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Reineke (40),
Johnny (14),
Lourdes (9) en
Gina (4).

“Deze prachtige houten
vloer heb ik speciaal laten
leggen. Ik houd van dat
warme materiaal. De tafel
is een eigen ontwerp, het
lampje en het kleed zijn
van Versmissen.”
“Mijn studio ligt vol met
stoffen en mooie materialen die
ik gebruik in interieurs.” ➤

mijn huis
door Marije Veerman
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Het was ooit een kantine voor Amsterdamse
havenarbeiders, maar nu is het het domein van
interieurdesigner Reineke Antvelink, haar man Olaf
van den Berg en hun drie kinderen. Zij toverden
de ruimte om tot een warm gezinshuis. Wat met
400 m2 woonoppervlak al een prestatie op zich is.
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“De zitkamer is heerlijk. Als we op de
bank zitten, kijken we over alles uit.”
“Dit prachtige
behang is van
Nobilis, een van
mijn lievelingsmerken. De
zonnespiegel
vond ik bij
een antiquair.”

“Onze hal is eigenlijk
een opslagruimte
van spullen die ik
voor mijn interieurs
gebruik. De zebra
heb ik uit Zimbabwe
laten importeren,
met certificaat.
Het portret van
mijn dochter is
gemaakt door
Boudewijn Smith.”

Rechts: “In de
kast een verzameling
van dingen die ik
door de jaren heen
heb gespaard.”
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“Soms denk ik wel eens: waarom zo groot?
Vooral als ik mijn telefoon ergens op een
benedenverdieping hoor rinkelen, haha.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk
geweldig. Ik ben degene thuis die alle
prullaria binnenhengelt. Meestal onder
het mom dat ik het dan vast wel weer een
keer ergens kan gebruiken voor mijn werk.
Olaf is veel georganiseerder en strakker
dan ik. Zet alle spullen in een kleiner huis
en hij zou gillend gek worden.
Een huis met een geschiedenis, dat was
toch wel waar we naar op zoek waren. Toen
ik dit huis te koop zag staan, was ik dan ook
meteen getriggerd. Het was gevestigd in
de KNSM Canteen, een gebouw uit 1960
waar ooit 1.500 havenarbeiders hun broodje
aten. Alleen al dat gegeven vind ik te gek.
De trap die de havenarbeiders namen, is
de trap die wij nu ook naar boven nemen.
Uiteindelijk hadden we de mazzel dat de
man die hier woonde het ons gunde, anders
hadden we het waarschijnlijk nooit kunnen
betalen. Dat was in 2007, daarna hebben
we een jaar lang moeten verbouwen. We
wilden dat New Yorkse loftgevoel. Veel
glas, ijzer, hout en beton en een open
karakter. Je kunt vanuit de keuken nu zo
naar de woonkamer
kijken. En ook naar
de slaapkamer, die
als het ware boven
de woonkeuken
hangt. Eigenlijk
kun je iedereen
altijd overal zien.
In de woonkamer
op de eerste etage
hebben we uiteindelijk ook nog ➤

“Dit is de plek waar we
altijd zitten. Heel licht en
gezellig. De tafel was een
van de eerste aankopen voor
dit huis. De stoelen zijn
van Versmissen, de Chinese
hoofden komen van de
Zeedijk in Amsterdam.”
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“De bedstee heeft Lourdes al
vijf jaar. Die gaat straks naar
haar zusje. Lourdes wil nu
graag een grotemeidenkamer.”
“Het mooiste van
de slaapkamer is
het superuitzicht
naar buiten.”

“In Gina’s kamer is veel tweedehands.
De lamp vonden we op straat, in het
bedje sliep Johnny.”

“Dit schattige beeldje
kreeg ik van een vriend.
Het staat in mijn kast
met dierbare aandenkens.”

10 grote kleine dingen
Levensmotto: “Liefde overwint alles.”
Mijn interieurstijl in 3 woorden: “Creatief, eclectisch
en gezellig.”
Dit ga ik aanschaffen dit seizoen op woongebied:
“Een nieuwe tafel en keuken.”
Mooiste mamamoment: “Altijd als ik samen met mijn
kinderen ben.”
Mooiste carrièremoment: “Werken in het buitenland is
fantastisch. Het levert zo veel inspiratie op!”
Dit brengt mijn huis mij: “Gezelligheid en creativiteit.”
Belangrijkste levensles: “Betekenis maken; geniet nu
van alles!”
Dit heb ik van mijn moeder geleerd: “Lief zijn voor
elkaar en aandacht geven.”
Op zondagochtend gaan wij: “Lekker een beetje
hangen met elkaar.”
Ik zou willen dat ik beter was in: “Time management.
Daar huur ik nu mensen voor in :-)”
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“Het zithoekje van mijn
zoon. De krukken en
gitaar van denim zijn
overblijfselen van een
mini-evenement van
Replay waar ik de
artdirection voor deed.”

enorme ramen geplaatst, waardoor we nu
wat meer van het uitzicht kunnen genieten.
De inrichting is een soort mix geworden. Mijn
motto is toch vooral dat het warm en gezellig
moet zijn. Overal creëer ik hoekjes en gezellige
tafereeltjes, vaak met spullen die dan ook weer
een geschiedenis hebben. Je ziet ook echt mijn
leven er in terug. De plekken waar ik geweest ben.
Dingen die ik heb meegenomen van vroeger.
Het is mijn handtekening. Ik weet nog dat we
vroeger thuis altijd naar mooie plekjes gingen:
kastelen, paleistuinen. Dan stonden we allemaal
echt weg te dromen bij de verhalen die zo’n plek
vertelde. Nog steeds ruik ik soms een geur die
me ineens weer doet denken aan een plek waar
ik vroeger ben geweest. Of die herinnering wordt
aangewakkerd door een stof of een patroon. Wat
dat betreft, heb ik die plekken echt opgezogen.
Grappig dat de verbouwing eigenlijk die passie
voor interieurdesign heeft aangewakkerd.
Daarvoor was ik namelijk kunstschilder en
schilderde ik vooral portretten van kinderen.
Na de verbouwing heb ik de sprong gewaagd
en RA Studio (reinekeantvelink.nl) opgericht, mijn
eigen bedrijf in interieurdesign. Inmiddels heb
ik verschillende huizen ingericht in Amsterdam
en New York en op Ibiza. Geweldige kansen,
waardoor ik sindsdien eigenlijk van het een in het
ander rol. Inmiddels vlieg ik geregeld op en neer
naar Italië om daar te werken. We werken nu
allebei best veel. Olaf heeft een eigen evenementenbureau en is ook altijd druk. ’s Avonds
loop ik vaak nog even naar beneden, waar mijn
kantoor en studio zijn gevestigd. Drie dagen in
de week komen de oma’s of een tante oppassen.
Een luxe, want zo hoeven de kinderen niet
naar de opvang. Anders had ik denk ik deze
sprong ook niet gewaagd; mijn gezin is dan
toch belangrijker. Als we nu een avondje vrij
hebben en met zijn allen op de bank hangen
met een filmpje en op de achtergrond de boten
op het IJ voorbijvaren, voel ik me enorm rijk.” m
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