
Tot leven geklust
Op de dag dat Debbie en Tom  
de sleutel van hun Groningse 

benedenwoning kregen, stond de 
badkuip al op de stoep. Daarna heeft 

ie nog vier maanden pontificaal in  
de voorkamer gestaan, want het huis 

moest compleet op de schop.
styling JESKE WEEL | fotografie CAROLINE COEHORST | tekst MARISKA KEUS 

Muurverf verkeerswit Ral 9016. Bank 
Söderhamn en kast Ivar, zelf omgebouwd tot 
webbingkast, van Ikea. Matte lakverf kast Drop 
Cloth Dead Flat van Farrow & Ball. Bankhoes 
Norsemaison. Groene plaid, gouden kandelaar 
en spiegel Sissy-Boy. Vloerkleed Karwei. 
Salontafel van een veiling. Struisvogellamp 
Homestock. Vintage plafondlamp De Handels- 
fabriek. Platenspelermeubel, beeld cobra en 
pot met hangplant String of hearts vintage. 
Vintage beeld tijger Verkoopfabriek Assen. 
Schilderij en telefoon gekregen. Pot en cactus 
Tuinland. Kandelaar Weggeefhoek Groningen. 
Klok garage sale. Vintage zwarte beeld en mini- 
vaas aan muur Cortendorf. Gordijn Kwantum.

>> Supermatte muurverf 
Inchyra Blue Estate Emulsion 

van Farrow & Ball. Kast en 
stoel vintage. Soortgelijke 

kast via @trashuresnl. 
Kunstwerk Gurilla (g.fo). 

Beeld cheeta Verkoopfabriek 
Assen. Plant Strelitzia. 

Speakers Marshall. Vazen 
kringloop. Dier in kast 

gekregen. Esdoornhouten 
vloer opgeschuurd en gelakt. 
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onze werkweek. Dan zaten we weer eens laat 
in bed op YouTube te kijken: hoe metsel je een 
muur? Om er de volgende dag een te bouwen. 
Ik zie ons nog rijden met die Ytong-blokken. 
En zwoegen op de houten vloer en het frezen 
van de muren. Alleen voor de tegels en het 
leiding- en stucwerk hebben we vakmensen 
ingeschakeld.’  
Hier en daar liep wel wat in de soep. ‘De oude 
paneeldeuren waren kromgetrokken. Na de 
tip ‘die moet je weken met water om ze recht 
te trekken’, hebben we ze een paar dagen  
nat gesproeid. Bleek dat we ze veel langer 
hadden moeten weken. Ze pasten wel tussen 
de zitkamer en woonkeuken, maar we hebben 
ze nooit dicht. Veel te krom. En toch, ze geven 
wél karakter. Ook bij de muurverf, die ik 
uitkoos op kleurstalen, ging het mis. Dit is ’m, 
dacht ik bij een koningsblauwe tint voor de 
woonkamer. Liters verf heb ik ervan besteld. 
Maar op de muur was het een kauwgombal-
kleur. Mijn droomkleur kwam ik daarna tegen 
in een kledingwinkel. Omdat de verf zo mat is, 
oogt hij luxe, dat past mooi bij dit herenhuis. 
Alles is ermee geschilderd, van plint tot muur 
en deur. Ideaal, zo hoefden we niets af te  
plakken. Uiteindelijk was de voorkamer 
perfect, maar naar de tuinkant toe werd het 
steeds industriëler en strakker. Om de ruimtes 
op elkaar aan te laten sluiten hebben we 
afgelopen zomer de muren in de woonkeuken 
voorzien van kek behang. Daarnaast heeft de 
slaapkamer een make-over gekregen.’

