
Wabi sabi. Het klinkt niet alleen lekker, de Japanse filosofie 

van schoonheid zien in imperfectie en vergankelijkheid 

omarmen is ook verbluffend mooi in huis toe te passen.  

styling DANIELLE VERHEUL | fotografie PETRA STEENKAMER 

im-
perfect

Wabi 
wat?!  

Wabi sabi kun je in de basis toepassen met 
ongepolijste vloeren en doorleefde wanden. Komt er 
bij het verwijderen van behang stucwerk mee? Laat 
het gewoon zo, het hoeft allemaal niet perfect. Wat 
overblijft, is een ruwe wand, waardoor je – eenmaal 
geverfd – prachtige kleurschakeringen krijgt. Voor 

meubels geldt bij dit concept de kracht van het 
weglaten. Ga voor simpele vormen, maar wel voor 

meubels met ‘gevoel’. Denk aan organische vormen, 
‘mooi oud geworden’ materialen en natuurlijke 

stoffen, zoals linnen voor de bank. 
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Tijd-
reizigers

De schoonheid van imperfectie komt 
helemaal tot z’n recht in de metalen 

deur. Die is ijzersterk, maar toch op een 
prachtige manier aangetast door de tijd. 

Het geoxideerde ijzer geeft het harde 
materiaal een zacht uiterlijk. Ook het 

kunstwerk brengt het verleden tot bloei; 
het is geschilderd op oud boekpapier. 

Levenswerk
Verzamel objecten die je liefhebt – omdat ze je herinneren 

aan mooie momenten en plekken – maar ook objecten waar 
je zelf schoonheid in ziet en geef ze een ereplek om even stil 

te staan en te genieten van de mooie dingen in het leven. 

Rafel-
randjes en 

butsjes geen 
bezwaar
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Puur 
natuur 

Nog zo’n wabi sabi kenmerk: 
voorliefde voor de natuur en de 
vergankelijkheid daarvan. Vrij 

vertaald in huis betekent dat een 
rustig, aards kleurpalet en pure 
materialen. Verschillende zand- 

en bruintinten met een zwart 
accent doen het heel mooi tegen 
een zachtgrijze basis. Zo wordt je 

slaapkamer de rust zelve. 

Uit de 
losse pols 

Zelfs met keramiek kun je voor de Japanse filosofie 
gaan. Kies organische vormen of servies met prachtige 

breuklijnen erin; wabi sabi kent geen symmetrie. 

One eye 
sees, 

the other 
feels

Paul Klee, kunstenaar
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Met de 
jaren 

mooier 
Doorleefd oud hout, 

geoxideerd ijzer; in beide 
materialen zie je de jaren 

én met de tijd wordt 
het nog steeds mooier 

ook. De schoonheid van 
vergankelijkheid kun je 

makkelijk toepassen in je 
interieur door het gebruik 

van materialen als hout, ijzer, 
koper, messing en beton. 
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Zwarte houten fauteuil € 1386,-, zwart object op salontafel € 234,- (badenbaden.nl). 
Bank Ciel met linnen bekleding van l’Authentique, 220x100x70 cm (bxdxh) vanaf  
€ 4500,- (deruverfenbehang.nl). Vloerkleed grotendeels gemaakt van papier, 
240x170 cm (lxb) € 1112,- (vloerkledenwinkel.nl). Roestkleurige plaid € 39,99,  
zwarte kom op voet € 17,99 (hm.com). Salontafel van zwart gebrand hout € 2365,-, 
glazen vaas € 619,- (covanderhorst.nl). Keramieken kan met bamboe handvat  
€ 76,- (japansewinkeltje.nl). Ovaal zandkleurig keramieken bord € 48,75 
 (desimonewayland.com). Houten schotel € 16,- (restored.nl). Overig privébezit. 

Lamp met zwarte voet en witte bol € 143,50 (nordal.eu). Opgerolde linnen plaid  
€ 39,99, donkerbruin linnen dekbedovertrek met kussenslopen, 200x220 cm € 100,-, 
bruine glazen waterkan € 9,99 (hm.com). Zwart-beige gestreepte shopper € 39,95, 
beige nettas € 59,- (maisonnl.com). Donkerbruine leren poef van Poltrona Frau  
€ 2783,-, hoge marmerlook vazen prijs op aanvraag (covanderhorst.nl). Hoofdbord 
geschilderd met lakverf kleur Tobacco, per liter € 30,- (bauwerkcolour.com). Linnen 
dekbedovertrek in kleur Hazel vanaf € 139,-, kussenslopen in kleur Hazel vanaf € 28,-, 
linnen laken in kleur Sea Shell, 160x260 cm vanaf € 119,- (bymolle.com). 
Donkerbruine plaid met beige patroon € 143,- (homestede.nl). Beige kussen met 
patroon van zwart zeegras € 39,95 (loods5.nl). Zwarte zeepschaal op pootjes van 
Ferm Living € 77,35, witte bollamp op marmeren ring van Ferm Living € 174,15 
(vtwonen.nl). Stuk koraal € 9,99, hoge vaas € 39,95 (thingsilikethingsilove.com). 
Zwarte houten kruk Alila, 50x35 cm (hxØ) € 225,- (casagitane.com). Overig privébezit. 

