
Het vintage-met-modern huis van 

Marlies, Raymon en Nolan
Voor Marlies en Raymon is de mix van strak en robuust, vintage en nieuw, 
gekocht en zelfgemaakt het ideale recept voor een warm familiehuis. 
STYLING MARLIES VAN DER LINDE | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST ESMEE PEPER  

Na een lange, vruchteloze huizenjacht dachten Marlies en Raymon dat 
ze nooit iets leuks zouden vinden. Totdat ze in Delft tegen een begin 
twintigste-eeuws huis in oude stijl aanliepen. Marlies: ‘De buurt was 
sfeervol, dat was meteen een pluspunt. Een dorps gevoel midden in de 
stad.’ Maar toch gaf de leuke omgeving niet de doorslag. Pas toen Marlies 
de eerste stap op het dakterras zette, sloeg de vonk echt over. ‘Daar was 
mijn eerste gedachte: wow, dit is het!’, vertelt ze stralend. En daarmee kon 
het verbouwingsavontuur beginnen. De bovenverdieping was al aardig 
opgeknapt, daar hoefde alleen het tapijt verwijderd te worden. Als leuke 
verrassing bleken er stoere witte planken onder te liggen. ‘Niks meer 
aan doen!’ De benedenverdieping was een ander verhaal. Daar stak het 
stel de handen serieus uit de mouwen en werd er heel wat geklust. 

Strak én robuust
Al van jongs af aan is interieur en wonen Marlies’ grote passie en dat 
zorgt ervoor dat haar huis blijft inspireren. Jarenlang werkte zij bij  
Van der Linde Interieur, een familiebedrijf dat al meer dan honderd jaar 
bestaat. Die liefde voor wonen is zichtbaar in elk aspect van het huis.  
Het huis, met z’n drie meter hoge plafonds, straalt warmte, rust en sfeer 
uit doordat Marlies veel verschillende materialen zoals hout, beton en 
textiel op een consequente manier in haar huis heeft toegepast. Wat 
vooral opvalt aan de woonstijl van Marlies en Raymon is dat het hun niet 
gaat om een compleet nieuwe inrichting, maar om de combinatie van 
oude en nieuwe spullen. De keuken is daar een goed voorbeeld van.  
‘De keuken oogt strak, maar door het robuuste en mannelijke karakter 
van de tafel kun je eigenlijk alle kanten op. Die eettafel, waar Raymon 
helemaal fan van is, is wel van een échte designer, maar stamt van voor 
de oorlog.’ Ook de afgebikte muur achter het aanrecht zorgt voor een 
stoere look in hun huis. ‘Die wand heeft ook de meeste tijd gekost, we 
hebben ’m helemaal zelf afgebikt. Wat een puin en stof komt er dan over 
je heen!’ Naast haar liefde voor mooi wonen heeft Marlies een passie voor 
kleding. En wat is er dan fijner om deze twee te combineren? In haar 
winkel Bij Marlies vind je zowel kleding als woonaccessoires. Marlies: 
‘Mode is daarbij wel de basis, maar het gebeurt vaak genoeg dat vrouwen 
naar de kassa komen met in de ene hand een nieuwe broek en in de 
andere hand een felgekleurde vaas.’

Lekker hangen in de hoek op de bank, dat doet Marlies 
graag. De bank is ontworpen door Scholten en Baijings.  
‘De Spoetnik hanglamp is Raymons favoriet, die heeft ie al 
sinds zijn eerste huis.’ Vloerkleed van Karwei. Gordijnen en 
schapenvacht van Ikea. Plant met grote pot van Seven Days 
(www.sevendaysstore.nl). Kussen met felroze letters en 
kussen met zwarte lijntjes van H&M. Overige kussens, plaid 
en poef van Bij Marlies. Schommelstoel via Marktplaats 
gekocht. Muurdecoratie achter de bank is zelfgemaakt.  
‘De rondjes die tegen de muur hangen zijn Thaise stoom- 
mandjes waar we de bodem uit hebben gehaald.’ Ook de 
tafel op wielen is zelfgemaakt. 

