
Een kast in de keuken vol 
schatten, gevonden tijdens 
speurtochten op markten 
en (online) veilingen. Op 
de muur behang Babylon 
van House of Hackney. 
Lamp, kast en stoel zijn 
vintage



OH! YOU 
PRETTY 
THINGS

Met een kleur op elke muur, weelderige 
stoffen en schitterende vondsten maakte 
decorateur Reineke Antvelink van haar 

boerderij in Abcoude een vrolijk huis. 
tekst Willemijn de Leeuw  fotografie Thijs en Willemijn de Leeuw

‘Als ik aan kom rijden, heb ik het idee dat het huis weer 
straalt,’ zegt decorateur Reineke Antvelink over haar 
vierhonderd jaar oude boerderij aan het Gein in 
Abcoude. Ze woont er met haar gezin en haar bedrijf RA 
Studio is er ook gevestigd. ‘De vorige bewoners konden 
het huis niet meer goed onderhouden en gebruikten 
maar de helft. Nu is het hersteld in volle glorie en wordt 
het van top tot teen benut door mijn gezin en de studio. 
Misschien beeld ik het me in, maar ik heb het idee dat de 
boerderij weer vrolijk is.’  
Wat in elk geval vrolijkheid uitstraalt, is het interieur 
van de woning. Elke muur kreeg een kleur en Reineke 
voegde gaandeweg behang, stoffen en kunst toe. ‘Het 
houdt nooit op,’ aldus echtgenoot Olaf van den Berg, die 
samen met Reineke en haar team RA Studio vormt en 
verantwoordelijk is voor de financiën en de organisatie.  
‘Kom ik thuis, is er weer een behanger aan het werk of 
hangt er een nieuw gordijn. Ik probeer weleens wat in te 
brengen maar ik heb niks te vertellen,’ zegt hij lachend. 
Maar hij is trots op het huis. ‘Het totaalplaatje klopt. We 
hebben niet geprobeerd het perfect te maken, het schots 
en scheve van de oude boerderij is juist de charme.’  

E L L E  D E C O R AT I O N   49

  T H U I S  B I J   S T Y L E

Het monumentale 
koetshuis werd door de 
vorige bewoners  
opnieuw opgebouwd uit 
de hoop stenen die ervan 
over was. Reineke en Olaf 
bouwden het koetshuis 
om tot studio

Reineke in de keuken, 
met behang en kussens 
van House of Hackney. 

Achter Reineke hangt 
een portret van een van 

de kinderen, gemaakt 
door Boudewijn Smit 

Photography



S C H AT J A G E N  
De inrichting van het huis verliep in fases. Het echtpaar 
wilde niet te veel verbouwen, dus kon Reineke zich 
volledig storten op de aankleding. ‘Per ruimte bekeek ik 
welk gevoel we daar wilden hebben. In de opkamer, 
waar we met de kinderen rond de open haard zitten, 
mocht het bijvoorbeeld wat donkerder. Lekker knus. 
Tijdens de eerste ronde hebben we vooral geschilderd. 
Een half jaar later ben ik behang en stoffen toe gaan 
voegen. Nu zijn we met ronde drie bezig. Onlangs heb-
ben we de traploper gelegd en heeft de slaapkamer toch 
een lichtere kleur gekregen. Het blijft een proces, al 
begint het nu wel aardig af te raken.’  
Als decorateur komt Reineke continu in aanraking met 
mooie spullen. ‘Als de oplevering van een project nadert, 
ga ik schatjagen. Unieke items zijn belangrijk in mijn 
interieurs. Ik krijg veel te veel onder ogen en koop het 
bijna allemaal. Vaak plaats ik iets uiteindelijk in een 
project, maar tot die tijd staat het bij ons thuis.’ Dat 
daardoor het interieur steeds verandert, vindt ze een 
voordeel. ‘Ik hou wel van dat rommelige. Het huis is 
constant in beweging, ook letterlijk. De kinderen en 
dieren lopen in en uit, net als mijn personeel, want de 
studio zit vast aan het huis.’   

