Bont en
blauw
Van Reineke Antvelink hoeft het allemaal niet zo strak
en modern. Liever scoort ze antieke parels om haar eigen
huis én dat van anderen in te richten.
interview Carlien Schafthuizen fotografie Marie Wanders styling Jessica Machèn

‘De zebra aan de muur is een van de eerste
investeringen die ik deed. Ik zal hem daarom ook
nooit wegdoen. Ik moest naar iemand in Afrika geld
overmaken en maar hopen dat het zou aankomen.
Gelukkig bleek het een betrouwbare verkoper.’
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‘Het kamerscherm met de pauw heb ik ooit in een project gebruikt en jaren
later via een veiling kunnen terugkopen. De stoelen kocht ik via Marktplaats.’

‘Ik zou graag nog een heel mooi servies willen. Maar het is een grote uitgave
en hier gaat altijd alles kapot, dus eigenlijk heeft het geen zin.’
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Tot in de
puntjes
Mooie stoffen, vintagemeubels, bonte kleuren en kunstwerken
die niemand anders heeft: je huis is je podium.
‘We hebben inmiddels
elf kippen, drie schapen,
vier katten, twee hondjes
en een paard. Dat is ook
een soort verzameling!’
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Als interieurontwerper gaat Reineke in elk huis op zoek naar de

Even aandacht, graag ‘Op Instagram reageren veel jonge

verhalen erachter. Dat geldt ook voor haar eigen boerderij,

mensen positief op onze unieke, decoratieve stijl. Steeds meer

waarin ze met haar man Olaf en hun drie kinderen woont.

mensen zijn op zoek naar authenticiteit. We willen weer dingen
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1 ‘Onze stoffen en
kleden zijn het
kostbaarst, verder valt
het mee met de prijzen.

die met aandacht zijn gemaakt, van handgeweven stoffen tot
Buitengewoon ‘Voor we hierheen verhuisden, woonden we

handgemaakte meubels. Vintagemeubels zijn weer in en ik

in een Amsterdamse loft van vierhonderd vierkante meter.

verwacht dat dat ook met antiek gaat gebeuren. De meeste

Dat was een waanzinnig huis, maar hier voel ik me meer thuis.

interieurontwerpers werken met dezelfde merken, maar ik ben

De boerderij komt uit 1676 en is door de vorige bewoners

de hele dag aan het zoeken naar nieuwe leveranciers, oude

teruggebracht in oude staat, waardoor ze heel veel sfeer heeft.

bouwmaterialen, mooie winkels en unieke items. Veel

De ruimte is groot, maar door de compacte kamers voelt het

meubels, zoals de tafel en de bank, laten we op maat maken.

als een echt familiehuis. Perfect om met ons hele gezin en veel

Op comfort let ik minder. Het moet wel lekker zitten, maar

dieren te cocoonen. Olaf moest even wennen buiten

ik kijk vooral naar de vorm, zoals een grappig voetje of

Amsterdam, maar ik vind het buitenleven heerlijk. Het is altijd

bijzondere leuning.’

We zijn niet heel erg
zuinig op spullen, dan
is de lol er snel af.’
2 Kussen € 54,95
&Klevering via de
Bijenkorf
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3 ‘De slaapkamer was
eerst donkerpaars,

een feest als je naar buiten loopt. Bovendien zit mijn
ontwerpstudio, RA. Studio, in het naastgelegen koetshuis.

Mam, niet weer ‘Kleine dingen wissel ik makkelijk in huis;

Deze plek kent eigenlijk alleen maar voordelen.’

mijn man en kinderen worden er soms gek van. Schuiven met

maar ik wilde ’m toch
lichter hebben. Deze
zachtroze kleur van

meubels doe ik graag en soms staan er ineens rollen behang in
Weet je nog? ‘In ons vorige huis was de basis wit met staal,

de gang omdat ik een andere print op de muren wil. Meubels

beton en hout, in dit huis kreeg ik meteen zin om met een pot

en grotere dingen in huis waar ik herinneringen aan heb, doe ik

verf langs alle muren te gaan. Dat maakt het gezellig en een

niet zo snel weg. Mijn bank heb ik al achttien jaar en is inmiddels

beetje ‘boerig’. Klassiek vind ik een stom woord, maar ik hou

drie keer opnieuw bekleed. Ik heb het geluk dat ik voor mijn

van mooie stoffen en antiek. Toch oogt het door de patronen en

projecten veel spullen koop voor een ander, dan is het al door

frisse kleuren op de muren nog steeds jong. Gek genoeg

mijn handen gegaan. Anders had ik waarschijnlijk veel meer

passen alle meubels uit ons vorige huis ook bij de boerderij, al

voor ons eigen huis gekocht. Wat ik wel heel leuk vind, en waar

is dit huis nog net wat meer aangekleed. Het heeft ook wel iets

ik het meeste geld aan uitgeef, is kunst. One of a kind-werken

romantisch en bohemian, maar het is vooral míjn stijl. Een

kunnen echt het verschil maken in een interieur. Nu heb ik

interieur gaat heel erg over authenticiteit en een plek creëren

bijvoorbeeld een paar prachtige kamerschermen staan. Ik kon

waar herinneringen worden gemaakt. Mijn grootouders hadden

ze niet weerstaan. Het komt soms voor dat ik een kunstwerk

ook een huis waar je nooit uitgekeken raakte. Overal waar je

later gebruik voor een project in het huis van een klant, maar de

keek, lag of stond wel iets bijzonders. Ik hoop dat onze kinderen

meeste werken hou ik zelf. Ze zijn een belangrijk onderdeel van

die herinneringen later ook hebben.’

de sfeer in huis.’ •
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Farrow & Ball vind ik
heel fijn. Daar ga ik de
rest van de kamer nu
op aanpassen.’
4 Vloerkleed vanaf € 90
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5 Bonte bank, bonte

kussens, bont behang
én een foto? Gewoon
doen. ‘Kunstwerken
kunnen het verschil
maken in een interieur.
Ik geef daar graag geld
aan uit.’
6 Palmboomlamp
€ 189,95 Homestock