H
et was de ultieme relatietest. 
Debbie en Tom waren nog geen 
half jaar samen toen ze gingen 
samenwonen in een beneden-
huis waar zo’n beetje álles aan 

verbouwd moest worden. En dan ook nog 
eens met een klein budget. Dat werd dus veel 
doe-het-zelven. Debbie: ‘Ik woonde in een 
appartement van dertig vierkante meter met 
een veel te hoge huur. Toen ik wilde kopen, 
gingen de prijzen van huizen die startklaar 
waren compleet over de kop. Het werd al  
snel duidelijk dat ik op zoek moest naar  
een kluswoning. Alleen… ik had geen enkele 
ervaring. Tom had al wel eerder verbouwd. 
Toen besloten we: we gaan er samen voor.’ 

Kromgetrokken deuren
Het benedenhuis was voorheen een studenten- 
woning met twee kamers en een kleine keuken 
en douche. Debbie: ‘Avonden lang hebben 
we zitten tekenen: als we hier nu een muur 
uithalen, kunnen we er daar een plaatsen, dan 
komt op die plek de slaapkamer en… o wacht, 
nu is de badkamer ineens verdwenen – dat 
kan toch niet de bedoeling zijn, er móet een 
ligbad in. De muur tussen de kamers hebben 
we deels uitgebroken, daar zijn paneeldeuren 
in gezet. Andere muren zijn geplaatst, deuren 
verplaatst. Als mensen over de vloer komen 
en zeggen dat het er zo mooi uitziet, ben ik zó 
trots: je moest eens weten, denk ik dan. Al die 
nachten die we hebben doorgehaald, naast 

> Kast Ivar van Ikea, zelf cirkels 
uitgefreesd en met pitriet 
omgebouwd tot webbingkast, 
geverfd met Drop Cloth van 
Farrow & Ball. Vaas gezicht  
H&M Home, voorste vaas en object 
gezicht HKliving. Lamp Rietveld 
Licht. Portretfoto van buurjongen 
gekregen. Beeld cobra vintage 
vondst. Plantenstandaard 
Sissy-Boy, plant Calathea. 
Vloerkleed Karwei, bankhoes 
Norsemaison. Verf deur Inchyra 
Blue van Farrow & Ball, muurverf 
verkeerswit Ral 9016.

De bewoners
WIE Debbie Elzinga (31, content 

creator), Tom Dijkstra (34, financieel 

manager) SOCIAL @trashuresnl

WAT benedenetage van een heren-

huis uit 1903, 90 m² WAAR Groningen, 

sinds 2018 WOONSMAAK ‘Modern met 

vintage, een beetje industrieel en  

veel planten en dieren’ BIJZONDER 

Sixties glamour + urban jungle = de 

ultieme wow-factor

"Voor een 
low budget 

webbingkast 
hebben we zelf een 
kast omgebouwd"
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Bank en grijze fauteuil Ikea, bankhoes 
Norsemaison. Groene plaid, waxinehouders 
en spiegel Sissy-Boy. Salontafel veiling. 
Plafondlamp De Handelsfabriek. Kleed 
Karwei. Platenspelermeubel, vaas op 
schouw, blauwe stoel en kast vintage. Tijger 
en cheeta Verkoopfabriek Assen. Telefoon 
gekregen. Pot cactus Tuinland. Kandelaar 
Weggeefhoek Groningen. Klok garage sale. 
Zwart beeld en minivaas Cortendorf. 
Vintage pot hangplant String of hearts. 
Muur- en lakverf Inchyra Blue van  Farrow & 
Ball. Kunstwerk muur Gurilla (g.fo). Grote 
plant Strelitzia, pot Hornbach. Speakers 
Marshall. Esdoornhouten vloer lag er al. 
Gordijnen Kwantum. Behang Toekan van 
BN Walls, ervoor vingerplant. Paneeldeuren 
Stichting Monument & Materiaal. 