W E R E L D  B I N N E N  H A N D B E R E I K 
De ontwerpstudio van Reineke en Olaf, RA Studio, is in 
het voormalige koetshuis van de boerderij gevestigd. 
Het stel toverde de ruimte om tot een moderne, fijne 
werkplek voor het team. Reineke: ‘Ik hou van het  
samenwerken. Met mijn team, maar ook met de gewel-
dige ambachtsmannen die ik in dit werk tegenkom. Ik 
heb op de kunstacademie gezeten en zag mezelf eigen-
lijk schilderen in een atelier. Dat heb ik ook een tijdje 
gedaan, maar ik vond het zo eenzaam en saai.’  
De inspiratie en materialen voor haar werk haalt 

50    E L L E  D E C O R AT I O N

S T Y L E   T H U I S  B I J

In de keuken bleven de oude houten deurtjes, om een boeren-
gevoel te behouden. De keuken kreeg wel een nieuwe kleur. 
Behang en gordijnen in print Babylon van House of Hackney 

Het behang in de 
keuken is van House of 

Hackney, met bijpas-
sende gordijnen. De 

eettafel is van 
Woodsteel, Wishbone 

Chairs van Hans J. 
Wegner voor Carl 

Hansen & Søn  



Reineke overal vandaan. Ze laat een stofstaal zien van 
een weverij uit Venetië. ‘Dit vind ik echt cadeautjes. 
Door Instagram heb je de hele wereld binnen hand-
bereik. Van schilders in Brazilië tot een lampenmaker in 
Australië, je ontdekt alles.’ Reineke past de objecten die 
ze vindt elke keer anders toe in haar interieurs. Ze werkt 
niet volgens een vast concept en legt haar smaak niet op. 
Wat ze doet, is een kunstwerkje maken rondom de  
bewoners. ‘Ik kijk naar wat zij willen en mooi vinden, al 
weten ze vaak zelf niet precies wat dat is. Ik zorg dat er 
een lijn in komt.’ Toch kun je een interieur van haar 
hand herkennen. ‘Mensen vinden me juist door mijn 
signatuur. Die is eigenlijk steeds decoratiever geworden. 
Als ik om me heen kijk en nog een stukje wit zie, ga ik 
bedenken wat ik daar nog mee kan doen.’  
ra-studio.nl 
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In de deel, de voormalige 
stal van de boerderij, hangt 
een kunstwerk met een 
pauw. Reineke gebruikte 
het ooit in een project en 
nam er met pijn in het hart 
afscheid van. Jaren later 
kwam ze het weer tegen op 
een veiling – de vorige 
eigenaren waren verhuisd 
en hadden het werk te koop 
aangeboden – en kon ze  
het terugkopen 

De traploper is een van de 
laatste toevoegingen aan het 
interieur. Het behang in de 
gang is van Zoffany. Via de 
doorkijk in de centrale hal zie 
je de voorkamer

Onder De slaapkamer, met een 
hoofdbord dat Reineke liet 
maken voor een interieur-
event. Het is bekleed met de 
stof Fleur d’Ecailles van Karin 
Sajo. De kussens op het bed 
zijn gemaakt van reststoffen 
van verschillende projecten
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S T Y L E   T H U I S  B I J

Ladekastje van Tine K en 
vondsten en kunst die 
Reineke heeft verzameld 
tijdens het schatjagen voor 
projecten. Het is een mini-
expositie die regelmatig 
wisselt, als een object een 
plek krijgt in een project 

Boven Hoekje in de hal met 
een vintage bamboebankje, 
kussens die Reineke op maat 
liet maken en een poef 
bekleed met stof van Nobilis

Onder De badkamer is 
opnieuw gemaakt in de 
authentieke stijl van de 
boerderij. De houten posten 
en badombouw zijn door een 
kunstschilder gemarmerd
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