Wandkast op maat gemaakt door Weinberg Woodworks (www.
weinbergwoodworks.nl). Marlies: ‘We wilden iets hoogs omdat het 
plafond ongeveer drie meter is. Hij is van oud staal en oud hout 
gemaakt.’ Accessoires in de kast zijn een verzameling van nieuwe 
dingen, maar ook oude spullen die een betekenis hebben. ‘Ik struin ook 
vaak bij mijn moeder. Die kan namelijk niks weggooien, dus daar vind 
ik geregeld iets gaafs!’ Theepot van Broste en waterfles van Ikea.

STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST ESMEE PEPER 
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De bewoners
WIE Marlies van der Linde (32, eigenaar van winkel  

Bij Marlies, bijmarlies.nl), Raymon Geurts (42, directeur 

van een organisatie-ontwikkelingsbureau), Nolan (2) 

WAT Een woning van 160 m² uit 1915 in Delft 

WOONSMAAK ‘Een combinatie van vintage accessoires met 

een strak interieur’

BIJZONDER Het mixen van diverse materialen om karakter 

in huis te creëren

WOONIDEE  Van een gevlochten mand, 
een elektriciteitssnoer, een 
ftting en twee plankjes met 
een gat erin (voor in de 
‘bodem’) maak je heel snel 
een opvallende bamboe 
hanglamp.

Het dressoir is een vintage vondst. Kussens van Present Time. 
Pot en kaars van Bij Marlies. Tekstbord via Marktplaats. 
Berenklauwen langs de weg geplukt. Waterfles uit Frankrijk. 
Koffers van de rommelmarkt. 

Eetkamertafel van Tante Eef Design. ‘Daar hebben ze alles op gebied van  
retro en vintage meubels. Deze tafel is van een architect van voor de oorlog.’ 
Eetkamerstoelen ook van Tante Eef, Deens design opnieuw bekleed met kalfsleer. 
De hanglamp is zelfgemaakt. ‘Op één van onze reizen hebben we een hanenren 
gevonden. Het snoer met het bolletje komt uit onze favoriete winkel Merci in 
Parijs, daar doe ik ook veel inkopen voor mijn winkel.’ Wandkast op maat gemaakt 
bij Weinberg Woodworks. Betonnen vloer is gestort. Bijzettafel van Van Dijk & Ko. 
Vaas op tafel van Tica. Planten van Seven Days (www.sevendaysstore.nl). Kandelaar 
en groene vaas heeft Marlies al heel lang (herkomst onbekend). 
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1 Broodplank acaciahout met leren touwtje van HK Living, XXL 84x28x1,5 cm, € 29,95 (www.villajipp.nl). 2 Theepot Nordic van Broste Copenhagen, 25x13x18 cm (lxbxh), 1,4 liter € 34,95 
(www.stylingandco.com). 3 Gaskookplaat HG8411MBA met Fusion Volcano wokbrander, thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!, 55,2x79,4 cm (bxl) € 1389,- (Atag).  
4 Draadmand Linea van Present Time, 48x25x28 cm (lxbxh) € 25,95 (www.LiL.nl). 5 Aanrechtstalen Vortium Suede (bovenop) en Haiku (onder) bestaan voor meer dan 90% uit natuurlijk 
kwarts, waardoor het een buitengewoon hard en duurzaam materiaal is. Verkrijgbaar in verschillende maten en tinten, prijs op aanvraag (Silestone). 6 Kom Nordic van Broste Copenhagen, 
15x8 cm € 8,95 (www.stylingandco.com). 7 Fles Korken, 9x29 cm (Øxh) 1 liter € 1,19 (Ikea).

koken
‘De keuken is vooral een gezellige plek. Vaak 

organiseren we etentjes, ook omdat we daar 

de ruimte voor hebben. Muziekje op, de tafel 

leuk aankleden, dat doe ik, en koken dat kan 

Raymon gelukkig weer heel goed. Heerlijk!’

Op de muur schoolbordverf 
met zelfgeschreven teksten. 
Marlies: ‘De broodplanken vond 
ik in Parijs, op één van onze 
reizen naar Parijs voor mijn 
winkel.’ Opbergmand van Ikea. 

