
In het huis van Anne Marie en Matthijs 

staat de deur altijd open voor vrienden  

en familie. Iedereen voelt zich prettig in 

hun stoere interieur met veel zwart en wit. 

De Brabantse nachten duren hier lang.  
FOTOGRAFIE PEGGY JANSSEN | TEKST FLOOR ROELVINK

Als Anne Marie iets in haar hoofd heeft, moet het à la minute gebeuren. 
Of zoals ze zelf zegt: ‘Wat in mijn hoofd zit, zit niet in mijn kont!’ Kort na de 
verhuizing besluit ze in een spontane bui te kijken wat er onder het stucwerk 
in de woonkamer zit. ‘Er kwam een bakstenen muur tevoorschijn. Ik 
ben met een pook van de open haard gaan rammen, tot ik een vorm 
had die naar mijn zin was. In mijn enthousiasme was ik vergeten om de 
meubels af te dekken, dus het stof lag centimeters hoog op de televisie.  
Gelukkig vindt Matthijs bijna alles mooi wat ik doe!’ Als Anne Marie en 
Matthijs dit jaren 30 huis in 2014 na lang zoeken vinden, is Anne Marie 
zes maanden zwanger van Daks. Het huis heeft bijna alles wat ze zoeken. 
‘En suite deuren, glas in lood, oude vloeren, steunbalken in het plafond, 
een originele tochtdeur in de hal en een oude, ronde voordeur. Ik kon mijn 
hele wensenlijstje afvinken en was dolgelukkig. Als kind wist ik al dat ik 
een oud huis wilde en nu was het gelukt.’ 

De bewoners
WIE Anne Marie (32, docent, ruim 14.000 volgers op Instagram (@thehome.

and.thekid), Matthijs (29, artdirector), zoon Daks (2) en kat Tattoe WAT jaren 30 

huis van 130 m² WAAR Tilburg, sinds september 2014 WOONSMAAK ‘We 

houden van een gezellig en leefbaar huis met stoere en industriële elementen. 

Groen, grijs, zwart en wit zijn onze kleuren, gecombineerd met een beetje 

hout’ BIJZONDER Drup… drup… die muur in de kinderkamer! 

Klembord van Karwei, tekst en ontwerp 
zelf gemaakt. Kandelaar Hema. ‘Zwart  
is echt ons ding. Ik ben niet zo van kleur 
en hou absoluut niet van bloemen. 
Plantengroen vind ik wel mooi, zoals 
weelderige hangplanten of cactussen.’ 

Poster Sissy-Boy, lamp van kringloop 
Het Goed zelf zwart gespoten.  
Legergroen kussen gemaakt door 
Yvonne Castro Deneer (facebook.com/ 
yvon kussens/). De aardappelkist is 
zwart geverfd, oude gereedschaps-
kist gevonden op de boerderij van  
Anne Maries zusje. Potje van Tien, 
vaas van Loods 5.

Ik heb altijd
zwarte verf
in huis

Lamp gemonteerd op een 
steigerhouten plank. De hanger in 
de hoek heeft Anne Marie zelf 
gemaakt van een boomstamschijf 
van Action. Shutters overgenomen 
van de vorige bewoners. Plaid  
www.livewithlove.nl, bijzettafel Jysk, 
vitrine met cactus erin Men at Work, 
legerkist Douwe’s Dump. Bank van 
wehkamp.nl uit hun lijn whkmp’s 
own. ‘Ik ben fan van hun eigen  
label. Ik heb ’m al wel twintig keer 
kunnen verkopen via Instagram.’
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Anne Marie kan al haar ideeën in haar eigen woning 
kwijt. Haar geheime ‘wapens’? ‘Ik heb altijd een paar 
spuitbussen met zwarte verf en schoolbordverf in 
huis. Een lockerkast en de houten balk boven de 
houtkachel heb ik zwart geverfd en een tweedehands 
fietsje van Daks is zwart gespoten.’ De tafel met  
stalen poten is een eigen ontwerp, uitgevoerd door 
een vriend. ‘Ik wilde graag een betonnen tafel  
en vond het een uitdaging om dat voor minder 
geld te realiseren. Het blad lijkt van beton, maar 
het is mdf met een laag verf. Het is bewerkt met 
houtlijm, zand en een gasbrander, zodat het blad een 
verweerd uiterlijk heeft. Lekker stoer! Als onze vrienden 
rond de tafel zitten, zijn we helemaal happy.’ 

WOONIDEE  Mooi contrast met een strakke vloer 

of keuken: een verweerde deur met 

verfresten en deuken. Je maakt een 

(nieuwe) deur zo doorleefd door het 

hout flink op te schuren. 

Wandtegels grijs geverfd met 
muurverf, de plavuizen lagen  
al in het huis. De houten plank  
is gekregen, poffertjespan 
kringloop, theedoek Studio Job. 
‘Het fietsje van de kringloop was 
groen en heb ik zwart gespoten. 
Zoals heel veel accessoires hier!’ 

