
Van alle 
 tijden

Plafondornamenten, visgraatparket en 
paneeldeuren combineren Peggy en  
Jeroen moeiteloos met hedendaagse 
designklassiekers. ‘Ik houd van duurzaam: 
wat ik koop, wil ik ook houden.’

De lamp is van Nicolette Brunklaus 
(www.brunklaus.nl). De eettafel is van 
Arco, stoelen Mier van Arne Jacobsen 
en stoelen Plastic Side Chair DSW 
van Charles & Ray Eames voor Vitra. 
De vaasjes en kandelaars zijn een 
eigen ontwerp van www.onshus.nl.

Links een bank van Gelderland gekocht bij Van Duivenboden in Haarlem, erop liggen 
kussens van www.onshus.nl, de plaid is van de Bijenkorf. De lamp Non Random is van Moooi 
en het salontafeltje van Linteloo. Het vilten kleed is van Paola Lenti, de vloer van Hongaars 
eiken is in een brede visgraat gelegd. Het dienblad met de vaasjes is van www.onshus.nl.  
Op de schouw: de grote vaas kocht Peggy ooit ergens in Amsterdam. Het beeldje was van 
Peggy’s opa, het zilverwerk was een trouwcadeau. De zeefdruk is van Klaas Gubbels. Het 
beeld ‘2 zusjes’ daaronder kochten Peggy en Jeroen bij Galerie Beeldkracht in Groningen.

STYLING LIANNE DE BRUIJN (IT’S LOFT) | FOTOGRAFIE SONJA VELDA | 
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Peggy: ‘De uitbouw waar nu onze eettafel staat, was er al toen we hier 
zo’n vijf jaar geleden kwamen wonen. Daar hebben we nog wel geluk 
mee gehad, want ongeveer zeven jaar geleden is bepaald dat er aan de 
buitenkant geen veranderingen meer worden doorgevoerd. Dat komt 
omdat dit rijtje huizen onder Monumentenzorg valt. Daar merk je 
verder niet heel veel van, trouwens. We hebben zo’n plaatje naast  
de voordeur en als de buitenboel geschilderd wordt, gebeurt dat in 
overleg met de buren en met Monumentenzorg. En je krijgt een kleine 
tegemoetkoming in de kosten.’ Het huis oogt aan de straatkant  
als een villa zoals die wel meer gebouwd werden aan het eind van  
de negentiende eeuw. Het ontwerp is van de Haarlemse architect 
W.F. Doeglas, in zijn tijd een regionale bekendheid. Het bijzondere 
zit ’m in het feit dat het gebouw één grote villa lijkt, maar dat het 
gebouw is verdeeld in drie ruime herenhuizen.

Selectief kiezen
De originele plafond-ornamenten en de prachtige vloeren in de woon- 
kamer en de gang zijn de stille getuigen van de tijd dat dit huis werd 
gebouwd. Maar verder voelt het huis eigentijds aan en comfortabel 
bovendien. Dat wordt nog eens benadrukt door de manier waarop 
Peggy en Jeroen het huis hebben ingericht. ‘Ja, Jeroen en ik doen dat 
samen, het is niet alleen mijn ding.’ Het interieur oogt volwassen, 
maar zeker niet gedateerd. Je vóelt en ziet dat hier is nagedacht over 
het interieur. En dat is niet zo gek als je weet dat Peggy interieur-
stilist is. ‘Ik houd van duurzame dingen. Wat ik koop, wil ik ook 
houden. Die stoelen bij de eettafel heb ik bijvoorbeeld al een jaar of 
twintig. De lamp die erboven hangt, heb ik ook al een aantal jaar. Ik 
ben niet zo van het rigoureus wegdoen en alles compleet nieuw en 
anders. Voor mijn werk mag ik dan ontwerpen en met ruimte bezig 
zijn, in mijn eigen huis is het meer langzamerhand zo ontstaan. Al 
moet ik toegeven dat ik wel selectief ben. Ik vul wel aan met nieuwe 
dingen en dat vind ik ook leuk, zeker accessoires. Het is een van de 
redenen waarom ik samen met Yardena Grifhorst – mijn compagnon 
met wie ik samen styling & ontwerpstudio MYP. heb – drie jaar geleden 
Onshus ben begonnen. We ontwerpen en produceren producten voor 
in huis. Van lamp tot tafelkleed. En af en toe willen we dan iets dat 
nog niet bestaat. Dus dat is een van de redenen waarom we ook dingen 
zelf zijn gaan ontwerpen. De kaarsenstandaards ‘Upside Down’ die 

hier op tafel staan bijvoorbeeld, zijn op elf manieren te gebruiken. Ze 
zijn omkeerbaar en voor verschillende maten kaars geschikt. Hij is 
dus multifunctioneel en daar houden we van bij Onshus. Praktisch, 
maar ook mooi. Omdat we zelf ontwerpen, zijn Yardena en ik kritisch 
op de uitvoering van producten.’ Lachend: ‘We willen het nou eenmaal 
hebben zoals we het hebben willen.’ 