De keuken is compleet van Kvik. Hier zie je ook  
de muur die Marlies en Raymon zelf afgebikt 
hebben. Eetkamerstoelen van Tante Eef.  
De betonnen vloer is gestort. Overige woon  -
accessoires komen uit de winkel van Marlies,  
Bij Marlies. ‘Ook kijk ik vaak nieuwsgierig in  
mijn moeders huis, zij verzamelt allerlei  
oude vintage spullen.’ 

De muur hebben wij  
zelf afgebikt met beitels  
en staalborstels
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‘Het bureau is gemaakt van schragen van Ikea met 
daarop oude planken. Het oude kleine garenkastje 
op de grond komt uit de winkel van mijn oma.’ Het 

gewei is gekocht op een braderie. Vloerkleed van 
Leen Bakker. Bureaustoel via Marktplaats. Schapen- 

vacht van Ikea. Badkamer is zelfgemaakt met 
kranen en wasbak van Grohe. Op een wandkast van 

Ikea zijn zelfgemaakte deuren van underlayment 
gezet. De lamp op het bureau was een cadeau.  

Ik heb oude kaasplanken 
gebruikt als bureaublad

Bureauschragen van Ikea. ‘Erbovenop liggen 
oude kaasplanken, daar lieten ze vroegen de 

kazen op drogen.’ Bed en beddengoed van 
Essentials van Van der Linde interieur. 

Houten kast tegen de muur naast het bed zelf 
gemaakt van underlayment hout. ‘Ik houd 

ervan om dingen uit te stallen en dit is een 
perfecte manier!’ De lamp hebben Marlies en 

Raymond gekocht bij hun lievelingswinkel 
Merci in Parijs. Vaas naast bed van Tica. 

Opbergboxen op bureau van Bij Marlies. 
Fotolijsten achter het bed en de planten en 

lamp op het bureau zijn privébezit.

‘De spiegel had Raymon 
al voordat we gingen 
samenwonen.’ Mandjes 
van PT, Ikea, Uashmama.
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‘Nolans favoriet? De wigwam in zijn kamer, 

daar is ie dol op! Alle deuren open, hij aan 

het spelen, ik een beetje aan het rommelen 

en vervolgens samen een ijsje halen in het 

dorp. Dat is écht een perfecte dag.’ 

1 Dromenvanger van Madam Stoltz € 10,50 (www.deens.nl). 2 Opbergcombinatie PS 2014, 35/60x30x35/95 cm (bxdxh) € 60,- (Ikea). 3 Gebreide poef Freubel, 60x35 cm (Øxh)  
€ 89,95 (Woonexpress). 4 Rendiervacht van Bloomingville, 70x120 cm € 329,- (www.deinterieurcollectie.nl). 5 Papieren zak voor het opbergen van speelgoed, 55x80 cm (Øxh) € 17,47 
(Tellkiddo). 6 Tipi Arizona Sparks, hoogte 128 cm € 139,95 (Nobodinoz).

Tent Tippie via www.teleukhout.nl. 
Schapenvacht in de tent van  
Bij Marlies. Haken aan de muur  
van Pols Potten, houten kistjes  
van Xenos. 

Commode en kastjes van Van Dijk & Ko. 
Kleed en poef van Bij Marlies. ‘De letters 
van Nolan hebben we overal vandaan. 
Raymon was nog niet helemaal zeker 
van de naam, maar toch verzamelde ik 
elke keer een letter en toen hij het zag 
was hij ook helemaal overtuigd!’ 
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Marlies: ‘De loungebank is gemaakt van pallets en 
kussens die we op maat hebben laten maken.’ De 
plankjes aan de muur komen van Van Dijk & Ko. 
Rieten schommelstoel van Tante Eef Design. Plaid 
en overige accessoires van Bij Marlies.

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

Toen ik het dakterras zag, 
sloeg de vonk over

Stoel Louis van Teeffelen van 
Tante Eef Design. Kleed en poef 
van Bij Marlies. Kussen van 
Bloom. Gele trap via monodeco.nl. 
Ketting van Te Leuk Hout, zak 
Uashmama, doek met sterren 
Aden + Anais. Boom op muur 
zelfgemaakt van sloophout. 
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