
Van Bali tot Thailand en van Frankrijk tot 

Marokko, het huis van Babette is ingericht  

met souvenirs uit de hele wereld. Buiten varen 

de rondvaartboten door de Amsterdamse 

grachten, binnen waan je je daar ver vandaan.
STYLING STEFANIE ZEGWAARD | FOTOGRAFIE JAMES STOKES | TEKST FLOOR ROELVINK

De tafel is op maat gemaakt door Kooijmans Interieurs 
en heeft Babette wit laten spuiten. Babette: ‘Hij heeft 
dezelfde vorm als het kookeiland, dat vind ik leuk.’ De 
stoelen zijn van Raw Materials. Waxinelichthouders op 
tafel van Nunc. De trap naar het dakterras zat al in het 
huis. Koelkast van Smeg. Daarop een broodtrommel van 
Wesco. De klok was een cadeau. Het kookeiland is op 
maat gemaakt door Kooijmans Interieurs. Barkrukken 
Lapalma kocht Babette ooit bij Wonen 2000, dat niet 
meer bestaat. Het kookeiland en de muur zijn bekleed 
met handgemaakte zelliges uit Marokko. Lampen van 
Artemide. Raambekleding van Jan des Bouvrie voor 
Gamma. De schaal op het kookeiland was een cadeau van 
de oma van Skye. De houten plank is van Duikelman in 
Amsterdam. De foto is van Carli Hermès. 

In de gang hangt werk 
van illustrator Attie, 
dat Babette ooit bij 
de Bijenkorf kocht. De 
kiezelsteenmatjes in 
de badkamer zijn van 
Meester Smeets. Het 
betonciré heeft de 
aannemer (sirabouw.nl) 
aangebracht. 

Vakantie-
gevoel in 
hartje stad

vtwonen
072016

BINNENKIJKEN

051050 vtwonen
072016



Toen Babette zo’n vier jaar geleden een huis zocht, twee jaar voordat 
vriend Jaco erbij kwam, had ze drie wensen: het moest een open haard,  
een dakterras en een sfeervol balkenplafond hebben. Dit huis heeft het 
allemaal. Babette: ‘Oké, een open haard is er niet, maar ik ben ook dol-
gelukkig met de houtkachel.’ De dubbele bovenwoning is ingericht met 
souvenirs uit de hele wereld. ‘Ik heb een verzameling schalen uit Frankrijk, 
Bali, Marrakesh, Afrika en Thailand. Ze staan naast pollepels die ik meenam 
op reizen door Azië en vond op Franse markten. Onlangs heb ik nog een  
gigantische zeeppomp van het merk Harper+Lee uit New York mee gesleept. 
Heel onhandig, want hij paste maar net in mijn koffer, maar ik kon hem 
niet laten staan. Nu heeft hij een prominente plek in de keuken en word ik 
er nog elke dag blij van.’ 

Verliefd op handgemaakte tegels
Met hulp van een aannemer heeft Babette het hele huis verbouwd. ‘Dit is al 
het derde huis dat ik samen met hem heb gedaan. Ik wil het altijd net even 
anders en dat vindt hij wel leuk. Een witte houten vloer stond hoog op mijn 
lijstje, maar ik kon niet goed vinden wat ik zocht. Het werd een gloednieuwe 
en prijzige eikenhouten plankenvloer, die ik wit heb laten schilderen. Familie, 
vrienden en ook de aannemer verklaarden mij voor gek, maar ik ben blij 
dat ik het heb gedaan. De vloer is ontzettend strak en al onze spullen komen 
er mooi op uit. Voor de keuken had ik heel andere plannen: hier moesten 
handgemaakte zelliges, Marokkaanse tegels van Household Hardware 
komen. Ik zag ze bij mijn buurvrouw, de eigenaar van Household Hardware, 
en was op slag verliefd. Ook de bar is ermee betegeld. De keuken is op 
maat gemaakt en heeft een betonnen aanrechtblad. Ik weet uit ervaring 
dat je snel vlekken op beton krijgt, maar ik vind het zo’n stoer materiaal 
dat ik er iedere keer toch weer voor zwicht. De bar is een van onze favoriete 
plekken in huis. We ontbijten hier iedere dag, ook ’s avonds eten we aan de 
bar en tijdens feestjes hangt iedereen met een glas wijn of een biertje in 
de keuken.’