Aanrecht van beton
Yardena en Peggy nemen de tijd om een ontwerp zo goed mogelijk uit 
te denken. Vervolgens gaat er nog heel wat tijd overheen voordat het 
dan daadwerkelijk te koop is via een van de veertig verkooppunten 
in Nederland of hun eigen website. ‘Je bent zo anderhalf jaar verder.’ 
Peggy heeft voor haar eigen aankopen geen anderhalf jaar nodig, 
maar: ‘Soms zitten dingen al wel langer in mijn hoofd. Het schilderij 
dat in de keuken annex eetkamer hangt bijvoorbeeld: ik had al eerder 
een werk van George Heidweiller gezien dat ik misschien wel wilde 
kopen. Maar toen ik er echt uit was, was dat schilderij al weg. Op een 
gegeven moment kwam ik deze tegen en die vond ik ook mooi. Nog 
steeds trouwens.’ Behalve het kleurige schilderij valt ook het enorm 
lange aanrecht op met de brede lades eronder. ‘De keuken is speciaal 
voor dit huis gemaakt en zat er al in toen we hier gingen wonen, net 
als de vloer van Belgisch hardsteen. Het aanrecht is van beton en… 
daar zie je alles op. Het kan bijvoorbeeld niet tegen citroensap of 
andere zure vloeistoffen. Dat zie je direct. Maar het gekke is dat je 
er inmiddels zoveel op ziet dat ik het een stuk minder erg vind. Het 
heeft wel wat, het leeft. Verder is de keuken heel praktisch ontworpen, 
want hij is dan wel lang en driehoekig, doordat de kastenwand in de 
smalle punt is geplaatst, kun je overal makkelijk bij als je iets moet 
pakken.’ Peggy en Jeroen hebben ervoor gekozen om de wanden in 
hun huis veelal wit te houden. ‘Ik vind niet per se dat kleur onrust 
geeft, want je kunt met kleur ook harmonie en rust bereiken, maar 
voor mij werkt wit in dit huis op de meeste wanden het best. Ik houd 
ervan als de inrichting van een huis een harmonieus geheel is.’ 

De bewoners
WIE  Peggy Mes-Lambregts (51, mede-eigenaar MYP www.myp.nl en Onshus  

www.onshus.nl)), Jeroen Mes (54, adviseur), Florien (20) als ze niet op haar 

kamer in Amsterdam is, Willemijn (18) en de honden Tjibbe (15) en Sammie (14)

WAT 3-onder-1 kap herenhuis uit 1896

WAAR Bloemendaal, sinds 2010

WOONSMAAK ‘Duurzaam en een combinatie van historie en design’

BIJZONDER De harmonieuze sfeer in dit monumentale pand
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keuken Het gewei aan de muur is van triplex: Moose  
van Moustache (www.moustache.fr). De piano is 

een erfstuk. Daarop: Russische Babushka’s. 
Peggy: ‘Ooit in Noord-China gekocht, in Harbin.’ 

Verder een kartonnen theepot en stolp met  
een zelfgemaakt vaasje. De stoel Eames Plastic 

Side Chair DSW is van Vitra. Het koffiezet- 
apparaat is van Jura, het vaasje van  

Ikea en de grote klok van Bloomingville.
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WOONIDEE  Maak een tuintafel van 
een oud onderstel en 
een oude plank of deur.

Op het aanrecht van beton 
zie je alles, op den duur ga  
je dat waarderen: het leeft!

De keuken is op maat gemaakt en zat er al 
in toen Peggy en haar familie hier kwamen 
wonen. Het aanrechtblad is van beton. Het 
schilderij is van George Heidweiller. Op 
het aanrecht van links naar rechts: Plank 
en servies .19 beide van www.onshus.nl,  
de oude kaasplank heeft Peggy al lang.  
De huisjes zijn van www.onshus.nl.