WOONIDEE
Door planten pal voor een wand met 

botanisch behang te zetten, lijkt het 

dessin tot leven te komen: alsof het 

groen uit de muur groeit. 
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verkocht bleek, was ik zo boos op mezelf dat 
ik hem had laten gaan. Maar een maand later 
kwam ie alsnog in huis: de koper was mijn 
eigen Tom, hij gaf me het beeld voor mijn 
verjaardag! Niet veel later kwam er een tijger 
bij, daarna een slang voor een habbekrats. 
Inmiddels duiken overal dieren op.’

Plantenredder 
Naast een zwak voor dieren heeft Debbie  
een passie voor groen. ‘Maar die liefde is niet 
altijd wederzijds. Er sneuvelt weleens wat. 
Toch kan ik het niet laten planten van  
Marktplaats te redden of me te ontfermen 
over te groot geworden planten van mijn 
ouders. Liefst met een mooie nerftekening, 
bladvorm of structuur, stekelig of juist heel 
zacht. Het brengt letterlijk leven in huis. Die 
joekel van een Strelitzia voor het raam aan de 
straatkant heeft ook een praktische functie. 
Er werd net iets te veel naar binnen gegluurd. 
Daar waren we een beetje klaar mee. De enige 
plek waar we geen levend groen aandurfden, 
is in de badkamer. Die krijgt geen daglicht, 
dus daar staat een nep-Strelizia. Dat we daar 
nu een vrijstaand ligbad hebben – een ‘nu of 
nooit’-aanbieding van internet, die daardoor 
op de dag van de sleuteloverhandiging al op 
de stoep stond – is een droom die uitkwam. 
Het is zo lekker om na een drukke dag in  
bad bij te komen. Als ik daar dan met een 
maskertje lig, denk ik: we hebben het samen 
maar mooi voor elkaar gekregen.’   

Dertien in een dozijn is het interieur bepaald 
niet te noemen. Alleen al dat panterprint-
behang boven het keukenblok. Debbie: ‘Op 
het moment dat het erop zat, dacht ik wel: 
oooh, als Tom het maar ziet zitten. Hij had 
eerder zijn bedenkingen. Maar gelukkig, hij 
was er blij mee. Het heeft ook wel iets stoers, 
als tegenhanger van de vrouwelijke vormen in 
huis. Het zorgt voor een heftiger wow.’

Hè, wat stom!
Debbie is groot fan van de sixties en seventies, 
Tom van circulair wonen. ‘Een deel van zijn 
interieur ging terug naar de lokale weggeef-
hoek, waar hij het ook vandaan had gehaald. 
Veel uit mijn mini-appartement stond hier 
heel sneu in die grote ruimte. Samen besloten 
we vooral vintage items te kopen. Dat liep  
alleen een beetje uit de hand, we vonden 
zo veel moois. Nu verkoop ik via Instagram 
vintage kasten en meer. Alles wat ik verkoop 
staat bij ons thuis. Het leuke is dat ons  
interieur daardoor steeds verandert. Maar 
de stijl blijft wel hetzelfde, met in de voor-
kamer altijd zo’n kast met glazen platen, om 
er een soort rariteitenkabinet van te maken.’ 
Wat Debbie nooit zal verkopen, zijn haar 
porseleinen dierenbeelden. Het eerste dier 
dat hun huis binnensloop, was een cheeta. ‘Ik 
wilde per se zo’n groot, imposant beeld, maar 
vintage kost zoiets nogal wat. Ook aan deze 
hing een flink prijskaartje. Daar moest ik een 
nachtje over slapen. Toen hij de volgende dag 

> Keuken Ikea, composiet blad met 
marmerlook 123werkbladen. Tegels 
Friese Witjes, soortgelijke bij 
Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek. 
Behang Cheetah van BN Walls. 
Wandlampen Foir. Wandkast  
vintage vondst, uienpot en glaswerk 
kringloop, bloempot hoofd  
H&M Home. Snijplank Ikea, object 
vogel Sissy-Boy, theepot Bredemeijer. 
Tafel Giga Meubel, stoelen Dutchbone. 