De tafel met betonlook is gemaakt door een 
vriend met een eigen bedrijf (meubel-idee.nl). 
Kuipstoeltjes Jysk, houten stoelen kringloop, 
draadstoel www.vintagelab15.com. De schaal 
van Trendhopper is zwart gespoten. Servies 
Design Letters. Haard Dovre. Geweien online 
gevonden. Plantenstandaard Men at Work. De 
houten balk heeft Anne Marie zwart gemaakt. 
Door stucwerk te verwijderen kwamen de 
bakstenen tevoorschijn. ‘Een spontane actie, 
die goed heeft uitgepakt!’ 
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Een keukenprinses 
ben ik niet, laat mij de 
keuken maar stylen

‘De eettafel is een van de fijnste plekken in huis. Hij kan niet 
op heel veel verschillende manieren staan, maar soms zet 
ik ’m los in de kamer of zoals nu tegen de muur. Als het iets 
koeler wordt, gaat de houtkachel aan.’ Anne Marie en Matthijs 
hebben de keuken van de vorige bewoners laten zitten. ‘De 
keuken is iets te landelijk voor ons, maar past wel bij het 
karakter van het huis. Een zwarte keuken is mijn droom, 
maar we willen het huis ooit weer verkopen. Dat lukt 
beter met een neutraal model. De keuken hebben we eigen 
gemaakt door ’m te schilderen en accessoires toe te voegen. 
De appelgroene tegels kregen een grijs kleurtje. Ik heb de 
tegels eerst behandeld met primer en daarna ben ik er met 
muurverf overheen gegaan. Een echte keukenprinses ben ik 
niet, laat mij de keuken maar stylen. Maar Matthijs kan nog 
maar net een ei bakken, dus ik ben helaas altijd de pineut.’

1 Locker gekocht van een 
dartvereniging en zwart geverfd 
met schoolbordverf. ‘Voor een 
mooie matte look.’ De metalen bak 
komt uit een vintage winkel in de 
Kloosterstraat in Antwerpen. Stoel 
www.stoermetaal.nl. De houten 
vloer is geschuurd, Anne Marie 
heeft ’m wit geschilderd. 
2  Plank links HK Living, plank 
ernaast Xenos, wit bakje Ikea, 
ophangsysteem Ikea.  
3  Houtkachel Dovre, Delfts  
blauwe tegels wit geschilderd. 
Plantenstandaard Intratuin.  
Het vachtje van een Schots 
langhaarschaap is lang geleden 
online gekocht. ‘Ik zou nog wel 
twintig kamers extra willen om  
in te richten!’ 

Zeepbol www.olijverie.nl, zwart servies Ikea. 
Betonlook klokje Kwantum, Anne Marie heeft  
de wijzerplaten zwart gespoten. Zilveren 
theepot Het Goed, schaaltje Design Letters.  
De weckpotten zijn bij elkaar verzameld. Kruk 
Xenos. ‘Als ik aan het koken ben, krijgt Daks ook 
een taakje en staat hij naast mij op het krukje. 
Hij kletst net zo veel als zijn moeder!’  

WOONIDEE  Ben je niet blij met tegels in je 

interieur? Wegbreken is niet  

per se nodig. Behandel ze net 

als Anne Marie met primer en 

schilder ze daarna met een 

muurverf. Zo gepiept! 
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De zolder, opgedeeld in een slaapkamer en een kamer met 
vide, is verrassend ruim en hoog. ‘Het lijkt nog elke dag of ik 
wakker word in een hotelkamer. Vanuit bed kijk je vier meter 
omhoog naar de nok. Toen we hier kwamen wonen, leek het 
meer op een skihut, door al het donkere hout. Ik ben met mijn 
zwangere buik op een steiger geklommen om een deel van  
het hout wit te schilderen. Beneden maak ik het liefst alles 
zwart, maar in de slaapkamer ga ik voor wit. Aangevuld 
met grijs, zwart en legergroen. De slaapkamer is rustig, 
fris en veel ruimtelijker door het wit. Ik ben graag op zolder 
om met meubels te schuiven en mooie hoekjes te maken, 
maar ik lees er ook weleens een boekje met Daks. Van een 
steigerhouten plank hebben we een schommel gemaakt, 
die aan de houten balken is bevestigd. Ik word steeds vaker 
door vrienden en kennissen gevraagd om mee te kijken naar 
hun interieur. Laatst heb ik een volledige woning ingericht in 
dezelfde stijl als ons huis, maar ik zou bij wijze van spreken ook 
het huis van Frans Bauer kunnen doen. Net zo leuk!’

1  Posters in lijsten The Little 
Jones (the-little-jones.
myshopify.com), veertjes in 
lijst gevonden op straat. 
Vierkant gemaakt met  
zwart tape. Het Mariabeeld  
is zwart gespoten, gewei op 
standaard Kwantum. 
Rubberen mand Loods 5, 
kastje kringloop. De fauteuil 
van Eames is een replica, die 
online is gevonden, kussen 
Leen Bakker, plaid Pier31. 
2  Op de slaapzolder hangt 
een schommel die zelf is 
gemaakt van een houten 
plank. Vachtje Ikea. 
3  Gebreid kussen gemaakt 
door de oma van Matthijs, 
andere kussen Leen Bakker. 
Het doek heeft Anne Marie 
zelf gemaakt.