Het Perzisch tapijt en de 
plantenbak links zijn erfstukken, 

de meubels zijn van Teak & Garden 
(met uitzondering van de tafel. De 
plantenbak rechts is zelf gemaakt. 

Het onderstel van de tafel komt 
van www.steedehuys.nl, het kleed 

dat er op ligt is van Zara Home  
en de vazen van Loods 5. De 

kandelaars op het kleine tafeltje 
zijn van oude klossen, te koop bij 

Het Kabinet.
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1 De trap is nog helemaal in originele staat. Peggy: ‘En daar ben ik blij mee!’ 2 Staande lamp en kralenkettingen van www.onshus.nl, stoel van www.steedehuys.nl. Daarop ligt 
een schapenvacht van Loods 5, het kussen is van Bloomingville. 3 Slaapkamer van Peggy en Jeroen. Vaas van Ikea. Op de schouw verschillende schilderijtjes, allemaal uit de 
familie. De ladder is van Broste Copenhagen, daar hangen een hamamdoek aan van Ottomania in Haarlem en een katoenen sjaal. De lamp die via de spiegel te zien is kocht 
Peggy in een tweedehandswinkel. 4 Slaapkamer van Jeroen en Peggy, vanuit een andere hoek. Stoel en kast van www.steedehuys.nl. Op de vloer ligt blank eiken.

Lampen: Loods 5 (onderstel) 
en Leen Bakker (kapjes). Die 
staan op tafeltjes van Leen 
Bakker. Schilderij Beken of 

Cows (www.beken.co.uk).  
Het beddengoed is van de 
Bijenkorf, de kussens van 
Dutch Decor, de sprei van 

Zara Home. Het kleed op de 
grond is van Loods 5.

WOONIDEE  Maak je eigen ontwerp van 
een lamp door een ander 
kapje op de voet te zetten.
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Stoel en footstool van 
www.steedehuys.nl, kussen 
van Dutch Decor, het dienblad 
is al lang in Peggy’s bezit.  
Aan de muur een authentiek 
Chinees schilderij op 
rijstpapier, op reis gekocht. 
Vaas van Ikea. Op de schouw 
verschillende schilderijen, 
allemaal uit de familie.

Voor mij 
werken witte 
muren in dit 
huis het best

Werkkamer van Peggy.  
Kast en tafel kochten ze bij  

www.steedehuys.nl. Stoelen  
van Charles & Ray Eames 

(Eames Plastic Side Chair DSW) 
en vlinderstoelen van Arne 

Jacobsen voor Fritz Hansen. De 
rol stof en de stalen zijn van 

Acker. De wereldbol is een 
cadeau, het schilderij maakte 

dochter Florien. De lampen zijn 
tweedehands gekocht.
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1 Krijthart van www.onshus.nl. Het schilderij op de grond was van Peggy’s opa en ook het antieke kastje komt uit de familie. Daarop: zwarte kandelaar Vlam (www.onshus.nl) 
en een lamp van Loods 5. 2 De vide in de logeerkamer zat al in het huis. De lamp is van Ikea. Het meubel is de vierzitter van www.onshus.nl en daar komt de zwarte plaid ook 
vandaan. De witte sprei op het bed is van Zara Home. 3 Peggy, Tjibbe en Sam. De pot en de stalen matten zijn van Intratuin. 4 Kleed en mokken van www.onshus.nl, glazen 
pot van Leen Bakker, theepot van Bredemeijer. De vaasjes komen uit de familie.

De klap-/legertafel is van Combitex, de 
witte stoelen zijn van Charles & Ray 
Eames (Eames Plastic Side Chair DSW). 
De andere stoel, de spiegel en de gitaar 
komen uit de familie. Het kleed en de 
plaid is van www.onshus.nl, net als het 
vilten bord boven het bed van Ikea. Het 
kleine tafeltje komt van de rommelmarkt.