Een witte basis
Babette en haar familie hebben een huis in Frankrijk en daar struint ze 
’s zomers alle brocantemarkten af. ‘Grote meubels zoals kasten laten we 
in ons vakantiehuis staan en kleinere dingen gaan mee naar Nederland. 
Ik heb een zwak voor mooie aardewerken schalen in dezelfde kleur als de 
Marokkaanse tegels. Het is een verzameling die steeds groter wordt, alle 
keukenplanken staan inmiddels vol. Ik hou ook erg van design, maar dat 
mix ik graag met brocante en souvenirs. Ik wil geen te strak en gelikt  

interieur. Op onze slaapkamer hangt lamp Midsummer van Tord Boontje, 
die ik op Marktplaats heb gevonden. Hij werd in een doos opgestuurd en 
de bloemetjes waren helemaal gekreukt. Een vriendin heeft ze één voor 
één gestreken. In een hoek van de kamer staat een oude hooivork van een 
boer in Frankrijk. Oud met nieuw, van dat soort combinaties word ik blij. 
Naast een gedeeltelijk rode vaas van Hella Jongerius en een zachtroze 
beeldje van Lammers en Lammers heb ik bijna geen kleur in huis. Ik wil 
thuiskomen in een rustige basis, ons werk is al hectisch genoeg. Het huis 
heeft het ook niet nodig, want het is al sfeervol van zichzelf. Woonwinkelen 
doe ik bij Friday Next, The Frozen Fountain, Van Dijk & Ko en Vivian Hann. 
Als ik grote aankopen wil doen, zoek ik vooral op Marktplaats. Mijn Piet 
Hein Eek salontafel komt daar vandaan, net als de vaas van Hella Jongerius 
en een kussen en kandelaar van Marcel Wanders.’ 

Terras met uitzicht
Mede door haar werk heeft Babette veel van de wereld gezien. De Nederlandse 
Antillen hebben een speciaal plekje in haar hart. ‘Ik ben dol op de Cariben. 
Op Bonaire heb ik het huis van Piet Boon gezien en dat vind ik helemaal 
te gek. Het staat vol elementen uit de natuur en binnen en buiten lopen in 
elkaar over. Je vindt er stoere materialen zoals hout en beton. Ik heb zelf 
ook veel spullen van Curaçao meegenomen, zoals schilderijen, schelpen, 
kaarsen en struisvogeleieren. Ook al hou ik nog zo van de Cariben, tegen 
een zomer in Amsterdam kan weinig op. Het is een wereldstad, maar voelt 
voor mij aan als een dorp. Ik heb er het grootste gedeelte van mijn leven 
gewoond en wil er nooit meer weg. In de zomer is er zoveel te doen in de 
stad en de terrassen in de straat lonken als we uit ons werk komen. Vanuit 
de keuken lopen we zo de trap op naar ons eigen dakterras, vanwaar je 
over de hele stad kijkt. Ik zit er vaak met vriendinnen te borrelen of we eten 
er met vrienden. Het is een heerlijke plek waar niemand je ziet en je een 
gevoel van vrijheid ervaart. Voor mij wordt het niet veel beter dan dit!’

woonkamer

slaap-
kamer

slaap-
kamer

slaap-
kamer

bad-
kamer

ha
l

keuken De zwarte wandkast van plaatstaal heeft Babette jaren 
geleden gekocht. Babette: ‘Ik ben dol op mooie reis-, 
woon- en fotoboeken.’ Vaas van Hella Jongerius. De 
keuken is op maat gemaakt door Kooijmans Interieurs. 
‘De pollepels heb ik meegenomen uit Thailand, Bali en 
Maleisië en Frankrijk. Het kunstwerk van metaal op de 
plank komt van een hippiemarkt op Ibiza.’ Het vaasje 
met de bloemen op tafel is van &Klevering, draadmand 
van Friday Next en hoge vaas van Cadeaudepot. 

De bewoners
WIE Babette Wieringa (48, journalist), Jaco Bijlsma (53, werkzaam in de 

media), Babette’s zoon Skye (13) en katten Dino en Dushi

WAT dubbele bovenwoning van 132 m² uit eind 19de eeuw

WAAR Amsterdam 

WOONSTIJL ‘Een mix van brocante, design en souvenirs. Het moet hier 

gezellig zijn, strak en vooral niet truttig. Er staat veel van bekende 

ontwerpers, maar het moet niet zo’n gelikt designhuis worden’ 

BIJZONDER Het ruimtelijke, frisse gevoel door het vele wit en de mix van 

authentieke details van het huis zelf met de moderne designobjecten
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Ik wil thuiskomen in 
een rustige basis