Salontafel Pronto Wonen. Kandelaar Kwantum, 
plantenhanger Intratuin. Het daybed van Ikea 
hebben Anne Marie en Matthijs gekregen. Poef en 
kussen Leen Bakker. Kussens van Ikea, Pronto wonen 
en Leen Bakker. Trap overgenomen van de vorige 
bewoners, zo kom je op de entresol. Draadmand 
Blokker, kruk Leen Bakker. Metalen kist De Fabrikeur, 
koffer gekregen, zwarte vaasjes Xenos. 
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‘Ik vind het belangrijk dat een huis eigen is en dat 
je ziet wie er wonen. En er moet geleefd kunnen 
worden. Met een klein kind gaat er weleens iets  
kapot, dus dat is een van de redenen waarom we 
niet veel dure dingen hebben. Met zijn loopfiets 
rijdt Daks rondjes door de kamer en hij is gek 
op voetballen. Dat mag niet meer binnen, want 
hij heeft al drie cactussen en twee vazen kapot 
geschoten. De warmte van een jaren 30 huis 
hebben we gecombineerd met stoere en industriële 
elementen. Een oude lockerkast, legerkist en  
aardappelkisten mix ik met spullen van de kring-
loop. De houten speelblokken van Daks heb ik daar 
bijvoorbeeld gevonden. Ik heb ze in de wasmachine 
gegooid en daarna deels zwart en wit geschilderd 
met een kleine kwast. Nu zijn ze weer als nieuw.’

Legerdeken en aardappelkist 
Marktplaats, bedlinnen en lampje 
Ikea. Hand Urban Outfitters. 
Boomstam gevonden in de schuur. WOONIDEE  Een kwast, schoolbordverf en water; meer heb  

je niet nodig voor zo’n gave muur. Verdun de 

verf, druk je kwast voorzichtig tegen de muur en 

kleur de druppels in met een penseel. Tip van 

Anne Marie: gebruik niet te veel water! 

Stoeltjes kringloop, auto 
Karwei. Jas met naam www. 
onceuponapink  cloud.com,  
pet www.winkelvanpauline.nl. 
Pallet gevonden op de 
boerderij van Anne Maries zusje. 
Ballonnen van www.huusje.nl. 
Ledikant overgenomen van 
Anne Maries zusje. Looplamp 
Karwei, zwart-witte honey-
combs Hema. 
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Houten schommelpaard kringloop, kop aan de 
muur Ikea. De tipi is zelf gemaakt van een zwart 
hoeslaken en stokken van de bouwmarkt. Groot 
kussen zelfgemaakt. Kussen met Batman, houten 
kralenslinger en ballonnen www.huusje.nl. Houten 
naambord www.river-daze.com. ‘We zijn in dit huis 
allemaal gek van schoenen.’ 

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

‘De kamer van Daks is de leukste kamer in huis. Zijn babykamer 
was veel zachter en lieflijker, maar nu hij wat ouder wordt mag 
het wat stoerder. De muur is een echte eyecatcher. Ik wilde het 
effect creëren alsof de verf van het plafond naar beneden druipt. 
Ik weet niet of dat helemaal is gelukt, maar ik ben erg blij met 
het resultaat. Ik heb de verf verdund met water en druppels 
gemaakt. Met een klein penseel heb ik de druppels ingekleurd. 
Op Instagram heb ik al wel vijftig keer de vraag gekregen hoe 
ik dit heb gedaan. Daks speelt het liefst in de tipi, die ik zelf 
heb gemaakt. Ik wilde per se een zwarte, maar die verkopen ze 
nergens. Ik heb ’m gemaakt van een zwart hoeslaken en stokken 
van de bouwmarkt. De veren zijn gemaakt van dik foam, zodat 
ze overeind blijven staan. Nu kan ik nog helemaal los gaan in 
zijn slaapkamer en vindt hij alles leuk, maar ik vrees de dag 
dat hij een Ajax dekbedovertrek wil. Eens kijken of hij zijn 
moeder kan overtuigen!’ 

1  ‘Daks speelt al geregeld op  
z’n kamer. Als ik boven bezig ben, 
vermaakt hij zich in zijn tipi.’ 
Muurstickers www.enlasnubes.nl. 
Posters www.minilearners.com, 
&-teken Kwantum, ballonnen 
www.huusje.nl. Robot www.wood- 
kidz.nl, plank met betonlook 
gemaakt door www.meubel-idee.nl. 
De oude vuilnisbak hebben ze  
al lang. 
2  Sterlamp en rubberen lamp 
Karwei. Kleed nukkodesign.com, 
beddengoed Witlof, plaid  
www.river20four.com. Stoeltjes 
kringloop. Jas met naam  
www.onceuponapinkcloud.com, 
pallet gevonden op de boerderij 
van Anne Maries zusje. Ballon 
www.huusje.nl. Ledikant over-  
genomen van Anne Maries zusje.
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