lachend. Ze vervolgt: ‘Ik kan wel mijn eigen smaak in een
interieur doordrukken of meegaan met een trend, maar
dan herkent mijn klant zich niet meer in zijn huis. En ja, je
mag zien dat ik geweest ben, maar niet dat ik er woon!’
Binnen, buiten, boven en beneden
Brigitte adviseert bedrijven en particulieren en wordt
graag in een vroeg stadium erbij betrokken: ‘ik ben niet
gespecialiseerd in bouwtechnische zaken, maar ik heb
voldoende ervaring om in ieder geval hierover mee te
denken. Binnen, buiten, boven en beneden, alles kan bij
R-styled® en ik vind het heerlijk om met klanten op pad
te gaan’. De klanten komen inmiddels overal vandaan en
R-styled® houdt Brigitte soms zeven dagen in de week
bezig. ‘Gelukkig laat het thuisfront het toe en helpt mijn
man achter de schermen mee’, zegt Brigitte.

Laat je adviseren
Aan de rand van Oostvoorne ligt de interieurwinkel en showroom
R-styled®. Eigenaresse Brigitte van Latesteijn-Braaf: ‘Als je niet weet
waar je moet beginnen in je huis en waar je de spullen vandaan moet
halen, dan ben je bij mij aan het goede adres’.
Er hangt een ontspannen sfeer in de showroom van
R-styled®: een lekker jazzmuziekje, de subtiele geur van
wierook, veel houten stukken, schilderijen van Lydian
Noordhoek aan de muur. Alle ingrediënten zijn aanwezig
om op een comfortabele bank te bespreken wat je nu met
je huis wilt. Of je alleen kleuradvies wilt of je huis compleet wilt restylen, Brigitte weet er wel raad mee. ‘Noem
me maar interieurdecorateur’, zegt ze, ‘dat is een goede
benaming. Styling is altijd een vast onderdeel geweest in
mijn leven. En wat mij betreft gaat dat verder dan alleen
maar meubels op hun juiste plek zetten. Styling heeft te
maken met mode, architectuur, meubels, textiel, noem
maar op. Maar ook met kunst en daarom werk ik al drie

jaar samen met kunstenares Lydian Noordhoek. Haar
atelier is hier verderop in de straat. Zij laat zich voor haar
werken inspireren door onder andere de meubels in de
showroom of door de lopende trends. Zo is het schilderij
met de gele koe ontstaan’.
Aan smaak valt niet te twisten
Een trend die uit de mode komt is colour blocking, zo
leren we van Brigitte. Je combineert heldere kleurvlakken
met elkaar, zoals een zeeblauw truitje met een dieppaarse
broek en een goudkleurige ceintuur. ‘Die trend zie je nu
ook bij meubels, veel kleur. En ik probeer al jaren iedereen
aan bruin te krijgen en het publiek wil juist grijs,’ zegt ze

Inspiratie voor elk budget
Een bevlogen Brigitte vervolgt: ‘Een groot budget is fijn,
een kleine een uitdaging, het maakt me niet meer of minder geïnspireerd en ik ambieer altijd dezelfde luxe uitstraling. Leg bijvoorbeeld een mooie plaid over je bank in de
winter en je hebt een totaal andere bank. Of verwerk de
nieuwe stoffen van Iman, de vrouw van David Bowie. Die
stoffen zijn de absolute top: mooi geweven, Afrikaanse
stijl met kralen, het is bijna kunst. Dat soort dingen haal
ik uit de vele boeken en tijdschriften over meubels, mode,
en architectuur. Ik haal ook mijn inspiratie van beurzen en
uit steden als Antwerpen en Parijs, maar Maastricht is ook
absoluut een goede stad om ideeën op te doen’.
Nederlandse ontwerpers
R-styled® werkt graag met Italiaanse merken als Baxter,
maar zeker ook met Nederlandse merken. Brigitte: ‘ik ben
zelf erg blij dat we het Nederlandse merk JOB Interieur
in huis hebben. De kussens van Claudi, vaak te herkennen aan de grote Swarovski-steen, ben ik onlangs zelfs in
Parijs tegengekomen. Onze geurkaarsen komen bij Ilanga
vandaan’. Of ze zelf een eigen lijn begint weet Brigitte nog
niet: ‘Ik heb wel de naam R-styled® laten registreren dus
wie weet in de toekomst…’.
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