Bank van Jan des Bouvrie voor Gelderland. Kussen rechts 
van Marcel Wanders, kussen met kruis uit Bali, kussen 
met knoop van De Kussenfabriek, kussen met vierkantjes 
van Bloomingville. Plaid en wit kussen van By Mölle. De 
fauteuils van Minotti heeft Babette van vrienden gekregen. 
Het krukje is gekocht tijdens een wijnproeverij in Bergen. 
Bureaustoel van Vitra. De salontafel van Piet Hein Eek 
kocht Babette op Marktplaats. Kandelaar van Marcel 
Wanders. Naast de salontafel liggen kussens van ByMölle, 
Nunc en Pols Potten (van boven naar onderen). Onder de 
houtkachel liggen Marokkaanse tegels van Household 
Hardware. Ook de leren manden zijn van Household  
Hardware. In de hoek: schilderij uit Curaçao, beeld uit Cuba, 
kaars van Friday Next, witte kandelaar van Vivian Hann  
en Marcel Wanders. Tafel van Pols Potten en lamp van  
Artemide. Kruikvaas van Sissy-Boy Homeland. De kandelaar 
was een cadeau. Lampen van Moooi. Mand van H&M.
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Lamp Midsummer van Tord Boontje.  
De zwarte wandkast van plaatstaal komt 
uit een winkel die niet meer bestaat. Het 
beeldje is gemaakt van afvalmateriaal  
en gekocht op een markt in Brazilië. 
Spiegeltje gevonden op een brocante 
markt in Frankrijk. Fatimahandje gemaakt 
door een voormalige buurvrouw. Doosje 
van ivoor van Babette’s overleden oma. 
Lamp van Artemide. Lampjes boven het 
bed van de Bijenkorf. Sprei van H&M 
en beddengoed van Marcel Wanders. 
Langwerpig kussen van By Mölle.

1. Op de planken, die bekleed zijn met Marokkaanse tegels van Household Hardware, staat Babette’s verzameling aardewerk. Het plateau op het aanrecht komt van een Franse 
brocante, het schaaltje van een markt uit Afrika, daarop een zilveren mok van Day by Malene Birger. Kookwekker van Alessi. 2. De tas is van Sukha. De hooivork nam Babette mee 
bij een boer in Frankrijk. Daarnaast hangen twee fluo kettinkjes, een uit Suriname en een uit Bali. De stoel is van Rohé Noordwolde. Kussen van H&M. Schoenen zijn collector’s 
items van Adidas. 3. De zilveren schaal komt uit Marrakech. Kat Dino zit op een stoeltje van Loods 5. 4. Bak van Neef Louis met daarin souvenirs uit Curaçao. 

Het moet niet zo’n gelikt 
designhuis worden
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De muren in de badkamer zijn 
behandeld met betonciré. ‘In mijn 
vorige huis had ik ook betonciré op de 
muren en daar was ik nog lang niet op 
uitgekeken.’ De blauwe muur rechts, 
tegen de muur van de buren aan, is 
behandeld met epoxyhars. De wastafel 
is gemaakt door de aannemer en met 
betonciré bekleed. De kiezelsteen 
matjes zijn van Meester Smeets. En ook 
hier Marokkaanse tegels van Household 
Hardware. ‘De kiezelstenen, het beton 
en de handgemaakte tegels vind ik 
prachtig samen.’ Bamboe ladder van 
Marktplaats. Raambekleding van Jan 
des Bouvrie voor Gamma. Zeepketting 
en hamamdoeken van Ottomania. 
Verzorgingsproducten van Dille & 
Kamille. 

Het logeerbed is zelfgemaakt door Jaco. De sprei was een cadeau. De stof 
van het kussen komt uit Peking. De Marokkaanse lampjes vond Babette 
bij Nunc. Het houten blad komt van Marktplaats; Jaco heeft er een 
tafelblad van gemaakt met poten van de Praxis. Het Franse architecten-
stoeltje kocht Babette op veilingsite Catawiki. Het krukje kreeg ze van 
buurvrouw Ank, de eigenares van Household Hardware. Op tafel een 
zijden opschrijfboekje uit Japan. Rolgordijn van Jan des Bouvrie voor Gamma.  

De kiezelstenen, het beton  
en de handgemaakte tegels 
vind ik prachtig samen

Woonidee  Heb je weinig ruimte? Gebruik dan niet 

alleen het vloeroppervlak, maar ga de 

lucht in. Als je een beetje handig bent, kun 

je zelf een hoogslaper maken. Denk in 

ieder geval goed na over de hoogte. 

Onder het bed creëer je zo ruimte voor 

een bureau.  
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