
112 113interieur

Zithoek van kunststof tafel en stoelen, 
die Anke in de souk laat produceren 
voor Household Hardware. De tafel 
dekte ze met een kleed van Plint,  
servies met traditioneel motief van 
Household Hardware en een gebreid 
muziekdoosje van Anne-Claire Petit.  
De klok kocht ze bij Nijhof in Baarn. Op 
de wand en op de vloer zit Marokkaans 
tadelakt (in Nederland verkrijgbaar als 
Tierrafino, via Leembouw Nederland). 
LINKERPAGINA Detail van een antiek, 
handgeslagen dienblad, uit de collectie  
van Household Hardware.

Al ligt het beroemde Djemaa el Fna-plein op tweehonderd meter 
afstand, in b&b Chambre Demi is het alsof de stad niet bestaat.  
Anke van der Pluijm, creatief directeur van de Amsterdamse 
woonwinkel Household Hardware, creëerde midden in Marrakech  
de ideale plek om de hectiek te ontlopen.
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LINKS Servies, gerecycled glas en lantaarn van 
Household Hardware. ONDER Op het dakterras 
staan twee granito loungebanken, gemaakt door 
lokale ambachtsmannen. De vochtafstotende 
kussens worden op maat gemaakt. Ze zijn  
verkrijgbaar bij Household Hardware, net als 
het witte lantaarntje, de naturelkleurige poef, 
de houten kruk en de kandelaar van gerecycled 
blik. De zonwering is een eigen ontwerp van 
Anke. Het dakterras heeft een open keuken  
én een open douche met uniek zicht op de  
medina, met op de achtergrond het besneeuwde 
Atlasgebergte. RECHTERPAGINA Van boven, met 
de klok mee: De motieven in het witte stucwerk 
van de pilaar zijn met de hand aangebracht. Op 
een krukje van afvalhout en gerecycled rubber 
(Household Hardware) staat een authentieke 
Marokkaanse theepot. De granito trap achter-
aan is aangelegd door lokale vakmannen.  
| De ontbijttafel gedekt met servies Safi van 
Household Hardware. De glazen fles vond  
Anke in de medina, het gebreide muziekdoosje 
van Anne-Claire Petit is op en top Hollands.  
Het tafelkleed van Plint staat vol gedichten 
over de goede dingen in het leven. | Overal in 
huis creëerde Anke zitplekjes. Hier kan ze in alle 
rust werken, nadenken en genieten. Op het 
houten bijzettafeltje ligt Ankes Moleskine- 
agenda, er staat een kandelaar van gerecycled 
blik en een koperen schaaltje met kruiden- 
ketting, beide van Household Hardware. 

in beslag, een periode waarin anke haar gedachten kon laten 
gaan over het interieur. ‘het moest kleurrijk worden en toch 
rust uitstralen, dat wist ik al meteen. marrakech is een heftige 
stad, het leven op straat kan enorm op je afkomen, zeker als je 
de stad voor het eerst bezoekt. dan is het fijn om aan het einde 
van de dag thuis te komen op een plek waar je kunt ontspannen.’
Ze koos bewust voor een andere sfeer dan je in de meeste  
riads aantreft. ‘al die tierelantijnen, ze leiden alleen maar af.  
ik wilde soberheid. maar ook: hier en daar een grapje.  
knalblauw met felgroen. spiegeltjes in het plafond. dat brengt 
er lol in. niet die quasi-luxe, daar hou ik helemaal niet van.’  
met banken, matrassen en stoelen creëerde anke verschillende 
zithoekjes, waar je je kunt terugtrekken met een boek of  
met je eigen gedachten. het interieur is een bijzondere mix  
van europees design, marokkaanse marktwaren én spullen  
uit ankes ouderlijk huis. ‘niet lang geleden is mijn moeder 
overleden. veel van de meubels uit haar huis heb ik meegenomen 
naar marrakech. een draadstalen tafeltje uit de seventies,  
een leren bank van de sede, een houten kastje van Pastoe uit 
de jaren vijftig; mijn ouders hadden prachtige meubels.’ 
natuurlijk zijn in de b&b ook de typische household hardware-
producten te vinden, waaronder de vondsten uit de souks van 
marrakech. ‘ik val altijd op heel sobere producten, die door hun 

