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Idee en styling Emmy van Dantzig Foto’s Jansje Klazinga

&Opbergen  
 uitstallen 

met oog voor detaIl

Met de jetlag nog in mijn lijf denk ik terug aan het huis 
van mijn dierbare neef in Californië. Geen krant op de bank, geen          

tijdschrift op tafel en geen bloem in de vaas. Wat er al aan 
klein spul te zien was, stond in een glazen vitrinekast. Een 

toonzaal, dat is de beste typering. Nou is ordenen en opruimen   
mijn lust en mijn leven, maar het moet niet ten koste 

gaan van de sfeer. En dat hoeft ook niet. 
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b I n n e n  &  b u I t e n
Emmy van Dantzig werkt als styliste voor woonbladen. Ook geeft ze inte-

rieuradvies aan particulieren. Ze woont op een woonark in Amsterdam. 

www.emmyvandantzig.nl

>>>

Idee en styling Emmy van Dantzig Foto’s Jansje Klazinga

Opbergen  
 uitstallen 

Met de jetlag nog in mijn lijf denk ik terug aan het huis 
van mijn dierbare neef in Californië. Geen krant op de bank, geen          

tijdschrift op tafel en geen bloem in de vaas. Wat er al aan 
klein spul te zien was, stond in een glazen vitrinekast. Een 

toonzaal, dat is de beste typering. Nou is ordenen en opruimen   
mijn lust en mijn leven, maar het moet niet ten koste 

gaan van de sfeer. En dat hoeft ook niet. 

Ben jij iemand die spullen op de trap laat slingeren? Of ze daar 
bewust neerlegt om ze later naar de plek van bestemming te brengen? 

Dan is deze trapvormige constructie heel handig. En mooi.
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PrODucTinfO & crEDiTs
•	 	Boekenrek: ontwerp Gunnar Daan, uitvoering Thomas van 

Cruijsen (info@cruijsen.nl). Het rek kun je (laten) maken van 

underlayment, multiplex of mdf. Spijlen kun je maken van stalen 

buizen maar ook van hout. En je kiest natuurlijk de maat die het 

best bij jouw boekenvoorraad en interieur past.

•	 Boekenrek keuken: www.sooo.nl. 

•	 	Het	idee	om	boekensteunen	te	integreren	in	de	wand	komt	van	ar-

chitect Bastiaan Jongerius. Simpele boekensteunen vind je bij een 

bouwmarkt. Heb je een specifieke maat nodig, ga dan naar een smid. 

•	 	Losse gekleurde hoekplanken en gesloten kast: ontwerp en 

uitvoering interieurbouwer Thomas van Cruijsen.

•	 Witte trap: interieurbouwer Stefan Peters.

&Opbergen  
 uitstallen 

met oog voor detaIl

b I n n e n  &  b u I t e n

BOEKEnshOw
Met de komst van internet en de e-reader is de tra-

ditionele overvolle boekenkast niet meer nodig. 

Steeds meer mensen houden een grote opruiming en 

bewaren de juweeltjes. En die willen ze dan wel op 

een leuke manier uitstallen. Niet dat saaie met de 

rug naar je toe. Inspiratie deed ik op bij architect 

Gunnar Daan die zijn boeken met de cover naar 

voren in een soort uitvergroot ansichtkaartenrek had 

gezet. Dat ziet er leuk uit, dacht ik. Maar voor mij 

moest het rek wel groter zijn, omdat ik mijn boe-

kenvoorraad toch ook weer niet in een keer wilde 

reduceren van tweeduizend naar twintig. In mijn 

variant, waarbij de spijlen op zo’n 20 centimeter van de ach-

terwand zitten, passen zo’n kleine vijfhonderd boeken. Je 

loopt wel kans dat de covers wat verkleuren. Zet van tijd tot 

tijd een ander boek in het zicht en er staat weer een fris ge-

heel. Het duurt echt wel even voordat je hele voorraad is 

verkleurd. Ben je nog niet toe aan een revolutionaire ingreep 

in je boekenvoorraad, maar wil je wel een verfrissende nieuwe 

look? Erg leuk en functioneel zijn de stalen boekensteunen 

(geïntegreerd in de wand) waarbij een boek als plank dient. 

De boeken vervolgens op kleur rangschikken is misschien 

niet logisch, maar het geeft wel een verrassend effect. 

Achter deze 
‘blinde’ hoek-

planken zit een 
degelijk op-

hangsysteem. 
Als je zo’n 

plank met twee 
losse schroeven 
aan de muur 

zou bevestigen, 
kunnen er  

geen boeken op 
liggen.
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rOTZOOi uIt 
Het ZICHt 
Nog even terugkomend op het 

huis van mijn neef. Vazen, beeld-

jes, glaswerk, lijstjes en prullaria 

uitstallen in een glazen kast, daar 

ben ik niet zo van. Het wordt al 

snel een rommelig geheel en erg 

afstandelijk. Zet die echt mooie 

vaas op tafel met een grote bos 

bloemen erin. Kaarsenstandaards, 

fotolijstjes, medailles, noem maar 

op belanden wat mij betreft in 

een afgesloten kast. En als we dan 

toch bezig zijn: zet de televisie er 

ook in. Wat draagt zo’n enorm 

plat scherm op de muur nou bij 

aan gezelligheid in de woonka-

mer? Geniet van hét praktische 

voordeel van de breedbeeldtelevi-

sie: hij kan zo in een kast. Ik kan 

me nog goed herinneren dat mijn 

ouders zo’n diepe dikke tv in een 

Pastoe-kast probeerden te prop-

pen. De deurtjes stonden altijd 

een stukje open, heel armoedig. 

Daar heb je dus geen last van met 

zo’n plat scherm. Handige tip: 

kies voor een harmonicasysteem, 

anders krijg je van die enorme 

openstaande deuren. Mijn tv-kast 

is gemaakt van onbehandeld Fins 

underlayment. De tekening in 

het hout loopt door over de deur-

tjes. In de kast heb ik ook de ge-

luidsapparatuur en alle cd’s en 

dvd’s gezet. Opgeruimd staat 

netjes!

TiP
Wil je voorkomen dat underlayment 

 vergeelt, behandel het dan met white-

wash (verf of olie).  
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