, zo enthousiast werd ik 
van alle mooie spullen. Op dat soort momenten baal ik 
dat we niet groter wonen; ik had alles wel mee willen 
nemen!’ Qua kleding houdt Myla erg van zwart, een 
leuk contrast met haar witte interieur. Wit geeft rust 
en ruimte en laat het appartement groter lijken. Het 
liefst schildert Myla de houten vloer in hun 
slaapkamer ook wit, maar Bernlef vindt de houten 
vloer mooi zoals hij is. Kleur komt alleen hun huis 
binnen in een bos bloemen, die Myla in een grote vaas 
zet. ‘Ik houd gewoon niet zo van kleur. Ik probeer het 
wel eens, maar mijn oog wordt er dan telkens naartoe 
getrokken.’ >

2

5

•  De muren zijn bewust 
vrij leeg gehouden, 
met alleen een doek 
van Studio IJm en een 
letterwoord van 
draadstaal. Omdat het 
schilderij op het 
dressoir staat en niet 
aan de muur hangt, 
lijkt de ruimte nog 
hoger en groter. 

•   Een leeg vloer- 
oppervlak werkt 
verruimend. Het 
dressoir staat op 
wielen, waardoor je 
de vloer door ziet 
lopen.

Verruimend leeg
1 de platenspeler is een 
cadeau dat bernlef heeft 
gekregen van Myla. de bank 
kochten ze bij goossens.  
de kruk is van van dijk en 
ko. de lamp vonden ze bij 
de kringloop, de tweede-
hands lockerkast is een 
internetvondst. 2 Myla aan 
het werk. de kandelaars zijn 
van &klevering, het 
letterwoord van draad is van 
accessorizeyourhome.nl. 
de witte stoelen zijn van  
van dijk en ko. 
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2

1

3

siem doet z’n klompen aan. in het lijstje 
hangt een kaart van Merlijne Marell. het 
doek is met de hand geprint door iris de 
Mouy en is van le Petit atelier de Paris 
(lepetitatelierdeparis.com). van 
aluminium draad van Pippoos maakte 
Myla het woord ‘ego’. de kast is van van 
dijk en ko, het schapenvachtje van ikea. 
de zinken emmer komt van de boerderij 
van bernlef’s oma.

Kies flesjes shampoo, 
douchegel en andere 

badkameraccessoires 
in dezelfde kleur en 

materialen. Zo word je 
niet omringd door 

allerlei flesjes in 
knalkleuren.  

Op rommelmarkten kan 
Myla altijd goed slagen

1 de tweedehands 
lockerkast vonden ze op 
internet. de ijzeren letter is 
van nijhof. de spuitflessen 
van van dijk en ko. de 
grote stolpvaas kocht Myla 
ooit voor € 1. de oude 
landkaarten nam Myla mee 
uit de oude school van 
bernlef. de draadmand 
onder de lockerkast is van 
loods 5. 2 in de badkamer 
zit naast een douche ook 
een bad. de glazen flessen 
en potjes zijn tweede-
hands. de kleine pop is van 
Myla geweest toen ze klein 
was. de witte hamam hand-
doek is van ottomania. de 
wasmand van draadstaal is 
van loods 5, het t-shirt van 
zara. het krukje komt uit 
een school waar bernlef 
werkte. 

•  Lockers zijn niet duur 
en passen bijna 
overal, omdat ze maar 
30 of 35 cm breed zijn 
en in verschillende 
hoogtes verkrijgbaar 
zijn. Je hebt ze ook als 
garderobekast. Als je 
kledingkast uit zijn 
voegen barst, kun je er 
gemakkelijk een smal 
kastje bijplaatsen en 
ben je niet veel geld 
kwijt. 

Makkelijke kast

in het zeep-
schaaltje ligt 
zeep en een 

ketting van 
options in 

amsterdam. 
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‘Van een vakkenkast van Ikea  
 maakten we een roomdivider  
 met opbergruimte’

3 de kast met de glazen deuren is van 
loods 5, de andere kast is van  
101shop.nl. het houten bankje komt uit 
de vtwonen-collectie en is wit geschil-
derd. een collega van Myla maakte het 
bordje met ‘atelier’ van draad en spijkers.

3

2

1

Afscheiding én opbergruimte
In haar werk als stylist en als mede-eigenaar 
van Lady Grey Catering kan Myla haar 
creativiteit kwijt. Toen ze twee jaar geleden 
zwanger was van Siem, kwamen Bernlef en zij 
al snel op het idee om hun grote slaapkamer 
op te splitsen in één grote en één kleinere 
kamer. ‘We wilden geen permanente wand 
neerzetten, want een volgende bewoner heeft 
misschien niets aan zo’n klein kamertje. Van 
een vakkenkast van Ikea maakten we een 
roomdivider. Op deze manier kregen we er 
veel opbergruimte bij én hadden we een 
afscheiding tussen onze kamers. Aan de ene 
kant timmerden we de kast helemaal dicht 
met rabatdelen en aan de andere maakte mijn 
vader een railsysteem met schuifdeuren van 
mdf. Alle kleertjes van Siem passen erin, maar 
ook boeken en speelgoed. Siem heeft nu echt 
een eigen plek met een bed, een schooltafeltje 
en leuke spulletjes.’ >

