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'Ik heb 
nooit een 

open relatie 
gehad'

ROYAL
HOEDJES
Van toiletbril 
tot ufo 
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BN'ERS OVER 
DE LIEFDE

FAME & 
FORTUNE 
HOROSCOOP

PRO-AGING
Zó word je fris 

en fruitig ouder

MARLIJN 
WEERDENBURG 

Net bevallen en  
in diepe rouw

'Snel verliefd  
worden is mijn  
grootste talent'
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BEAU LIFESTYLE

126 BEAU MONDE

Verschillende capsule-collecties,  
vier catwalkshows per jaar en celebs 
 kleden voor de rode-loperevents.  
De grote modeontwerpers zijn druk, 
druk, druk. Toch weten ze tijd te vin-
den voor hun eigen home-collecties. 
En daar zijn we blij mee, want Jean 
Paul Gaultier-behang, Missoni-poefjes 
en beddengoed van Cavalli geven een 
glamour touch aan elk interieur.  

DE TRENDS
Helemaal van nu: één kamer, of een 
deel van het huis ingericht met de 
home collection van een  modehuis. 
Bijvoorbeeld een Missoni-logeerka-
mer, een Jean Paul  Gaultier-kantoor 
of een hoek van de woonkamer  

Je eigen 
modehuis  

Brigitte Hamers, vroeger presen-
tatrice, thans geliefd interieurstylist 
in societykringen, geeft elke Beau 
Monde haar kijk op wonen. Brigitte 
heeft een online interieurboutique 
- Proluca Interiors - met merken als 
Missoni Home, Ralph Lauren Home 
en Elitis. prolucainteriors.com

I N T E R I O R  D E S I G N  B Y 
Brigitte Hamers

Stoel, €2.595
Mart Visser

Onderzetters, p.o.a.
Armani Casa

Interieur
Matthew Williamson

Console, €1.900
Mart Visser
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Brigitte Hamers

– denk aan een behangwand met een 
bijpassend stoeltje – in prints van 
Christian Lacroix. Niet het hele huis 
hoeft zo te worden ingericht, want 
deze collecties zijn erg uitgesproken. 
Veel kleuren, rijke stoffen, bijzondere 
vormen en opvallende prints. Het  
zijn statement pieces, waarbij geldt: 
overdaad schaadt. Het leuke aan deze 
collecties is, dat je je kledingsmaak 
kunt laten terugkomen in je interieur. 
En dat een high end merk betaalbaar 
wordt. Misschien kun je je geen 
Hermès-tas veroorloven, maar wel ’n 
kussen met Hermès-print?      

DOEN 
•  Wil je uitgesproken, maar niet té 

uitgesproken, en items door en voor 
het hele huis? Ga dan voor Ralph 
Lauren Home of Armani Casa. Deze 
hebben de breedste interieurlijn.

•  Ontwerpers zijn erg uitgesproken; 
hun creaties hebben vaak geen 
 subtiele prints. Houd daarom de 
rest van het interieur bescheiden. 

•  Laat één designer overal terug-
komen. Denk aan behang in de 
 studeerkamer,  kussens op de bank 
en gordijnen in de slaapkamer, 
 allemaal uit dezelfde casa-collectie. 

•  Extra prikkeling van de zintuigen? 
Veel designers hebben hun eigen 
home-geur. 

•  Logoliefhebber? Dan is Fendi jouw 
go-to-merk.

•  Gecharmeerd van goud en dieren-
prints? Stort je op Cavalli. 

•  Denk ook eens aan minder bekende 
ontwerpers. Zo heeft Matthew 
 Williamson supercoole stoffen en 
gebruikt Loro Piana wol, linnen en 
kasjmier op een briljante wijze. 

•  Fan van Nederlandse ambacht? 
Mart Visser heeft een fraaie behang- 
en meubelcollectie. 

Plaid, €398
Missoni Home

Kussens, €113 p.s.
Jean Paul Gaultier

Behang, €246 per rol
Christian Lacroix

Stoel, €3.950
Hermès

Chaise longue, p.o.a.
Armani Casa

Interieur
Jean Paul Gaultier