"Oooh, als Tom 
het maar ziet 

zitten, dacht ik 
toen het behang 

er net op zat"
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^ Muurverf verkeerswit Ral 9016. Stokkenkast, secretaire, voetenbank, lijsten met prints, vazen en object 
flamingo’s vintage vondsten, soortgelijke kasten @trashuresnl. Bureau erfstuk van Toms oma. Tafel 
Giga Meubel, stoel Dutchbone. Macramé plantenhanger, pot met plant en kweekbak Tuinland. Vazen 
kringloop. Bloempotten kringloop, minituin erin zelfgemaakt. Vintage driepootlamp StrangeAvenue. 

< Keuken Ikea. Tegels Friese Witjes, soortgelijke bij Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek. Behang 
Cheetah van BN Walls. Wandlampen Foir. Wandkast vintage vondst, uienpot en glaswerk kringloop.  
Verf deur Inchyra Blue van Farrow & Ball, muurverf verkeerswit Ral 9016. Snijplank Ikea, object vogel 
Sissy-Boy, theepot Bredemeijer. Tafel Giga Meubel, stoelen Dutchbone, hanglampen en bloempot 
Kwantum. De esdoornhouten vloer die er al lag is opgeschuurd en gelakt. 

WOONIDEE
Geen budget voor stalen tuin-  

of tussendeuren? Verf net als 

Debbie het hout zwart. Ook 

dat geeft een stoer, industrieel 

effect. 
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< Muurverf Preference Red Estate Emulsion 
van Farrow & Ball. Bed Ikea. Achterwand 
zelfgemaakt van bamboe plantensteunen. 
Schilderij kringloop. Kussen en plaid 
Sissy-Boy. Bijzettafel Kwantum, herkomst 
vaas onbekend, planten gedroogde 
berenklauw.

<< Muur- en lakverf Inchyra Blue van Farrow 
& Ball. Buffetkast en accessoires erin vintage 
vondsten. Beeld tijger Verkoopfabriek Assen. 
Driepootlamp StrangeAvenue. Plantenpotten 
kringloop, planten Alocasia, hertshoorn en 
vetplant en Stippenbegonia. Achter het 
originele bedsteeraam in de muur is de hal.

"In bed zochten 
we ‘s avonds 
op YouTube: 

hoe metsel je 
een muur?"

^ Zwart beeld en minivaas aan muur vintage 
Cortendorf. Vintage pot met hangplant 
String of Hearts. Klok met dieren garage 
verkoop. Spiegel Sissy-Boy.

^ Grote plant Strelitzia, pot Hornbach. Beeld 
cheeta Verkoopfabriek Assen. Bankhoes 
Norsemaison, groene plaid Sissy-Boy. 
Fauteuil vintage vondst. De esdoornhouten 
vloer lag er al. Gordijnen Kwantum. Vintage 
plafondlamp De Handelsfabriek. Pot met 
hangplant Lepismium bolivianum Tuinland. 
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^ Muurverf Sulking Room Pink Modern Emulsion van Farrow & Ball. Bad van 
een winkel die niet meer bestaat. Herkomst tegels onbekend. Nepplant 
Strelitzia Tuinland. Badplank Lidl. Badgoed Hema. Lijst met portret Kate Moss 
Desenio.

> Muurverf Preference Red Estate Emulsion en lak Mouse’s Back Dead Flat van 
Farrow & Ball. Bed Ikea, bedwand zelfgemaakt van bamboe plantensteunen. 
Kussen en plaid Sissy-Boy. Mand Praxis, met rubberplant. Vloer restpartij van 
winkel die niet meer bestaat. Vloerkleed garage sale. Bijzettafel Kwantum, tak 
berenklauw, herkomst pot onbekend. Debbie spoot de lamp die er al hing goud. 

WOONIDEE
Schilder een deel van het  

plafond mee in de kleur van 

de achterwand. Wie in bed 

ligt, krijgt zo het het gevoel van 

een nis; lekker geborgen. 
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