het houten hart komt uit de 
vtwonen-collectie, Myla 
heeft het wit geschilderd. 
de kaart is van het lloyd 
hotel in amsterdam. het 
inpakpapier gebruikte 
Myla zodat de tafel niet 
vies zou worden toen ze 
het houten hart schilderde. 
het kleine, witte hart was 
een cadeau. het 
beddengoed is van 
wehkamp, de wollen sprei 
is van ikea. het kussen is 
van karwei. het krukje 
komt van een school waar 
bernlef heeft gewerkt. het 
blik is van loods 5, de 
lamp van ikea. 

1 op de kast, die ook 
dient als afscheiding 
tussen het kamertje 
van siem en de grote 
slaapkamer, liggen 
twee koffers. Myla 
nam ze mee uit de 
oude school van 
bernlef. op de 
plankjes staan mooie 
spullen, waaronder 
papieren letters van 
Xenos en een 
kartonnetje met oude 
knopen van de 
rommelmarkt. 2 de 
gordijnen zijn van 
ikea. de sprei is een 
tafelkleed uit de 
vtwonen-collectie. 
Myla was bang dat 
het vies zou worden, 
dus ligt hij nu aan het 
voeteneind.  

•  Er staat geen tv in de 
woonkamer, maar wel in 
de kast op de slaapkamer. 
Als je geen tv kijkt, doe je 
de kastdeuren dicht en is 
het apparaat uit het zicht. 

•  Een kast wordt hier 
gebruikt als roomdivider. 
Je kunt ook kiezen voor 
een kast die je aan twee 
kanten kunt open 
schuiven. De ene kant 
gebruik je dan als 
kledingkast voor de 
ouders, de andere kant als 
kledingkast voor een van 
je kinderen.

Uit het zicht

Bij een hoog bed, kun je 
de ruimte eronder 
benutten als bergruimte. 
Zet er bijvoorbeeld 
afsluitbare opbergboxen 
neer waar je dekens en 
dergelijke in doet.



Ben je enthousiast over dit mooie 
appartement? Het staat te koop.  
Neem voor meer informatie contact  
op met Myla via ladygreycatering.nl. 

Te koop
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‘Doorleefde kastjes, natuurlijke  
 materialen, ruige stoffen…  
 het hoeft allemaal niet perfect’

 1 het mandarijnkistje heeft Myla geschilderd. Myla: ‘aan een clip van dille & 
kamille hang ik steeds een andere kaart. het slingertje maakte ik voor siems 
eerste verjaardag. in het kistje staan mini gouden boekjes en een autootje van 
dille en kamille.’ 2 het bureautje met stoel kochten Myla en bernlef bij 
mevrouwdeuil.nl. de poster, een cadeau, is van l’affiche Modern. 3 het bed 
van siem kochten ze tweedehands op Marktplaats. het beddengoed heeft Myla 
zelfgemaakt, de sprei is van hema. 4 het wandrek is van hema. de rugzak is van 
baker made with love. het tapijt is van ikea. de poster is van l’affiche Modern.  
5 een vakkenkast van ikea toverden Myla en bernlef om tot roomdivider. van de 
grote slaapkamer maakten ze één grotere en één kleinere slaapkamer. van mdf 
maakten ze twee schuifdeuren, de rest van de kast maakten ze dicht met 
rabatdelen. het vloerkleed is van ikea. de slinger is van engelpunt (engelpunt.
com). de sprei die over het bed hangt is van h&M home.

4

Geen kinderhuis
Nu Siem nog klein is, speelt hij vooral in de 
woonkamer. De meubels staan regelmatig achter 
elkaar als een treintje en van de kussens op de bank 
bouwt hij hutten. ‘Overdag kan Siem lekker spelen, 
maar als het opgeruimd is, ziet het er niet uit als een 
kinderhuis. Ik wil niet dat het hele interieur bepaald 
wordt door zijn speelgoed. Siem weet dat zijn 
spulletjes achter de bank in een hoekje staan en zijn 
lego zit in een ouderwetse broodtrommel. In een huis 
als dit ben je bijna dagelijks aan het opruimen. 
Gelukkig hebben we een berging en keukenkastjes 
waar we veel in kwijt kunnen. We dromen wel eens 
van iets meer ruimte, zodat we spullen ook eens een 
tijdje kunnen laten staan. Dat is het enige nadeel dat 
ik aan dit huis kan bedenken!’ •

1

2 3

Omdat de plafonds in dit huis bijna 
vier meter hoog zijn, kun je er ook een 
vide maken. Dan heb je er ineens een 
extra kamer bij. Leuk als slaapkamer 
voor zoon Siem als hij wat ouder is of 
voor de opslag van spullen. 

5


