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KILL YOUR DARLINGS
Kies voor één, hooguit twee mooie objecten van hoge kwaliteit 
met een unieke uitstraling die als focuspunt in je interieur 
gaan dienen. Juist door het weglaten van allerlei accessoires 
versterk je de charme van eyecatchers als die ene knalroze bank 
of die mooie tafel. Tijd dus voor een sanering van overtollige 
spullen. Mijn advies: als iets niet in je interieur past, moet het 
eruit. Zelfs dat erfstuk van je oude tante. Ook zonder acces-
soires kun je je ruimte charisme geven. Onverwachte kleuren, 
een oude vintagestoel met rijke bloemenstoffering, een in het 
oog springende lamp, een bijzonder kunstwerk, kleurrijke 
gordijnen, een grote plant, noem maar op. Het is zeker niet zo 
dat alles precies bij elkaar moet passen; zorg wel dat meubels 
in kleur of vorm op elkaar aansluiten. 
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Een woonboot met weinig spullen en veel leegte geeft een 
enorm gevoel van ruimte. En persoonlijk krijg ik er rust van in 
mijn hoofd. Maar hoe zorg je voor sfeer in een minimalistisch 
interieur? Want je wilt ook weer niet in een showroom wonen. 
Het moet wel gezellig blijven. 

B INNEN&
BU I TEN
Emmy van Dantzig werkt 

als styliste voor woon-

blaen. Ook geeft ze 

interieuradvies aan parti-

culieren. Ze woont op een 

woonark in Amsterdam. 

www.emmyvandantzig.nl
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>>>

ZWEMMENDE 
MEUBELS
Bijna iedereen kent deze beleving: een strak 
gestuukte of fris geverfde kamer met een 
mooie vloer waar nog niets in staat. Je zou 
het zo willen laten. En dan werpt zich direct 
de eerste vraag op: waar moet je op letten bij 
het vullen van zo’n lekker lege ruimte? Zet 
je er een paar losse meubels in, dan lijken die 
al snel te gaan ‘zwemmen’ in de leegte. Meu-
bels moeten omkaderd worden. Een zithoek 
maak je gesloten door het gebruik van een 
kleed. Dat zorgt ook direct voor sfeer. Op die 
manier kun je ook een eethoek kaderen. 
Let ook op het formaat van de meubels in 
relatie tot de grootte van de ruimte. Te kleine 
meubels vallen weg in een grote kamer. Het 
kunstwerk dat je net hebt aangeschaft, valt 
bijvoorbeeld zo klein uit dat het geen enkele 
betekenis heeft in je interieur. En wat in de 
winkel een goed formaat dressoir leek, lijkt 
misschien zo groot als een olifant in de 
ruimte die je inricht. 
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>>>

DICHTE KASTEN 
Waar laat je in zo’n leeg interieur je da-
gelijkse troep? Knutselwerkjes van de 
kinderen. Post, kranten, folders die op 
je deurmat vallen. Dossiers van je werk. 
Prulletjes en spulletjes. Als het alle-
maal blijft rondslingeren, wordt het in 
no time een troep van jewelste. Dichte 
decoratieve kasten zijn dé oplossing 
voor dit euvel. Ze geven sfeer aan de 
ruimte en de ongezellige rommel blijft 
achter gesloten deuren. Ik ken gezinnen 
waar kinderen een eigen laatje hebben 
waar ze hun spullen van de dag in kwijt 
kunnen. Niet vergeten om de laatjes af 
en toe uit te mesten. Anders puilt alles 
er binnen de kortste keren uit en weg is 
je strakke inrichting. 
Ik houd ook van dichte kasten in de 
keuken. De grote lampen en ronde 
ramen zijn de blikvangers. En je ziet: 
één opvallende accessoire doet meer dan 
tien prulletjes. 
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VOORDELEN VAN EEN 
MINIMALISTISCH INTERIEUR
- makkelijk schoon te houden
- rust in je hoofd
- minder spullen nodig, dus goedkoper (en wat je koopt mag wat duurder zijn)
- minder ruzie over smaak: slechts voor een paar items hoef je een compromis te zoeken
- accessoires hoeven alleen te passen bij je eyecatchers 

TIP
Moeite met weggooien 
en opruimen? Lees het 
boek Opgeruimd van 
Marie Kondo.
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