Wel zeven keer per jaar reist anke van der Pluijm voor 
haar werk van amsterdam naar marrakech. in de souks vindt  
ze handgemaakte producten van lokale vakmensen, die ze in 
nederland verkoopt bij haar eigen winkel household hardware. 
aardewerk, meubels, huishoudelijke spullen, kussens, lampen, 
glaswerk: in de loop der jaren heeft ze een bonte collectie van 
stoere producten verzameld. 
omdat ze zoveel in marrakech verbleef, begon anke elf jaar 
geleden een hotelletje: chambres d’amis. midden in de medina, 
om de hoek bij het beroemde djemaa el Fna-plein. dat liep  
zó goed, dat anke regelmatig verlangde naar een rustige plek 
voor zichzelf. toen haar in dezelfde straat een tweede pand 
werd aangeboden, besloot ze daar eens te gaan kijken. maar 
‘het was een verschrikkelijk krot,’ vertelt ze. ‘compleet ver-
waarloosd. toch dacht ik: er valt iets van te maken. de ligging 
was erg gunstig, ik zou in mijn pyjama naar het hotel kunnen 
lopen.’ en dus kocht ze het, om het om te toveren tot privéhuis 
voor zichzelf, dat als b&b gebruikt kan worden als ze er niet is. 
de tekeningen voor de verbouwing maakte ze zelf. ‘sommige 
keuzes waren lastig. er moest een nieuwe trap komen. hoe  
pak je dat aan? dat zijn architectonische kwesties. maar het is 
allemaal gelukt en ik vond het geweldig om te doen. ik zou wel 
altijd huizen willen opknappen.’ de verbouwing nam een jaar  
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‘Kamerbreed tapijt’ van plastic kleden  
die bij Household Hardware te koop zijn. 
De krukjes zijn verkrijgbaar in allerlei  
kleuren. RECHTERPAGINA In de spiegel uit 
India zijn een klein tafeltje uit gerecycled 
blik en een groen draadstoeltje van Het 
Filiaal in Haarlem te zien. De muurtegels 
worden in Fez met de hand beschilderd en 
verkocht bij Household Hardware. Tegen 
de muur rust een antiek handgeslagen 
dienblad, ook van Household Hardware. 

puurheid iets stoers krijgen. en heel vaak zijn ze van gerecyclede 
materialen gemaakt. dat is toeval, ik ben daar helemaal niet naar 
op zoek. Blijkbaar hebben die iets wat mij aantrekt. ik denk dat 
dat komt door het verhaal dat achter zulk soort producten zit.’ 
Ze vertelt over een krukje van afvalhout met een zitting gemaakt 
van autobanden, dat ze tegenkwam op het platteland. Ze wist 
meteen: daar kan ik iets mee. ‘Zo’n krukje is uit noodzaak 
gemaakt. dat vind ik zó vindingrijk. toen ik het wilde kopen,  
was de verkoper helemaal van slag. Waarom was een westers 
iemand geïnteresseerd in zijn krukje? op het moment produ-
ceert hij er zestig per maand voor household hardware.’ 

in november 2009 was chambre demi klaar. heeft anke  
haar rust gevonden? ‘het is een heerlijke plek geworden,  
die een heel inspirerende uitwerking op me heeft. ik kan  
er alle indrukken van de stad rustig op me laten inwerken, 
waardoor ik beter in staat ben om de inspiratie uit de souks  
te vertalen naar producten die ik in nederland kan verkopen.’ 
Chambre Demi, reserveren via Chambres d’Amis, Marrakech, 
00-212-(0)524426965, www.chambresdamis.com, prijs per 
twee kamers € 85 per nacht, inclusief ontbijt. Household 
Hardware, Polonceaukade 14, Amsterdam, 020-6385015,  
www.householdhardware.nl.   >
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VAN BOVEN, MET DE KLOK MEE 
Vrolijke draadstoel van Kitsch Kitchen. 
| Op de granito trap staat een papieren 
boodschappenzak, een paar witte 
Marokkaanse slippers (babouches)  
van Anke en een tas uit gerecycled 
plastic van Household Hardware.  
| Grenzend aan de master bedroom  
– let op het effect van de groene  
kozijnen en de knalrode lamp! – ligt 
een knusse binnenplaats, die geheel  
is bewerkt met Marokkaanse tadelakt 
(in Nederland verkrijgbaar als Tierrafino, 
via Leembouw Nederland). Hier staat 
een gouden poef met borduurwerk, 
een Marokkaanse variant op de  
beroemde vlinderstoel, een houten  
bijzettafeltje en een rubberen kruik. 
Alles komt van Household Hardware.

VAN LINKS, MET DE KLOK MEE Anke heeft 
net wol gekocht in de Medina, om mee  
te experimenteren voor de zitting van het 
krukje in het midden, de Wood & Wool 
Stool. Dit ontwerp van Ingrid Jansen is  
in allerlei uitvoeringen verkrijgbaar bij 
Household Hardware. | Slaapkamer op  
de eerste etage, met handgesponnen,  
-geweven en -geborduurd beddengoed 
vol pailletten uit de nieuwe collectie van 
Household Hardware en wandlampjes 
van Ikea. | Drie plastic Household 
Hardware-tapijten staan opgerold tegen 
een wand van leem. Het smeedijzeren 
hekje liet Anke op maat maken en linde-
groen spuiten. | Hier en daar wat kleur 
naast het sobere tadelakt op vloer, muren 
en schouw: handbeschilderde tegels uit 
Fez, rubberen krukjes, bijzettafeltje van 
gerecycled blik (alles Household Hardware) 
en een draadstoel van Kitsch Kitchen.
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