Matglazen vaas € 89,85, zandkleurige 
keramieken vaas € 44,60 (homestede.nl). 
Zwarte houten schotel in organische vorm 
€ 12,95 (loods5.nl). Witte keramieken  
kom met zwarte penseel streken € 12,-  
(japansewinkeltje.nl). Smalle witte 
keramieken vaas € 49,-, messing 
wierrookhouder € 14,-  (restored.nl). 
Pen met zwarte veer € 45,-, witte 
keramieken bolvaas met bruine strepen 
€ 25,95, zwart met wit gestreepte 
bolvaas € 17,50 (maisonnl.com). 
Antraciet rechthoekige stenen vaas  
€ 79,- (badenbaden.nl). Zwarte U-vormige  
kandelaar van Ferm Living € 67,99 
(vtwonen.nl). Zwarte stenen pot met 
deksel € 69,95 (thingsilikethingsilove.com).  
Overig privébezit. 

Wastafelmeubel 160x40x90 cm (lxbxh) 
€ 3000,-, badkuip 175x75x56 cm (lxbxh) 
€ 750,-, spiegel € 175,-, koperen  
kraan € 150,-, houtblok € 75,-  
(oudebouwmaterialen.nl). Marmeren 
tissuebox € 44,90, make-upspiegel  
€ 79,91, scheerkwast € 70,-, zeep met 
koffiegeur € 11,95, karaf omwikkeld met 
draad € 309,01 (badenbaden.nl). 
Bodylotion van Le Labo € 57,-, aftershave  
balsem van Susanne Kaufmann € 54,- 
flesje olie van Le Labo € 57,-, pot 
scheercrème van Susanne Kaufmann  
€ 39,- (skins.nl). Handdoeken in crème 
en grijs vanaf € 4,99, bruine linnen doek 
€ 59,99 (hm.com). Zwarte zeepschaal 
van Ferm Living € 77,35 (vtwonen.nl). 
Juten badmat € 61,50 (loods5.nl).  
Pot met deksel € 35,- (homestede.nl). 
Bruine keramieken waterkan € 12,50 
(covanderhorst.nl). Vrijstaand 
geborstelde nikkelen badkraan van Steel 
& Brass € 3345,- (windsorbathrooms.nl). 
Overig privébezit.

Salontafel € 936,- (homestede.nl). 
Geoxideerde ronde schaal € 54,75 
(japansewinkeltje.nl). Wit porseleinen 
bord in vorm van maan € 45,75, zwart 
porseleinen bord in vorm van schelp  
€ 34,75, zwarte rechthoekige schaal  
€ 48,75, wit bord met bloemreliëf  
€ 48,75 (desimonewayland.com). 
Houten lepels van Ferm Living, set van 
vier € 62,10 (vtwonen.nl). Langwerpig 
wit keramieken bord met decoratieve 
rand € 22,25, net niet rond bordje met 
stippenreliëf, set van drie € 53,77, grijs 
kommetje met stekelpootjes € 26,98,  
wit bordje met organische rand € 16,69 
(lukkili.com). Wit keramieken bord  
met bruine vlekjes € 35,- (sukha.nl). 
Donkerbruin bord € 21,- (tinekhome.
com). Zwart-bruin keramieken kopje  
met kleurverloop € 22,50 (restored.nl). 

Zwarte draadstalen stoel Gibellina 
Vestita van Baxter, 60x45x70 cm (bxdxh) 
€ 1750,- (covanderhorst.nl). Bruine 
linnen plaid € 215,- (tinekhome.com). 
Ingelijst kunstwerk Tendre, prijs op 
aanvraag (tinystories.nl). Matglazen 
vaas € 89,85 (homestede.nl). Koperen 
lamp € 89,95 (thingsilikethingsilove.
com). Boeken Wabi-sabi, per stuk  
€ 22,- (restored.nl). Vloerkleed in 
roestkleur, 140x200 cm (lxb) € 805,-  
(vloerkledenwinkel.nl). Deur ontworpen 
door Nick Volkers en Wilma Groot,  
prijs op aanvraag (mindfulwonen.nl). 
Overig privébezit. 
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