WOONIDEE  Voeg sfeer toe en gebruik 
oude deuren voor nieuwe 
of standaard kasten.
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Onder de loep: werkblad van beton
Een betonnen aanrechtblad geeft de keuken een industrieel karakter. Het 
wordt ter plaatse gestort, geschuurd en gepolijst. De dikte, vorm en grijstint 
kun je helemaal naar wens laten maken. Een betonnen aanrechtblad is zwaar, 
zeker bij een groot oppervlak. Bij een oud huis is het dus belangrijk dat je checkt 
of de vloer sterk genoeg is om het gewicht te dragen. Voor een betonnen blad 
wordt speciaal cement gebruikt, zodat het stevig en duurzaam is. Verder krijgt 
het blad een beschermlaag om het te beschermen tegen vlekken, vocht en 
zuur van bijvoorbeeld citroen of azijn. Wil je je betonnen keukenblad mooi 
houden dan is het zaak om ’m regelmatig van een nieuwe (epoxy)laag te 
voorzien. Zelf een betonnen aanrechtblad maken kan natuurlijk ook. Belangrijk 
hierbij is dat de mal helemaal op maat gemaakt is, let goed op uitsparingen 
voor kraangaten en dat de mal waterpas is. Bovendien moet je zeker een 
goede wapening hebben, anders kan het aanrechtblad snel breken. 
• www.keukenervaringen.nl/doe-het-zelf-maak-je-eigen-aanrechtblad-van-beton/, 

www.terrawerkbladen.nl

Kleur kiezen

Ladder van IB Laursen, hout, 190x42,5 cm 
€ 72,99 (www.vtwonen.nl).

Houten ladder Hub van Umbra, 152,4x40,6 cm 
€ 124,95 (www.vtwonen.nl).

Ladder van zwart hout, 217x56 cm 
€ 89,- (www.dok2.nl).

Ladder/rek, zwart metaal, 165x40 cm  
€ 149,- (Bloomingville).

4x net 
even 
anders

Peggy & Jeroen
in de stijl van

PR
O

D
U

C
TI

E 
C

O
R

R
IE

N
 F

LO
H

IL
 | 

V
O

O
R 

V
ER

KO
O

PI
N

FO
RM

AT
IE

 Z
IE

 IN
H

O
U

D

Bruin kleur E5-34, vergrijsd groen 
kleur E11-17, donkergrijs kleur 
E25-48, beige kleur E5-16, zwart 
kleur E25-59. Lak Houtdecor per  
750 ml € 25,95 en muurverf Muracryl 
per 750 ml € 17,95 (Hermadix).

Budgetvriendelijke vloer
Een kliklaminaatvloer van vtwonen is net zo warm als hout, 
maar een stuk goedkoper en makkelijk in onderhoud: 
met een van de tien laminaatvloeren uit de Loft-collectie 
haal je kwaliteit in huis. Kies uit de dessins Oak, Trunk, 
Grafiet, Kiezel, Krijt, Rots, Steen, Nevel, Hoorn en Spaat. 
De vtwonen kliklaminaatvloer Loft heeft een natuur-
getrouwe houtstructuur, is oersterk, kan dus goed tegen 
krassen en stoten, is voorzien van een geluiddempende 
onderlaag, maak je supermakkelijk schoon, leg je  
gemakkelijk zelf door het kliksysteem én wordt geleverd 
met 25 jaar garantie. 

Kliklaminaatvloeren vtwonen Loft, inhoud per pak circa 1,86 m², 
per m² € 23,95 (www.vtwonen.nl).

beige

zwart

Bruin

Donkergrijs

Vergrijsd groen

Hanglamp Shady Tree 
Groen, als het licht aan 
gaat, tekenen de bomen 
zich als silhouetten af  
aan de buitenzijde van  
de lampenkap, in diverse 
formaten vanaf Ø 38 cm  
€ 178,- (www.brunklaus-
shop.com).

Winkelkast Solo  
van Woood, wit, 
200x124x46 cm 
(hxbxd) € 449,-  
(www.basiclabel.nl).

Stapelbare porseleinen 
kandelaar, bestaat uit 
allerlei verschillende 
vormen vanaf € 20,- (www.
inkypinky blinky.com).

Magneetbord in de vorm 
van een hart, 78x85 cm  

€ 44,95 (www.vtwonen.nl).

Origineel geweven 
pompdoek als  
tafelkleed, katoen, 
250x150 cm € 89,95, 
350x150 cm € 109,95  
(www.onshus.nl).

Koffietafel Grip,  
massief grenen, wit,  

34x60 cm (hxØ) € 119,-  
(www.vtwonen.nl).

Eetkamertafel Forest, teak  
naturel oud, 200x110 cm € 699,- 
 (www.goossenswonen.nl).

Tafellamp Antraciet met 
gebreide kap en eiken voet,  

voet circa 60 cm hoog,  
kap 14x13 cm (hxØ) € 139,95 

(www.dutchdilight.com).
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